
 VISKINGE FOLKEBLAD
  Nr. 9      December  2021      21. Årgang.

Mortens aften 
ET TILLØBSSTYKKE Mortensaften – endnu en

vellykket aften i skolen. Denne gang med
andesteg, flæskesteg med rødkål og brunede

kartofler, surt og sødt og til dessert ris à
l’amande, samt levende musik under og efter

maden. Fællesspisningen den 19. November blev
igen en dejlig aften Bestyrelsen samt en del

frivillige stod for arrangementet. Der var 51 der
havde tilmeldt sig, heraf nogle der ikke har

deltaget før, samt dejligt at se flere
børnefamilier. Jeg håber vi ses en anden gang til
vores hyggelige samvær. Tak til jer alle for jeres

opbakning omkring fællesspisning.  

AKTIVITETER DECEMBER. 
Aktivitets kalender : 
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 

Lejlighed 37 stuen: 
Vi vil gerne ønske Sofie og Mathias velkommen til byen og håber de vil finde sig godt 
til rette i lejligheden samt byen og vil blive boende mange år frem i tiden.



Lejlighed 39, 1:
Det er med stor sorg at vores trofaste lejer gennem 9 år er afgået ved døden. Når 
dette er sagt kan vi oplyse om at vi har lejet lejligheden ud til Niels og Ina, den vil i 
løbet af de næste måneder blive renoveret og klargjort til nye lejere.

Hjertestarter kursus:
Der blev afholdt hjertestarter kursus d. 26 Oktober, hvor vi fik en god gennemgang af
brug af hjertestarter, samt hjertemassage.

Juletræer Sælges fra den gamle skole i Viskinge Hovedgaven 39, viskinge 
Åbningstider for salg af juletræer:

Lørdag d.04/12 fra kl.10 til kl.16   Julestue med salg af diverse
Søndag d.05/12 fra kl.11 til kl.16   Julestue med salg af diverse
Lørdag d.11/12 fra kl.11 til kl.14
Søndag d.12/12 fra kl.11 til kl.14                                            
Lørdag d.18/12 fra kl.10 til kl.16   Julestue med salg af diverse   
Søndag d.19/12 fra kl.10 til kl.16   Julestue med salg af diverse
Onsdag d. 22/12 fra kl.14 til kl.17
Torsdag d. 23/12 fra kl.14 til kl.17

Passer tidspunkt ikke, så ring til Ina på 52408983 og aftal en tid der passer jer.

Julestuen vil sælge gløgg og æbleskiver samt nisser og dekorationer samt andet godt
der høre julen til, så kom og kig



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

Halloween 2021:
I år prøvede vi at afholde halloween, vi mødtes ved den gamle skole kl. 15.00 og gik 
samlet rundt til folk der havde pyntet med græskar eller sedel på postkassen og fik 
slik, der var også nogle der fik ballade i form af en masse larm med grydelåg, en 
hyggelig dag og med god tilslutning af 14 børn og 4 voksne.

mailto:louisejuul87@gmail.com



