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Borgernyt, det fælles blad             

Bladet udkommer 4 gange år-

ligt i Feb., Maj, Aug. og Nov. 

 

Nov. 2013 

Trykt i 1000 stk. 

Omdeles i Verninge Sogn 

 

 

Vi aktører støtter op om vores 

fælles blad og udkommer via 

borgernyt og Verninge.dk  

Gymnastikforeningen Verninge, 

Verninge Idrætsforening,      

Verninge Forsamlingshus,    

Verninge Spejderne ,            

Verninge skole, Børnehave og 

Vuggestue  

samt  

redaktør og udgiver af           

Borgernyt: 

Borgerforeningen for Verninge 

og Omegn.  

Redaktionen påtager sig ikke 

ansvar for holdninger i artikler-

nes indhold. 

 

 

Har du/I forslag til emner som 

ønskes med I bladet, eller har I 

andre ting, som vedrører Borger-

nyt, skal al henvendelse rettes til 

info@verninge.dk   

 

Salg af annoncer er en vigtig 

del, for at udgive dette blad.  

Vi håber derfor I vil støtte vores 

annoncører. 

Med venlig hil-

sen  

Alle aktører i 
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Aktivt medborgerskab og lokal stolthed                  Af Steen Søgaard 

V ER NI NGE,  I KKE   BLOT  E T S TE D AT  B O,  M E N ET  GODT  ST ED A T LE VE  

 

Og så er jeg tilbage i Verninge igen. 

Fordi, udover at I allerede har rigtig mange og meget at væ-

re stolte over, så er det også på sin plads, at læseren spørger 

sig selv:  

”Hvad kan jeg bidrage med eller gøre for fællesskabet i 

Verninge? Hvor kan jeg være med til at gøre en forskel? 

Hvad kan jeg gøre for, at mit lokalsamfund stadig udvikler 

sig?” 

Som jeg har oplevet Verninge, er der plads til nye borgere, 

der gerne vil engagere sig i foreningslivet, i Borgerforenin-

gen, eller ved selv at skabe nye initiativer. Mulighederne er 

mange, og kun fantasien sætter grænser. 

Assens Kommunes politik for landdistrikterne lægger op til, 

at vi som kommune anerkender og støtter lokalsamfundenes 

egne initiativer for udvikling. Det betyder, at enkeltpersoner 

og grupper af borgere, kan bruge sådan en som mig til 

idéudvikling, processer, projektmageri, fondsansøgninger 

og meget mere. 

Assens Kommune sætter også nye initiativer i gang. Her i 

november starter vi et korps af borgere, der ønsker at støtte 

deres lokalsamfund som ”by- eller landsbyambassadører”. 

En by- eller landsbyambassadør er en borger, der eksempel-

vis tager imod nye tilflyttere, eller som står til rådighed for 

potentielle tilflyttere.  

Vi har netop åbnet facebook siden ”lokalsamfund i Assens 

Kommune”. Her kan du læse mere om by- og landsbyam-

bassadørerne.  

Det er håbet, at denne facebook side kan samle lokalsam-

fundene i Assens Kommune omkring erfaringsudveksling, 

debat, PR for egne arrangementer, nyhedsformidling og me-

get mere. Klik forbi og deltag – og husk at ”synes om”. 

https://www.facebook.com/lokalsamfundiassenskommune  

Jeg vil slutte dette indlæg med at anerkende Verninge.       

For det, som I har skabt i fællesskab, og for den energi jeg 

har oplevet i Verninge. I er nået langt! 

 

Steen Søgaard, Landdistriktskoordinator. 

E-mail: stspe@assens.dk Telefon direkte: 64 74 73 68 

 Forleden deltog jeg i et redaktionsmøde på Ver-

ninge Skole, hvor indholdet til dette nummer af 

”Borgernyt” blev aftalt. Jeg fik lov at skrive lederartiklen, 

hvilket jeg er meget glad for! 

