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20. Årgang.

Sommer loppemarked:
Viskinge beboerforening afholdte lørdag d.22 - 8 et vellykket Sommer loppemarked.
Der var 33stande tilmeldt, hvoraf de 3 udeblev, vi havde fået besked herom.
En del af standende var dobbeltstande, hvor man havde valgt at leje 2 stande ved siden af hinanden.
Der er jo også det med, når man starter tidligt, så skulle man jo gerne have noget frokost, men det
var vi flere der ikke havde tænkt over, vi sendte derfor Niels til købmanden, så han kunne lave
indkøb til hjemmelavede sandwich, som vi kunne sælge til dem der havde brug for noget mad.
Der var også mulighed for at købe kage, is og diverse drikkelse, så man behøvede ikke gå helt
tørlagt fra marked.
Vi har fået en del god og positiv tilbagemelding, så det er vi utrolig glade for.
Tak fordi I har været med til at støtte markedet på den ene eller anden måde.

Juleaften:
I år, vil der blive holdt en ”samlet” juleaften, altså en juleaften, hvor man har mulighed for at
afholde den sammen med andre mennesker, måske nogen man kender, eller også er jeg sikker på det
bliver en god julewaften alligevel, hvor der er mulighed for snak på tværs af hinanden.
Vi er jo så heldige at Nordea-fonden har ville sponsere penge til vi kan afholde juleaften, hvilket vi
er utroligt taknemlige for.
Det er en juleaften for alle der har lyst, men første priotet er dem der sidder alene, da ingen fortjener
at sidde alene juleaften.
Har du ikke mulighed for at transportere dig til beboerforeningens hus, af den ene eller anden
grund, så oplyst det ved tilmeldingen, så finder vi en løsning på dette, det skal ikke afholde dig fra
at deltage.
Sidder du i kørestol og gerne vil deltage, samt transporteres, så må du også gerne oplyse dette.
Vi sørger for alt, hvad vi mener høre til en juleaften, god mad, juletræ, sang mm..
Vi glæder os utoligt meget til dette.
Tilmelding: Tilmeldingen er hermed åbnet.
Jer der har tilmeldt jer på forhånd, I er selvfølgelig stadigvæk tilmeldt.
Tilmelding skal ske via mail: viskingebeboerforening@gmail.com eller via sms/opkald til
52408983 (Ina Olsen)

Arrangement kalender:
September: Opstart af kortklubben d.15/9 kl.19
Opstart af billardklub d. 16/9 fra kl.17 til kl.19
November: Mortens aften d.13
Pynt til juletræet skal laves, mere information kommer i næste avis.
December: Juleaften.

Stue lejlighed til leje
Stue lejlighed til leje Fra 1. Oktober 2020 bliver der en lejlighed ledig i Skolen, Hovedgaden 37,
stuen. Den er på 105 kvadratmeter og indholder 4 værelser. Husleje: 4500 kr. + Vand/varm A´conto
ca. 2200 kr. Indskud: 3 mdr. husleje + 1 mdr. forudbetalt husleje.
Henvendelse til formanden på tlf. 61658357 efter kl. 15.00. Mvh.Formand Niels Torp Olsen

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.
Der er også mulighed for at leje bord / stole.
Hvis man ville leje skolen eller bare stole/ borde skal man kontakte Carsten Ravn.
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