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Konkurrence:

21. Årgang.

Der var desværre ikke så mange der deltog i konkurrencen med gækkebreve.
Vi fik indleveret 1 brev fra en voksen og 1 brev fra et barn, så der var ikke så meget
konkurrece over det. Men selvfølgelig skal de ikke snydes, så derfor har de fået
udleveret et fint påskeæg.
Tusinde tak til de 2 for at deltage, det sætter vi stor pris på.
Vi må desværre også blive enige om, at det er sidste år vi laver sådan en
konkurrence.

Påskeplatte take away.
Tusinde tak for den store opbakning til vores påskeplatte,
det er vi utrolig taknemmelige for. Vi håber dog at vi til
næste år, kan holde en frokost, hvor vi kan sidde samlet
over på skolen og spise sammen, så vi kan nyde
hinandens dejlige selskab. Vi savner jo at se jer alle
sammen.
Gode ideer?
Har du gode ideer til nogle andre arrangementer, så tøv ikke med at komme med at
fortælle os dem, måske det kan blive næste arrangement?
Vi har stadigvæk nogle arrangementer i støbeskeen, som vi venter på at få afholdt,
så hold øje, enten her i avisen eller på facebookside Viskinge beboerforening.

Lejlighed til leje Fra 15. Maj 2021 bliver der en lejlighed ledig i Skolen, Hovedgaden
37, stuen. Den er på 105 kvadratmeter og indholder 4 værelser. Husleje: 4600 kr. +
Vand/varm A´conto 2400 kr. Indskud: 3 mdr. husleje + 1 mdr. forudbetalt husleje.
Henvendelse til formand Niels Torp Olsen på tlf. 61658357 efter kl. 15.00.
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
Hvem har mulighed for at leje skolen til et arrangement?
Husk at fortælle alle dem du kender, at de har mulighed for at leje skolen, til deres
konfirmation,fødselsdage, dåbsdag osv.. Det kræver blot et medlemskab på maks
150 kr.
Du kan leje skolen for blot 1500 kr. INKLUSIV rengøring, så snart Corona tillader at vi
kan leje vores lokale ud igen.
Der er også mulighed for at leje bord / stole.
Hvis man ville leje skolen eller bare stole/ borde skal man kontakte
Carsten Ravn på tlf: 20333055

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

Vi du også have et indkøbsnet ?
Der bliver forsat syet indkøbsnet, hvor der også er broderet
”Jeg støtter Viskinge Beboerforening” som sælges til ære
for beboerforening.
De kan købes for 70 kr. stk. og kan fås i flere farver.
Man kontakter Doris pr. tlf. nr. 61370218.
Stor tak til Doris og Eya for det super flotte arbejde.
Endnu engang skal der lyde et tak til vores sponsere, både jer som privat personer
og jer der sponsere os via jeres firma, vi er utrolig taknemmelige for jeres støtte.
Tak for insamlingen og donationen i forhold til de solgte net, det er vi simpelthen
SÅ glade for.
TAK for jer!