Jeg blev endnu mere glad over at møde så mange engage-

rede personer fra Verninge og omegn. Personer - eller bor-

gere, der bruger deres fritid på ”Borgernyt”, på forsam-

lingshusets drift, boldklubben, gymnastikforeningen eller i 

Borgerforeningen.  Borgere, der på den ene eller anden 

måde, er med til at binde lokalsamfundet sammen. Som 

medvirker til at skabe netværk, fælles oplevelser og sam-

menhold. 

I Assens Kommunes ”Vision 2018” tales der blandt andet 

om det aktive medborgerskab. Her står der om visionen, 

at: ”få dig som borger til at engagere dig i udviklingen i 

dit lokalsamfund og i din kommune. Fordi det er sjovt og 

meningsfuldt. Fordi du gør en forskel. Og fordi du udvik-

ler dig og møder nye mennesker.” 

Det aktive medborgerskab er ekstra interessant, når vi fo-

kuserer så meget på landdistrikternes og landsbyernes 

”overlevelse”. Når der tales om Udkantsdanmark, affolk-

ning og tyndt befolkede områders overlevelse. I den debat 

rettes fokus næsten ensidigt på landsbyernes problemer, 

og resultatet risikerer at ende med en form for 

”selvopfyldende profeti”. Jo mere, vi fokuserer på proble-

merne, jo mere problemorienterede bliver vi i vores til-

gang til tilværelsen og dermed vores lokalsamfund. 

Mark Twain udtrykte det således: ”Problemer har der væ-

ret nok af i mit liv, de fleste af dem blev heldigvis ikke til 

noget”! 

Eller med andre ord; vi skal blive meget bedre til at rette 

fokus på det, vi kan. Som mennesker, som borgere, som 

forening og som lokalsamfund. 

 

Som landdistriktskoordinator i Assens Kommune møder 

jeg dagligt en række engagerede borgere, der involverer 

sig i deres lokalsamfund. Nogle arbejder som landsbype-

deller, der bruger en lille del af deres tid på at vedligehol-

de de grønne områder i landsbyen. Andre arrangerer kon-

certer, skriver lokalblade og historiske fortællinger og end-

nu andre involverer sig i at skabe landsbyens nye møde-

sted. Og så er der den store gruppe af borgere, der stiller 

sig til rådighed ved arrangementer. De, som laver 

kaffen eller bager kagen til borgermødet. De som 

giver en hånd med, når legepladsen skal vedlige-

holdes, eller når den årlige Sankt Hans skal på 

plads. Find selv på flere eksempler. 

Alle har de grund til at være stolte! Fordi den slags 

ildsjæle binder lokalsamfundet sammen!  

Nogen vil sige, at ordet ”stolt” er stort at bruge i 

denne sammenhæng. Men det er fordi, vi som dan-

skere har svært ved at anerkende andre, og selv 

tage imod anerkendelsen. Vi SKAL være stolte af 

vores by, vores foreningsliv, vores ildsjæle. Fordi 

de gør en forskel. 

https://www.facebook.com/lokalsamfundiassenskommune
mailto:stspe@assens.dk
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6. klasse på Bornholm            Af Viceborgermester Søren Steen Andersen 

V ER NI NGE,  I KKE   BLOT  E T S TE D AT  B O,  M E N ET  GODT  ST ED A T LE VE  

læg) 

- Jeg var MEGET nervøs for sejlturen, men den var slet 

ikke så slem. -  

- Da vi kom derover blev vi vist rundt på øen af en guide 

sammen med en masse andre mennesker.  

- Da vi kom hjem købte vi hoppebolde og gaver. – 

(pigerne) 

Torsdag (bustur til flere steder) 

Helligdomsklippen har sit navn, fordi der ved foden af klip-

pen var en hellig kilde. Den blev besøgt af mange syge. 

Klipperne er lodrette og det var svært for de syge at besøge 

dem. Sankt Hans nat gik alle borgere til klipperne i håb om 

helbredelse. (uddrag af Martins dagbog) 

- Vi stod op kl. 7 og gjorde os klar til at vi skulle til Hellig-

domsklipperne og det var rigtig sjovt, for der var meget 

grundfjeld og det var sjovt at klatre på. – 

- Ude ved Helligdomsklipperne var vi i den sorte gryde. 

