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ET HEJ
Nu har vi valgt at lave et ”nyt” folkeblad, da vi ikke kunne forestille os, der ikke skulle være et 
folkeblad i byen. Tænk sig alt det spændende der bliver lavet i beboerforeningen og rundt omkring 
i byen, det skal vi da kunne læse om, også dem der ikke har facebook. 

Tak til forgængerne til avisen, for den kæmpe indsats I har gjort, samt alle budende der har gået 
rundt med vores folkeblad, så vi kunne få delt det ud til så mange som overhovedet muligt. 



FÆLLESSPISNING I SKOLEN FREDAG D. 1 MAJ 
Som i alle sammen ved, så er vi desværre også ramt af Corona, og kan derfor ikke få lov til at 
afholde vores fællesspisning, hvilket vi er meget ked af. 
Vi bestræber os på at få afholdt en fællesspisning, så snart vi kan få lov til at afholde 
arrangementer igen.

AKTIVITETSKALENDER

1/5-2020 – Fællesspisning.
Desværre aflyst pga Coronavirus.

29/5-2020 – Portvin smagning. 
Vi satser på af afholde dette, men hvis regeringen fortsat holder på vi ikke må være ret 
mange samlet, er vi desværre også nød til at aflyse dette. Tilmelding til dette arrangement 
til Niels pr. mail: viskingebeboerforening@gmail.com eller pr. tlf: 61658357. I vil blive bedt 
om at betale for tilmeldingen med det samme, så vi ved, hvor mange der endeligt er 
tilmeldt – bliver regeringen enig om, vi ikke må afholde arrangementet, og man har betalt, 
får man naturligvis sine penge tilbage. Tilmelding senest d.21/5-2020

14/6-2020 – Pastadag. 
Jeg glæder mig meget til at kunne afholde dette arrangement, og se om der er nogen 
glade børn der ville syntes det kunne være sjovt at hjælpe til med at lave mad – mere 
information om denne dag kommer senere. 

Nu når vi ikke må samles i større grupper 

Vi valgte at besøge Joan og Peters dyrehold i byen, når nu vi alligevel ikke kan tage ud og 
besøge andre, i frygt for at skabe smitte fare. 
Der var nogen kælne geder og kaniner, samt nogen syngene fugle og gokkende høns, der 
var rigtig glade for at nyde det lækre vejr. 
Det satte rigtig gang i sommer tankerne, mens vi gik videre mod gadekæret i byen, vi godt 
kunne tænke os at få gjort noget ved. 
Jeg er sikker på der kan blive gjort rigtig lækkert i og omkring gadekæret, hvis vi alle 
sammen i byen støtter op om dette, og er med til at vedligeholde det, så det ikke kun er få 
personer, der står med hele hovedet fuld. 

Jeg glæder mig til et utroligt spændende år, hvor vi får at se, om Viskinge folkeblad kan få 
lov til at se sit lys i den klare himmel igen. 
Men det kræver også lidt af os alle sammen, så hvis du har noget du syntes kunne være 
godt at få med i bladet, så tøv ikke med at sende en mail til 
viskingebeboerforening@gmail.com , så vil vi kigge nærmere på  dette. 
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Kontakt information til Viskinge beboerforenings bestyrelse

Formand – Niels Torp Olsen – 61658357 

Næstformand – Lene Sødorf – 20881245 

Husadministrator – Henning Nielsen – 61370218

Udlejer af skolen – Carsten Ravn – 20333055

Bestyrelsesmedlem/referant – Judi Hugan – 28194761

Bestyresesmedlem – Lars Torp Nielsen – 53250676

Bestyrelsesmedlem – Ina Olsen – 52408983 

Ønskes medlemskab af Viskinge beboerforening

Indbetaling til kontonr. 2190 – 6264872438

Kontingent familie        – 150 kr. 
Kontingent enlig           – 100 kr. 
Kontingent pentionist     – 50 kr. 

HUSK – ved indbetaling at oplyse Navn eller Medlemsnr. 

Hvem har mulighed for at leje skolen til et arrangement 

Alle der har betalt et medlemskab til foreningen har mulighed for at leje skolen til et 
arrangement, om det er barnedåb, bryllup, begravelse, eller et arrangement som en 
livsstils messe, så har man stadig mulighed for dette. 

Prisen er: 
1200 kr. for hele skolen + 300 kr. i rengøring. 

Hvis man ville leje skolen skal man kontakte Carsten Ravn. 

Ved andre henvendelser er man velkommen til at sende en mail til: 
viskingebeboerforening@gmail.com
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