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VISKINGE FOLKEBLAD HUSK  vi udkommer KUN 5 gang om året fremadrettet. 

Ølsmagning d. 24 Juni kl. 19.00 gik godt og der blev
smagte på 7 øl  hvoraf de 3 er fra Havnsø bryghus 
som også var dem der kom og holdte fordrag, en 
god og spændende aften. Med god snak og 
meninger om de forskellige øl.
Der blev også trukket en vinder på 
indgangsbilletten som blev Marianne Olsen.   

.

Sommerfest d. 6 August. 13.00 Festen afholdes i Den gamle Skole i ”skolegården”. 
Der bliver rejst et stort festtelt, hvor der bliver musik til hygge og dans. 
Der vil blive sat nogle grill’s til rådighed, så er det meningen at man tager sit ”eget” 
kød med, som man vil grille. Så får man det man synes bedst om. Nogle vil have bøf, 
andre kylling, andre igen vil have pølser. Beboerforeningen giver kold kartoffelsalat, 
blandet salat, flütes, kaffe og kage. Drikkevarer SKAL købes på stedet til absolut 
rimelige priser. 

Så sæt et STORT X i kalenderen ud for den 6.8.22, og kom og få en dejlig dag 
sammen med os andre. Både voksne og børn har brug for at hygge sig sammen. Af 
hensyn til planlægning med diverse indkøb, bedes Du meddele hvor mange I 
kommer fra DIN familie. 
Du melder dig til hos Niels på tlf. 61658357 INDEN DEN 1.8.22. Skulle man ikke få 
meldt sig til så tøv ikke med at komme alligevel der er altid plads til flere.



Aktivitets kalender : 
   6.     August: Sommerfest kl. 13.00 i telt i skolegården 
 23. September: Vinsmagning fra importør fra Gislinge ( Minovino )
 18. November: Mortens aften kl. 18.00 
  ??     December:              Jule arranement.
Den bliver løbende ændret i forhold til vi får arrangementer i hus.

Vi ser meget frem til at se jer og håber Du vil støtte op om vores arranementer. 

Vi efterlyser stof til avisen. Det ville være
hyggeligt om der var nogen som havde lyst til
at komme med indslag eller kommentarer eller
andet til avisen. 



Vi ønsker alle bladets læsere og avisbude god sommer. Viskinge Folkeblad holder 
sommerferie og kommer igen til September, hvor vi kommer med datoer for opstart 
af kortspil og billard samt kommende arrangementer i Viskinge Beboer & kulturhus i 
mellemtiden kan man evt. holde sig orienteret på Viskinge Beboer & kulturhus 
Facebook-side.