Det var uhyggeligt, men også fedt. - 

Bornholms kunstmuseum har et areal på 4000 kvadratme-

ter og blev indviet i 1993. fra indgangsrummet kan man 

tage trappen op i det ottekantede udsigtstårn. I udsigtstår-

net kan man også få mere at vide om granitten på Born-

holm. (uddrag af Carl Emils oplæg) 

- Det var Carl Emil, der skulle fortælle om kunstmuseet. Vi 

kom ikke ind. - 

- Museet var lukket, så vi kørte igen. - 

Østerlars er Danmarks største rundkirke. Inde i kirken er 

den udsmykket med middelalderlige kalkmalerier. Øster-

lars har denne særlige form, fordi kirken ikke kun skulle 

fungere som kirke, men også som forsvarsværk. (uddrag af 

Katrines oplæg) 

- Så skulle vi se Østerlars rundkirke. Den var meget flot. 

Rigtig flot. – 

Gudhjem er en by, der ligger på det nordlige Bornholm. 

Det er en af de mest kendte byer på Bornholm. I byen lig-

ger der et museum for en maler ved navn Oluf Høst. Muse-

et er i hans hus, der hedder Nørresand. (uddrag af Caroli-

nes oplæg) 

- Vi var inde i en stor is og slik butik - 

- Ved Gudhjem var vi inde og kigge på butikker. - 

- Så var vi i Gudhjem og til sidst på Hammershus igen. 

Fredag gik turen atter mod Fyn efter en fantastisk uge på 

Bornholm! 

 Søndag den 18/8 2013 stod otte forventningsfulde 

6. klasses elever og deres to lærere på Tommerup st. med 

destination Allinge/Bornholm. I ugen op til afrejsen havde 

klassen undersøgt forskellige seværdigheder og lavet op-

læg, som de skulle fremlægge for hinanden på Bornholm. 

På hele turen skulle de skrive dagbog og følgende er dels 

citater fra forskellige dagbøger, dels udpluk af deres oplæg: 

Søndag (afrejse/ankomst) 

- Vi stod mega tidligt op og mødtes på Tommerup st.- 

- I dag har vi taget med tre toge, en færge og en bus, for at 

komme til ”Æblehaven”- 

-Så blev det tid til poolen og alle gik i undtagen Marianne 

og mig. Marianne kiggede på og jeg vaskede frugt- 

Mandag (besøg på Natur Bornholm) 
Natur Bornholm er det museum, hvor man kan lære om liv 

og planter i både fortid og nutid.  

Granit, der stammer fra Bornholm er blandt verdens ældste 

granitter og man kan med sikkerhed sige det er over 2000 

millioner år gammelt. Granitten har stor betydning for 

Bornholm. (uddrag af Fridas oplæg) 

- Vi stod op og spiste morgenmad og smurte madpakker. Så 

skulle vi til Natur Bornholm, hvor vi så masser af grund-

fjeld. Og en forstenet havbund. - 

- Vi fik også at vide, at Bornholm er det eneste sted i Dan-

mark, hvor der har levet dinosaurer. - 

- Til aftensmad fik vi frikadeller og til dessert fik vi jord-

bærgrød med mælk på. – 

Tirsdag (besøg på Middelaldercenteret og Hammers-

hus) 

På Middelaldercenteret kan man se, lugte og føle på tinge-

ne. Tingene er ikke puttet væk i glasmontre, men kan røres. 

I 1997 kunne man åbne en hel middelalderby, en havn, tu-

neringsbane og en indgangsbygning. (uddrag af Olivers 

oplæg) 

- Det var meget sjovt at være der. Vi lærte om middelalde-

ren og så spillede vi rollespil og skød med bue og pil. - 

- Vi lavede også tovtræning, pigerne mod drengene. – 

Det var i 1158 kong Valdemar byggede det første Ham-

mershus på Bornholm. Han ville markere sin magt overfor 

biskoppen i Lund, men også beskytte befolkningen mod sø-

røvere. 

