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Hermed Viskinge Folkeblads marts/april udgave.. 
 
ET FARVEL 
Til april 2020 er det 20 år siden Viskinge Folkeblad udkom første gang. Dengang var det et 
eksperiment, og man ville forsøge at udkomme i en periode på ca. 3 måneder. Nu har avisen 
eksisteret i 20 år, og jeg vil gerne understrege, at jeg har da været glad for at få avisen. Men i 
mellemtiden er der sket sket så meget, I dag har Beboerforeningen sin egen Facebook-side hvor 
de fleste kan se aktiviteter, hvor man før brugte avisen til at fortælle hvad der skete – og ikke 
mindst har Viskinge sin egen hjemmeside. Derfor har Kirsten og jeg besluttet at dette nummer er 
den sidste avis fra vores hånd. Vi overlader banen til yngre kræfter.  
(Kirsten Trolle har stået bag avisen i alle årene, de første år som redaktør, og siden som trykker, 
”folder” og avisbud, Jeg selv har stået for redaktionen de sidste to år. Og endelig havde det her 
slet ikke været muligt uden vores trofaste bude, der altid har sørget for, at avisen kom ud). 
 

Tak til Kirsten for godt samarbejde (Selv tak, søde!), og tak til bude og annoncører!  . 
Anne Grethe 

DET SKREV VI OM 
Et lille udpluk af arrangementer i Beboerforeningen gennem tiden.. 
I april 2004 var der debatmøde om trafik og trivsel i lokalområdet, arrangeret af Det grønne råd. 
Forslag om ensretning af Viskingevej, og stiforbindelse eller opstribning af samme. 

I oktober samme år: informationsmøde om FTH super bredbånd fra SEAS NVE. Mange borgere i 
Viskinge fik indlagt fibernetforbindelse. 

Det var også 2004 at Viskinge fik sin egen hjemmeside, og borgere i Viskinge kunne få 
Viskinge.com mail-adresse. 

September 2004: Beboerforeningens 30 års fødselsdagsfest. Med besøg af Holbækgardens 26 
m/k orkester, der gik gennem byen. Efterfølgende spisning hvor fødselsdagstalen blev holdt af 
Erik Bergman der fortalte lidt om foreningens historie og at det var en robust forening der på 30 år 
kun havde haft 6 formænd.  

Eller maj 2007:.Der blev arrangeret havetur til Sverige med besøg slotsparken Sofiero med flotte 
gamle rhodondendron og sirlige gamle træer. 

I 2011 var der nogle borgere med Torben Busk Hansen i spidsen der gennem lang tid havde 
mødtes om at finde materiale til at lave en bog om alle de erhverv der igennem tiden har været og 
er i Viskinge. Udgivelse af bogen fandt sted i september hvor man samtidig holdt byvandring med 
Jens Weinreich i spidsen, som guidede os rundt i Viskinge. 75 personer var mødt op. Man sluttede 
en hyggelig dag med kaffebord i skolen til alle fremmødte.  

En spændende bog med billeder og tekst fra før og nu. Det kan være svært at forestille sig i dag 
hvor mange forretninger der har været i Viskinge i gamle dage., men bogen findes på Bjergsted 
Lokalhistorisk Forenings arkiv i Åvangen hvor man kan se og læse bogen. Ved indsamlingen af 
materiale er der desuden optaget flere timers samtale med ældre borgere fra Viskinge. Dette 
materiale findes nu i Lokalhistorisk arkiv. 

Åbent hus for Kreative sjæle var der november 2017 som viser frem alle de ting man havde lavet, 
og der var fine ting til salg. Doris lavede nisser, grydelapper og karklude, Silvia hæklede fine 
lysduge, Eya broderede fine ting på sin symaskine og gav gode ideer hvordan man kunne sy 



navne på håndklæder og duge, halsbånd til vores kæledyr og meget andet. Tina lavede smykker 
og skulpturer. Kirsten strikkede fine billeder. Havde man lyst til at lære at hækle, ville Gitte gerne 
være behjælpelig. Bare for at nævne noget. En hyggelig eftermiddag    

Alle disse ting der er skrevet om her - er et udpluk af Viskinge Folkeblad gennem tiden, bare for at 
nævne noget. Man kan jo gå ind på Viskinge Beboerforenings hjemmeside som er: 
WWW.Viskinge.dk og læse mange tidligere numre af Viskinge Folkeblad. 

 Anne Grethe 

 
SIDEN SIDST 
 
Generalforsamling den 24. februar 2020   Igen i år var det en vellykket generalforsamling, som 
startede med lidt mad og drikke. I år blev bestyrelsen udvidet fra 5 til 7 og vi er glade for 
opbakningen. 
Vi glæder os til at se, hvad det nye år kommer til at tilbyde medlemmerne i Viskinge 
beboerforening. 

Formand Niels  

 
Fastelavn  Viskinge beboerforening fik sammen med kirken afholdt et vellykket fastelavnsarrangement. 
Folk trodsede regnen og kom alligevel. Vi fik heldigvis tørvejr, så vi ikke skulle slå katten af tønden 
i silende regn. En masse flotte udklædninger, hvor vi uddelte præmier til 4, 1 fra hver af de 4 
alderstrin vi havde valgt. 
Vi vil endnu engang takke alle 
sponsorerne, samt dem der 
havde givet os en god pris. 
 
Tak til: 
-Viskingegården 
-Svebølle superbrugs 
-Svebølle centerbager 
-Svebølle pizzaria 
-Frk. Tulle blomster 
-Jyderup superbrugs 
-Jyderup Rema1000 
-Kalundborg Rema1000 
-Kalundborg Meny 
-Kalundborg Føtex 
-Snertinge Dagli brugs 
-Alle de fantastiske hjælpere, 
alle deltagere. 
 
Tak fordi i har gjort den dag 
mulig! 
 
  

http://www.viskinge.dk/


 
FÆLLESSPISNING I SKOLEN FREDAG 1. MAJ KL. 17.30 
Viskinge Beboerforening holder igen i år fællesmiddag 1.5.2020 
I år vil menuen byde på følgende: Forloren Hare med tilbehør og dessert: is og vafler, Prisen vil 
forsat lyde på 70 kr. Børn 35 kr. Vi håber at I har lyst til at komme og få en god aften sammen med 
os. I år har vi valgt at få hjælp udefra, så det er vi lidt spændte på, Men hold jer endelig ikke 
tilbage -  det skal nok blive en god aften allievel. 
Tilmelding skal ske til Doris på tlf. 59294327 eller mobil tlf. 61370218 Senest 24. april. Tilmelding 
er bindende. 

Formand Niels 

 
 
AKTIVITETSKALENDER 
23.3.2020 Viskinge Vandværk afholder generalforsamling kl 19.00 i Skolen   
                  OBS: Aflyst pga. Coronavirus!! 
1.5.2020 Fælles middag kl. 17.30 
29.5.2020 Portvin smagning kl. 19.00 
14.6.2020 Pastadag kl.14.00 
 
 
NY MAIL-ADRESSE TIL BEBOERFORENINGEN 
Hvis man har indslag eller besked angående Viskinge Beboerforening skal man fremover skrive til 
Formand  Niels på mailadressen: viskingebeboerforening@gmail.com 
 
 

VÆRD AT VIDE om Viskinge Beboerforening: 

Formand Niels Torp Olsen viskingebeboerforening@gmail.com   61658357 

Husadministrator  Henning Nielsen  61370218   
Udlejning af Skolen  Carsten Ravn  20333055  

Bestyrelsesmedlem   Judi Hugan, 28194761  
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