
 VISKINGE FOLKEBLAD
  Nr. 7     Oktober     2021       21. Årgang. 
Halloween:
Halloween står for døren og det vil vi gerne fejre for børn og barnlige sjæle, ved at holde
halloween arrangement Søndag d. 31 Oktober kl. 15.00 hvor vi skære græskar og bager 
snobrød. kl. ca. 16.30 går vi samlet på halloween tur rundt i byen. kl. 18.00 slutter vi af med
at spise sammen på skolen og kårer bedste udklædning samt flotteste græskar.
ALLE kan deltage børn som voksen og ingen krav om at være udklædt.
Tilmeldning til Ina på tlf: 52408983, SENEST 20. Oktober. Pris er 50 kr pr. pers.

Mobil & Ipad hjælp til selvhjælp den 20. September gik fint og der drukket kaffe samt spist
lækker kage samt hyggesnakket og selvfølgelig hjulpet med at installeret diverse app, 
såsom kørekortapp, coronapas m.m.

KORTKLUBBEN Rettelse!!!!
Der spillers hver Mandag fra kl. 19.00  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.          

Billard opstart: Den 6 Oktober kl. 17.00.
Der spilles hver Onsdag fra kl. 17.00 til 19.00 Kontakt Ina for mere information.



Julestue:
Julen nærmer sig, det gør den også for Viskinge beboerforening. I år prøver vi noget nyt, 
nemlig at holde julestue i forbindelse med salg af vores juletræer. Det  4. – 5. December og 
18. – 19. December fra kl. 10 til 16. Men der skulle jo gerne være nogle boder til den 
julestue, derfor har du nu mulighed for at leje en bod. Hvis man booker, så booker man for 
begge weekender, pris er 200 kr i alt, har du så ikke mulighed for at være der i den anden 
weekend så kontakt os, så kan vi sammen lave en aftale om, hvad vi så gør. 
Tilmelding og betaling sker hos Ina. Tlf 52408983 – mail  
viskingebeboerforening@gmail.com
Man skal være hurtig, for der er kun få pladser at få fat i. 

Vi elsker at du gider bruge tid hos os, så derfor vil der være mulighed for at købe 
æbleskriver og noget varmt til halsen at lune sig på, mens du sidder og snakker eller går 
rundt og kigger.
Vi glæder os til at se dig. 

Aktivitets kalender : 
                   Kortklubben spilles hver Mandag fra kl.19.00.
06       Oktober: Billard opstart kl. 17.00 til 19.00 og hver Onsdag efter.
31       Oktober: Halloween  pris 50 kr.
19       November: Fællesmiddag (Mortensaften kl. 17.30) 
27       November:    27 – 28 November og hver weekend frem til jul sælges juletrær.
4-5      December: Julestue –  Salg af Juletæer, Æbleskiver og gløgg. kl. 10 - 16
18-19 December: Julestue – Salg af juletræer, Æbleskiver og gløgg. kl. 10 - 16
31       December: Nytårsaftensdag (kom og ønsk godt nytår)
27       Februar 2022: Fastelavn med tøndeslagning
28       Februar 2022:            Generalforsamling 

Hjerterstarter kursus: 26 Oktober kl. 18.00 til 22.00.
Der er nu mulighed for at tilmelde sig et Hjerterstarter kursus på 4 timer, der bliver afholdt 
i Den gamle skole den 26 Oktober kl. 18.00 til 22.00. Der er begrænstet pladser og det er 
først til mølle. Ved tilmeldning oplyses medlemsnr. 
Tilmeldning sker pr. mail på: viskingebeberforening@gmail.com eller sms: 61658357
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Klip ud og sæt på postkassen, hvis i ønsker besøg
Udlejning af skolens festlokale:
Alle der har betalt et medlemskab 
til foreningen har mulighed for at 
leje skolens festlokale 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.  i alt 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: 20333055

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
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