…….I 1658 tabte den danske konge krigen mod Sverige og 

måtte aflevere Skåne, Halland, Blekinge og Bornholm til 

den svenske konge….. (uddrag af Mikkels oplæg) 

- Om aftenen var vi på Hammershus og vi gik hele vejen 

derud og hjem -  

- Hans Jørgen kunne fortælle rigtig mange historier om 

Hammershus - 

- Vi fik også lov til at komme i ostekælderen, hvor man 

ellers ikke kan komme – 

Onsdag (på Christiansø) 

Christiansø er en fæstning. Det er et samfund der består af 

ca. 100 beboere. De har en skole. På skolen er der kun tre 

lærere og 8-12 elever. Efter 7. klasse skal eleverne på kost-

skole eller efterskole på Bornholm. (uddrag af Mettes op-
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Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue              Af Søren Storm 
travl hverdag 
- Ombygning og etablering af vuggestue i Fuglekilden er gået 

i gang i midten af september 
- Vi har arbejdet på at regulere trafikken omkring Fuglekilden 

i forbindelse med den øgede trafik 
- Vi har besøgt Sydmarksgården af flere omgange med stor 

succes 
- Månedstemaerne i Fuglekilden har handlet om: Trolde, høst 

og syltning. I forbindelse med høst, har vi for første gang prø-

vet at lave æblemost af nogle af vores æbler fra frugtlunden. 

Vi sender en taknemlig tanke til de forældre der i sin tid – for 

ca. 10 år siden- etablerede en frugtlund i Fuglekilden. Den har 

vi stor glæde og fornøjelse af. Det blev til 35 liter fantastisk 

velsmagende æblemost, som vi for tiden nyder dagligt 
I den kommende periode vil vi: 
- Indbyde de lokale foreninger til at tale om den kommende 

skolereform, hvor samarbejdet med de lokale foreninger kan 

videreudvikles med skolen. Dette sker den 14. november kl. 

19-21 i centralrummet på skolen 
- Forberede opstart af Vuggestuen fra den 1. januar 
NB. Vær opmærksom på, at du nu kan indskrive dit barn til 0. 

klasse og vuggestuen. 
 

 

Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue 
- I bevægelse og altid online 
I Fællesbestyrelsen har vi besluttet at skifte navn for 

Landsbyordningen, så vuggestuen også indgår i det offici-

elle navn. Landsbyordningen Verninge Landsbyskole og 

Naturbørnehave skifter navn til 

Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue  
Dette er vores officielle navn. Det betyder stadig at Børne-

haven, Fuglekilden, har en profil som en Naturbørnehave. 

Det betyder også stadig, at Verninge skole, er en skole i en 

landsby, som folk fra andre byer vælger til. 
I den seneste periode har vi: 
- Holdt sommerfest i SFO Krudthuset, hvor op mod 150 

personer deltog 
- Vi har holdt en emneuge, som vi kalder: Naturfagsfesti-

val for hele Landsbyordningen. Her deltog både forældre 

og bedsteforældre. Vi fik også deltagelse af Pilehaveskolen 

på den landsdækkende motionsdag om fredagen, hvor vi 

afsluttede dagen og gik på efterårsferie med fællessang i 

gymnastiksalen. Vi siger tak til alle deltagerne for en god 

dag. 
- Vi har haft foredrag af Ole Flemming for alle forældre i 

dagplejen og Landsbyordningen. Et godt og sjovt foredrag, 

som handlede om, hvordan vi som forældre agerer i en 

Netværkscafeen          Af Charlotte  Mai Hede 

 

 

Udflugt til tidens samling mandag d. 18. november: 

 

Vi havde en fantastisk tur til Middelfart og tager nu en tur til 

tidens samling i Odense. Der er både de permanente udstil-

linger med stuer der viser dagligdagen fra 1910 og frem, 

samt en særudstilling om Daells varehus og deres kataloger.  

Vi kører fra Sydmarksgården kl. 13 og er tilbage senest kl. 

17. Entre koster 50 kr. og derudover kan der købes kaffe og 

kiksekage på museets cafe.  

