
 VISKINGE FOLKEBLAD
  Nr. 8   November  2021       21. Årgang.
Mortens aften, inkl. levende musik.
Mortensaften holdes fredag den 19.
november kl. 17.30. Prisen er 90 kr. pr.
person. ½ pris for børn under 12 år. Der
serveres andesteg og flæskesteg med
det hele, og til dessert risalamande. (Ja,
hvad ellers, og hvem mon får mandlen i
år??). Derefter serveres der kaffe og
småkager. I år er der levende musik
under og efter middagen. Vin, øl og
vand købes i skolen til rimelige priser. 
SÅ skynd jer at tilmelde jer. Vi glæder os
til at se jer.   Sidste frist for tilmelding er mandag den 9. november til Doris på tlf: 
59294327 / 61370218.

Aktivitets kalender : 
   9 November: Introaften om HD dans  kl. 18 – 18.30             
19       November: Fællesmiddag (Mortensaften kl. 17.30) 90 kr. / 45 kr.
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 



AKTIVITETER. Kortspillerne er startet igen. Vi er 10 personer der spiller whist hver 
Mandag fra kl. 19 til 21.30. Der er altid plads til flere, og har du lyst, så mød op i 
Skolen denne dag. 

Billardklubben spiller hver Onsdag fra kl. 17 til 19.00 der er altid plads til flere, så 
kontakt Ina på tlf. 52408983, hvis du har lyst at prøve det af. 

NYT – NYT - Vil du og dit barn danse?

Kom og mød indehaver og underviser,
Regitse Holm Diwas, der har den lille drama
danseskole HD dans, der danser lokalt – der
hvor folk bor.

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 18.00 –
18.30 i salen i Viskinge Beboer Forenings
hus.Hovedgaden 37 – 39, 4470 Svebølle

Her vil der blive en gennemgang af alle hold -
med forhåndstilmelding, og du kan høre mere
om alt det andet HD dans ellers tilbyder.

(kan du ikke vente, så læs mere på 
www.hddans.dk)

Lad os få dans i gang her hvor vi bor. Glæd
Jer til hold-opstart i det nye år.

Vi danses ved – HD dans

Der er dansehold fra 0 år og opefter, kom og hør mere om dette og få en kop kaffe.

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

http://www.hddans.dk/
mailto:louisejuul87@gmail.com


 

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

Juletræer Sælges
Julen nærmer sig, det gør den også for Viskinge beboerforening. Så vi starter salget 
af juletræer d. 27 og 28 November fra kl. 11 til 14 på den gamle skole i Viskinge, 
Hovedgaden 37 – 39, viskinge 4470 Svebølle.
Der er også mulighed for at få leveret træet. 




