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Mortens aften 

Når nu vi ikke kunne holde mortens aften som
vi plejer, så måtte vi jo finde et alternativ, som
blev take away, hvilket vi var maget glade for,
i stedet for ” bare at aflyse ”.
Der var rundt regnet 40 der bestilte, hvor folk 
valdte at afholde det i mindre grupper, 
hjemme i stuerne. 
Take away bestod af andesteg med det hele, 
samt ris ál´amande med kirsebærsovs. 

AKTIVITETER DECEMBER. 
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 utrolig meget til dette. Tilmeldingen er åben, så meld jer 
gerne til. 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) 



ÅBNINGSTIDER i 
Det LilleVærkstedsgalleri i december  

MANDAG, ONSDAG, 
FREDAG : kl 11-17

LØRDAG d. 4. og 20. DEC.:
kl 13-16

Og ellers efter aftale.

Kig forbi og find julehilsner, 
julegaver, kalendergaver, 
adventsgaver, en gave til 

dig selv - eller bare fordi du 
er nysgerrig og gerne vil 

julehygge

Som i alle andre butikker 
er det påkrævet med mundbind

Adressen er Hovedgaden 31, 
Viskinge, 4470 Svebølle.

Juletræer Sælges fra den gamle skole i Viskinge Hovedgaven 37, viskinge 
Åbningstider for salg af juletræer:
Lørdag d.28/11 fra kl.11 til kl.13
Søndag d.29/11 fra kl.11 til kl.13
Lørdag d.05/12 fra kl.11 til kl.13
Søndag d.06/12 fra kl.11 til kl.13
Lørdag d.12/12 fra kl.11 til kl.13
Søndag d.13/12 fra kl.11 til kl.13                                            
Lørdag d.19/12 Der er desværre lukket.    
Søndag d.20/12 fra kl.11 til kl.13

Passer tidspunkt ikke, så ring til Ina på 52408983 og aftal en tid der passer jer.



På grund af corona er der jo ingen julemarkeder, men håndarbejdet
har jo stadigvæk været i gang.

Jeg har mange julegave ideer f.eks.
Nisser, 
Sokker, 

Grydelapper, 
Karklude,

Sutsko
Malerier m.m 

Skulle i have lyst til at se mine ting så ring: 59294327 / 61370218 Doris 

Til sidst, vil vi gerne slutte af med at sige et stort tak.
Tak til vores læsere, tak til vores følgere på facebook. 
Tak til alle de sponsere der har været med os i år. 
Tak til jer der sørger for at vores folkeblad kommer godt ud i postkasserne. 
Tak til Gunnar for at stå for hjemmesiden. 
Tak til alle der har været med til at støtte vores forening, ved at være med til vores 
arrangementer, om det er fastelavn, eller Mortens aften hjemme i stuerne.
Tak til alle de frivillige der har hjulpet vores forening. 
Tak til alle i bestyrelsen. 
Tak for alle jeres input til aviserne, og jeres skriv. 
Nu vil vi stoppe med at takke, for ellers ender det med at gøre lidt ondt med alle de 
takker i måsen.. Griner højlydt. 
 




