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20. Årgang.

Et lille indblik i, hvilke portvine vi kan forvente.

Aktivitskalender:
29/5 Portvinssmagning ( udsolgt )
14/6 Pastadag kl. 17.00 tilmeldning nødvendigt p.g.a. Corona betaling ved
tilmeldning: Mobilepay 52408983 eller Hovedgaden 21, i en konvolut, hvor
der er beskrevet navn, samt antal deltagere.
Alle under 18 GRATIS / voksne pris: 50 kr
Tilmelding og betaling senest d.10/6
22/8 Mini loppemarked på skolen ( stand plads 25 kr. udendørs stand plads
indendørs 50 kr. ( tilmeld jer ved Ina på tlf. 52408983 )
13/11 Mortens aften på skolen.
24/12 Juleaften på skolen.

Viskinge beboerforening søger en kasserer til at bogføre regnskab, fremlægge
regnskab ved generalforsamling - samt, hvad der ellers høre til.
Kontakt Carsten Ravn på : 20333055 eller Niels Torp Olsen : 61658357
Kloarksag
Som vi fortalte på generalforsamlingen, så havde vi et problem med rotter, der havde
undermineret grunden udenfor beboerforeningen, det er nu blevet lavet med ny
kloark mm. Derfor håber vi, ikke der kommer yderligere problemer med det.
Tur i byen
Dejligt at gå en tur i byen i denne corona-tid og se, hvor mange der har ville sætte
bamser i vinduerne eller på postkasse, hegn, i krukker. Vi talte en aften over 30
bamser på vores gåtur i byen.
Juleaften
Det er nu muligt at afsløre, at vi har været så heldige, at Nordea fonden, ville gå med
til at donere et beløb til Viskinge beboerforening, så der i år, vil blive afholdt en
juleaften i ”Den gamle skole”, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til.
Alle detaljer er endnu ikke på plads, og derfor er det endnu ikke muligt at tilmelde
sig til dette arrangement.
I vil få nærmere besked når vi nærmer os.
Pastadag
Nu når vi ikke kunne afholde vores fællesmiddag, så håber vi, der er mange der
gerne ville støtte op om vores pastadag.
Vi har valgt at man IKKE betaler for sine børn under 18, men det kun er dem OVER
18 år der skal betales for. Vi håber at se jer til en masse hyggelige timer.
Mini loppemarked
Da vi ikke har kunne afholde så mange arrangementer p.g.a. corona, har vi valgt at
afholde loppemarked. Det er derfor muligt at leje en plads udendørs eller indendørs,
alt efter, hvad man er til.
Tak til dig
Tak fordi du vælger at læse vores avis, det gør bare, at vi får endnu mere lyst til at
skrive den.
Tak fordi du vælger at støtte os, det sætter vi STOR pris på.
Send mail til : viskingebeboerforening@gmail.com hvis i ønsker en annonce i avisen,
koster den 25 kr., Redaktionelt stof (gratis) og annoncer skal være redaktionen i
hænde senest den 25 Juni.

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 pensionist – 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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