Tilmelding senest onsdag d. 13. november,  che@diakon.dk 

eller på 63 76 66 00, spørg efter Charlotte.  

 

Nye åbningstider: Tirsdag 10-12 Onsdag 10-14 

Som et forsøg prøver vi at holde åbent 2 gange om ugen. 

Der har været ret meget tryk på onsdag formiddag og der-

med en del ventetid for de enkelte. Nu prøver vi derfor at 

få spredt besøgene ud så der er ordentlig tid til alle der 

kommer forbi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillige søges til IT-Cafeen 

 

Vi kan rigtig godt bruge et par frivillige mere, så hvis 

du har lidt erfaring med computere og har tid tirsdag 

eller onsdag så hører jeg meget gerne fra dig. Du be-

høver ikke at være nogen computer nørd, bare du fx 

kan finde rundt på internettet, kan sende mails, kan 

bruge netbank, osv.  

Du kan kontakte på che@diakon.dk eller på 63 76 66 

00, spørg efter Charlotte.  

mailto:che@diakon.dk
mailto:che@diakon.dk
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Spejderne hver tirsdag                         Af Vivi Høstrup 

INFO om Ulvene kl. 17.00-18.45 

Som ulv hos spejderne, arbejder man sammen i små ban-

der. Man sniger sig gennem skoven og holder fuldmånemø-

der. 

En ulv går i 2. og 3. klasse 

Kom ud og bliv lokket af alle de sjove aktiviteter der bliver 

viftet med om Ulvens snude 

Ulve-Leder: (for 2-3 klasse) 

Navn: Carina MørkhøjMobil: 28976800 

Mail: moerkhoej@hotmail.com 

INFO om Bæverne kl. 17.00-18.45 

Bæverne leger og har det rigtig sjovt. En bæver går i 0. eller 

1. klasse. 

Hos bæverne lærer man om at arbejde sammen, hjælpe hin-

anden og klare sig selv en lille smule. 

De voksne bævere er sjove og klar til sjov og spas hver ene-

ste uge. 

Bæver-Leder: (for 0-1 klasse) 

Navn: Jes Aalbæk-Nielsen, Mobil: 20656860 

INFO om Juniorerne kl. 19.00-21.00 

Patruljer, samarbejde, bål, kanoture, bygge med rafter og 

lege med de store en gang om måneden er det en Junior la-

ver. 

En junior går i 4. eller 5. klasse og mødes ved spejderhytten 

hver tirsdag kl. 19.00-21.00 

Kom ud og mærk naturen og sammenholdet.  

Som junior deltager man i turneringer og møder andre junio-

rer fra hele Fyn 

Kom ud og se hvad vi laver! 

Junior-Leder: (for 4-5 klasse) 

Navn: Martin Nielsen, Mobil: 61364284 

Mail: martin_nielsen@hostmail.dk 

INFO om Spejder - Senior kl. 19.00-21.00 

Velkommen som spejder og Senior hos Verningespejderne. 

Spejdere og seniorer går i 6. klasse og er op til 17 år gamle. 

Her er der virkelig fart på. 

Ture til udlandet, turneringer sammen med andre KFUM 

Spejdere og De blå Spejdere. 

Mulighed for at tage på en masse fede kurser, hvor det 

praktiske overtrumfer teorien. 

Spejdere og Seniorer arbejde i patruljer som er selvstændi-

ge fungerende teams. 
Kom og mærk suset! 

Vi mødes hver tirsdag kl. 19.00-21.00! 

Spejder-Senior-Leder (for 6 klasse til 17 år) 

Navn: Vivi Høstrup / Jesper Høstrup 

Mobil: Vivi: 29228835 / Jesper: 21482572 

Mail: jv_hoestreup@mail.tele.dk 

Støt spejderne ….  

 

Rings Fodpleje 
V/Sussane ring Andersen 

Violvej 22C, Verninge, 5690 Tommerup 

Tlf: 25 70 88 97 www.susannering.dk 

Spejderne er kommet fint i gang efter sommerferien, og alle tirsdagene er fyldt op med masser af aktivitet: 

Spejderne møder ind således hver tirsdag på skoledage i Fredrikslundhytten Solevadvej 3 : 

Program ud over tirsdagsmøderne i korte træk: 

 

Alle i gruppen: 

Avisindsamling D. 9 november  

Juletur weekenden D. 29-30 nov. og 1 dec. 

