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Siden sidst:
Bestyrelsen har konstituerede sig:
Formand: Niels Torp Olsen
Næstformand: Lene Sødorf
Kasserer: Carsten Ravn
Udlejning: Carsten Ravn
Husadministrator: Janne Windeløv
Bestyrelsesmedlem: Ina Olsen
Bestyrelsesmedlem: Louise Juul Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Heidi Poulsen

Der er blevet malet vindurer, døre og sålbænke i gården og garageporten ud mod 
Lindevej. Samt en stor oprydning i gården og skur.

Der er indkøbt en hjertestarter for de penge vi 
søgte på landdistriktsmødet d.19/8-21.

Den vil blive opsat om ca. 3 uger og derefter vil 
der være mulighed for at 8 personer kan tilmelde
sig det kursus på 4 timer der er med i pakken,
mere info omkrig dette senere.

Aktivitets kalender : 
     September: Kortklubben spilles hver Tirsdag kl.19.00 (opstart ikke oplyst i nu)
20 September: Mobil & Ipad hjælp til selvhjælp  kl. 18.30 
31 Oktober: Halloween (vi mødes ved skolen)
19 November: Fællesmiddag (Mortensaften)
27 November:    27 – 28 November og hver weekend frem til jul sælges juletrær
  5 December: Julestue – Æbleskiver og gløgg
19 December: Julestue – Æbleskiver og gløgg
31 December: Nytårsaftensdag (kom og ønsk godt nytår)
27 Februar 2022: Fastelavn med tøndeslagning
28 Februar 2022: Generalforsamling 



Mobil & Ipad hjælp til selvhjælp den 
20. September kl. 18.30

Har du brug for hjælp til at downloade
coronapas, nem-id, kørekort eller andre apps
eller har andre generelle spørgsmål til mobil
eller ipad, så står vi klar til at hjælpe et par
timer fra kl. 18.30 og frem til 20.30 .
Der vil være mulighed for at købe kaffe og
kage til 15 kr.
NB: Husk at medbringe mem-id og pas, da det
evt skal bruges alt efter hvad i ønsker af hjælp.
Tilmeldning til Ina på tlf: 52408983 eller mail: viskingebeboerforening@gmail.com
senest den 17. September. 

KORTKLUBBEN  Dato for opstart er endnu ikke offentliggjordt.
Der spillers hver Tirsdag til kl. 20.30 hvorefter vi drikker kaffe og the. 
Derefter fortsætter vi til ca. 21.30. Kom og få en hyggelig aften. 
Vi håber at mange har lyst til at deltage. 
Kontakt Doris på tlf.: 61370218 for mere information.

Kontakt information til Viskinge beboerforenings bestyrelse
Formand – Niels Torp Olsen – 61658357. Mail: viskingebeboerforening@gmail.com
Næstformand – Lene Sødorf – 20881245.
Husadministrator – Janne Windeløv – 59293901.
Udlejer af skolen – Carsten Ravn – 20333055.
Bestyrelsesmedlem/referant – Ina Olsen – 52408983.
Bestyresesmedlem – Heidi Poulsen – mail: heidipoulsen87@gmail.com
Bestyrelsesmedlem – Louise Juul Nielsen – Mail: louisejuul87@gmail.com

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:
1500 kr. for skolens festlokale + køkken

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

mailto:viskingebeboerforening@gmail.com
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Ønskes man 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.

Nyt fra få det fikset puljen

Der er blevet beviliget 50.000 kr til en 
oprensning af gadekæret i Viskinge.

Derudover skal vi indhente tilbud på hvad det 
vil koste at renovere siderne i gadekæret 
samt nyt hegn rundt om det.

Der vil også blive opsat en bænk og evt grill
på området ved gadekæret




