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  Nr. 2      Marts  2021          21. Årgang.
Vi har simpelhen et par gode damer i byen (piiiiist dem har vi
mange af) de har simpelhen været så gode, så de har syet
indkøbsnet, hvor der også er broderet 
”Jeg støtter Viskinge Beboerforening” som de sælger til ære
for beboerforening. De kan købes for 70 kr. stk. man
kontakter Doris pr. tlf. nr. 61370218.
Stor tak til Doris og Eya for det super flotte arbejde.

Vi vil også gerne byde velkommen til en ny annoncør, Mikrogaarden. Det vil vi sætte
stor pris på.

Der skal også lyde en tak, til vores vågne borgere i byen som observerer at der er 
gået noget i stykker på beboerforeningens ejendom og som så selv får det fikset. 
Som i dette tilfælde var et defekt nedløbsrør. 



Konkurrence tid:
Når nu vi stadigvæk ikke kan samles, så lad os lave en lille konkurrence. 
Konkurrencen gælder KUN for betalende medlemmer af foreningen, derfor skal man 
skrive sit medlems nr. på ”brevet/ægget” eller hvad man vælger at gøre. 

Sidste år lavede vi en konkurrence for alle børn, hvor de kunne vinde et påskeæg for 
det flotteste gækkebrev, nu er det både BØRN og VOKSNE der må deltage. 
Vi håber på flest mulige, så det bliver endnu sjovere, og vi kan støtter hinanden. 

Der vil være en præmie både til børnene og til de voksne, derfor er man også nød til 
at skrive både medlems nr og barn eller voksen. Kan du ikke huske om du har betalt i
år, eller huske dit medlems nr. så kontakt mig på 52408983, så kan du få det oplyst. 

Jeg glæder mig meget til at se alle de fine påskebreve/gækkebreve æg eller hvad I nu
finder på. Det skal afleveres til mig (Ina Olsen) på Hovedgaden 21 4470 Svebølle

Rigtig god påske. 

Blev du også sulten af alt den tekst? så se med her:
I år har vi desværre ikke mulighed for at afholde en fællesmiddag her i foråret, derfor
er der mulighed for man kan købe en påskeplatte ”Take away” for KUN 100kr. Pr 
person. De skal afhentes torsdag d.1 april. Fra kl.10 – 12 (tidspunktet aftales ved 
bestilling, så alle ikke kommer på en gang, men vi kan holde afstand) 
Menuen består af følgende: 
Marineret sild med karrysalat.
Æg og rejer med mayonnaise og citron.
Fiskefilet med remoulade og citron.
Leverpostej med bacon og champignon.
Hønsesalat med bacon.
Laks med røræg.
Brie med pynt.
Alt dette inklusiv hvidt og mørkt brød. 
Ønskes der en børnemenu, så kontakt os - så klare vi selvfølgelig også den. 
Der vil blandt andet være små frikadeller, fiskefilet, kyllingespyd måske der også er 
en lille chokolade. Børne menuen koster KUN 50kr. 

Kontakt Ina på. tlf: 52408983 eller på facebook. Senest d. 29 marts



Formand – Niels Torp Olsen – 61658357
Næstformand – Lene Sødorf – 20881245
Husadministrator – Henning Nielsen –
61370218
Udlejer af skolen – Carsten Ravn – 20333055
Bestyrelsesmed./referant – Judi Hugan –
28194761
Bestyresesmedlem – Janne Windeløv -
59293901
Bestyrelsesmedlem – Ina Olsen – 52408983

Se også Hjemmeside: www.viskingebeboerforening.dk 
eller bliv medlem af viskingebeberforening på facebook

Ønsker man nogle forslag til arrangementer beboerforeningen skal afholde så 
kontakt et bestyrelsesmedlem.

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, julemesse, så har man stadig mulighed for dette.

Prisen er:

1200 kr. + 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.

Der er også mulighed for vi står for smørrebrød/kage til evt. hvis man ønsker at 
afholde en generalforsamling eller andre arrangementer i vores lokale. Kontakt Ina 
for pris på dette.

http://www.viskingebeboerforening.dk/


Viskingbeboerforening vil gerne takke alle de som har givet en ekstra støtte i form af 
køb af indkøbsnet eller et ekstre pengebeløb i denne coronatid uden udlejninger på 
skolen.

vi kan se der er flere der ikke har betalt kontigent for 2021,

Selvfølgelig håber vi på, at det er en forglemmelse, da det kan nås endnu på 
konto nr. 2190 – 6264872438            Husk navn eller medlems nr. 

Hvis du har spørgsmål vedr. medlems nr. eller kontigent, er du velkommen til at 
kontakte  Niels  på Tlf. 61658357 eller mail: viskingbeboerforening@gmail.com

under alle omstændigheder siger vi tak for den tid, du/i har været medlem.

mailto:viskingbeboerforening@gmail.com

