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20. Årgang.

MUNDGODT OG HYGGE:

Mortensaften holdes fredag den 13. november kl. 17.30. Prisen er 80 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.
Vin, øl og vand købes i skolen til rimelige priser.
Vi har dog kun plads til 30 pers. I år pga. Covid 19 , SÅ skynd jer at tilmelde jer.
Vi glæder os til at se jer. Sidste frist for tilmelding er mandag den 2. november til
Doris på mobil tlf. 61370218.
Katte-aktion omkring Stengårdsvej/Kræmmergården
I september havde vi gang i en katte-aktion. Den slags kan godt være ømtåleligt, så
den skal have et par ord med på vejen – til orientering, og måske også til skræk og
advarsel!
Hvorfor? På grund af fodring og åbne bygninger/skure var bestanden af fritlevende
katte ude af kontrol. Der var naboklager, og en dag filmede Lars hele 25 katte i sin
baghave. Kattene var ikke neutraliseret, og der var mange ungkatte, der allerede
kunne yngle i år. Desuden var der fundet fem døde killinger – de to nok trafikdræbte,
men tre var døde af ukendt årsag (faren for smitsomme sygdomme er stor i sådan en
tæt bestand). Når fritlevende katte bliver fodret, klarer de sig bedre. Resultat: mere
levedygtigt afkom, der så yngler videre .... Regnestykket er logisk – som at beregne
smittespredning for Covid-19 ..

Et tænkt eksempel: ”Nogen” fodrer på Hunkat A, B og C i en sæson.
Hunkat A får 2 kuld = 4+3 killinger =7
Hunkat B får 3 kuld = 2+ 4+3 killinger = 9
Hunkat C får 2 kuld = 3+4 killinger = 7
Facit, 1. sæson:= 23 killinger minus ca. 10 døde (trafikdrab, sygdom mv.) = 13
katte mere.
Regn selv videre! (Vi indfangede 24 katte = ca. 11 hunkatte og 13 hankatte).
Kommunens ordning: Kalundborg Kommune indfanger ikke selv herreløse katte.
Men der findes en aftale om, hvordan det kan foregå lovligt: Kommunen udlåner en
godkendt kattefælde, og en ”tovholder” skriver under på betingelserne for
indfangning. Efter aftale tager lokale dyrlæger imod de indfangede katte og afliver
dem på kommunens regning.

Sådan greb vi det an: Vi omdelte sedler med varsel til alle i nabolaget + slog det op
på beboerforeningens FB-side. Desuden blev de nærmeste naboer ”interviewet” om,
hvordan deres katte så ud. Kattefælden var kun i brug i dagtimerne på hverdage, og vi
kiggede til den med 15-30 min. mellemrum. Derefter blev katten straks kørt til
Snertinge Dyrehospital og aflivet. (Internaterne er overfyldte, så det var ikke en
mulighed, og da slet ikke for vilde eller halvvilde katte).
Sådan gik det: På 7 dage indfangede vi 24 katte. Når det tog så lang tid, skyldes det,
at vi kun havde én fælde. Men der gik også meget tid med at køre og vente på
dyrehospitalet, mens kattene blev tjekket for microcips og øretatovering.
Og hvad kan man så lære af det? Indfangning er en totalt sørgelig måde at
begrænse kattetallet på. De her katte var blevet fodret, så de var pæne og ikke spor
forhutlede – bare halvvilde/vilde og alt for mange. Det var simpelthen
hjerteskærende!!!
Men med et par tommelfingerregler behøver det ikke gå så galt.
• Begynd IKKE at fodre en vildkat – eller tag ansvar for den og få den
neutraliseret. Skulle en hunkat være drægtig, skal killingerne tæmmes hurtigst
muligt, så de kan få et hjem - inden de bliver kønsmodne!
• Lad kun jeres egen hunkat få killinger, hvis I er 110% sikre på, at de kan
afsættes.
• Killinger undfanges ikke ved jomfrufødsel, så hankatte må af med
”klunkerne”!!!
• Lad være med at stille mad udendørs – det lokker fremmede katte til!

Det her må altså ikke ske igen! For en flok kattevenner som os var det benhårdt. Vi
gjorde det med blødende hjerte, og kun, fordi alternativet var værre – og vi stiller i
hvert fald ikke op til en omgang mere!!!
Venlig hilsen
Anne Schmidt, Birthe Andersen, Kirsten Trolle-Hansen
Anne Grethe Høj og Lars Bergman
Lejligheden:
Som i nok har læst i avisen, så havde vi sat lejligheden til leje i stuen, da Solvieg har
valgt at flytte. Derfor vil vi nu byde Denise velkommen til byen. Denise er flyttet ind
pr.1-10-2020 Vi håber hun bliver glad for at bo her, og i mange år frem.
AKTIVITETER OKTOBER.

Kortspillerne er startet igen. Vi er 9 personer der spiller whist hver tirsdag fra kl.
19.00 til 21.30.
Der er altid plads til flere, og har du lyst, så mød op i Skolen denne dag eller kontakt
Doris på tlf. 59264327
Billard er startet op igen. Vi er 4 -5 personer der spiller skomager om onsdagen fra
kl. 17.00 til ca. 19.00, men der er altid plads til flere, så mød op en onsdag eller
kontakt Ina på tlf. 52408983
AKTIVITETER NOVEMBER.
Fællesspisning fredag d. 13. nov. kl. 17.30. Der serveres som sædvanlig
Mortensaftens – menu. 80 kr. pr pers. Og ½ pris for børn uder 12 år.
AKTIVITETER DECEMBER.

Det er en juleaften for alle der har lyst, men første priotet er dem der sidder alene, da
ingen fortjener at sidde alene juleaften.
Har du ikke mulighed for at transportere dig til beboerforeningens hus, af den ene
eller anden grund, så oplyst det ved tilmeldingen, så finder vi en løsning på dette, det
skal ikke afholde dig fra at deltage.
Sidder du i kørestol og gerne vil deltage, samt transporteres, så må du også gerne
oplyse dette.
Vi sørger for alt, hvad vi mener høre til en juleaften, god mad, juletræ, sang mm..
Vi glæder os utrolig meget til dette.
Tilmeldingen er åben, så meld jer gerne til. Jer der har tilmeldt jer på forhånd, I er
selvfølgelig stadigvæk tilmeldt. Tilmelding skal ske via mail:
viskingebeboerforening@gmail.com eller via sms/opkald til 52408983 (Ina
Olsen)

Kontakt information til Viskinge beboerforenings bestyrelse
Formand – Niels Torp Olsen – 61658357
Næstformand – Lene Sødorf – 20881245
Husadministrator – Henning Nielsen – 61370218
Udlejer af skolen – Carsten Ravn – 20333055
Bestyrelsesmedlem/referant – Judi Hugan – 28194761
Bestyresesmedlem – Lars Torp Nielsen – 53250676
Bestyrelsesmedlem – Ina Olsen – 52408983
Ønskes 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.
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:
1200 kr. for hele skolen + 300 kr. i rengøring.
Der er også mulighed for at leje bord / stole.
Hvis man ville leje skolen eller bare stole/ borde skal man kontakte Carsten Ravn.