Grejbussen 55 nord holder i hytten lørdag D. 7 december. 

Nytårsparade D. 9 februar 

Ulve og juniorer: 

Fastelavnstur D. 8-9 februar 

 

Spejder/seniorer: 

Jota (jamborre on the air) 19-20 oktober 

Natløb I Roskilde 25 november 

Stabstur 10-11 januar 

 

Rover/Klan: 

Bowling 21 November 

Klanting D. 18 januar 

mailto:moerkhoej@hotmail.com
mailto:martin_nielsen@hostmail.dk
mailto:jv_hoestreup@mail.tele.dk
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Støt spejderne           Af Vivi Høstrup 

V ER NI NGE,  I KKE   BLOT  E T S TE D AT  B O,  M E N ET  GODT  ST ED A T LE VE  

Spejderne kan hente dit papiraffald 4. gange årligt (100,- kr. 

pr. år i 2013). Ordningen tilmeldes hos Assens Forsyning. 

Tlf. 6344 9000 

Indsamling af papir i 2013 Foreningsindsamling 

d. 9. november 2013. 

Det, der skal indsamles, lægges ud til fortovskant inden kl. 

9.00. Det skal være bundtet eller i plasticposer, så det ikke 

flyver væk. Der gøres opmærksom på, at vi ikke mere ind-

samler glas og flasker. 
Der er stadig mulighed for at tilmelde sig ordningen på tlf. 

6344 9000 

Kontaktpersoner på indsamlingsdagen i tidsrummet 9.00 – 

12.00: 

Tommerup området: Jørgen Skov, tlf: 3012 6519 
 

Mere om ordningen 

Papiret bliver afhentet 4 gange årligt og det koster 100,- kr. 

om året at være tilmeldt ordningen. 

De 80,- kr. går til at støtte foreningernes og spejdernes aktivi-

teter. 

I indsamlingsordningen forventes også, at der kan afhentes 

pap i mindre mængder. 

Spejdere og foreninger som er med i ordningen 

FDF Tommerup St., FDF Brylle, KFUM spejderne i Vissen-

bjerg, KFUM spejderne i Verninge, Dreslette Gymnastik- 

og idrætsforening, KFUM spejderne i Dreslette, Haarby 

Svømmeklub, DDS Aarupspejderne i Aarup, De blå spejdere 

(Rolands gruppe) DDS i Skalbjerg. 

Du kan også støtte spejderne ved at få et OK benzinkort 

som er tilknyttet spejderne. 

 
Få et OK Benzinkort med sponsoraftale og hjælp din lokale sportsklub 

til bedre træningsforhold. For hver liter du tanker, giver OK 6 øre til 

din sportsklub, så der kommer flere penge til nyt udstyr og vedligehol-

delse. 

Henvendelse til Vivi Høstrup på jv_hoestrup@mail.tele.dk  eller 

64751562 eller  

 

Mød op i Brugsen i Knarreborg D.16 november mellem, 

10 0g 13, så er der gaver ved tegnelse af kort. 

Kortet kan også bruges til den nye vaske-hal i Knarre-

borg og til EL aftale.. 

 

Jeg vil som medlem af kommunalbestyrel-
sen arbejde for: 
- at Assens kommune fremstår som en sam-
let helhed, hvor der er sammenhæng mel-
lem hvad der sker i de enkelte områder i 
kommunen. 
- at der er flere der bosætter sig i kommu-
nen og derved ar med til at forøge beskat-
ningsgrundlaget. Kun derved kan vi sikre en 
bevarelse af den velfærd, vi har i dag. Der-
for er det af meget stor betydning at vejnet-
tet forbedres og at alle jernbanestationerne 
bevares. 
- at kommunen er til for borgerne - ikke om-
vendt. Derfor skal der luges ud i tungt bu-
reaukrati, så kommunen bliver mere attraktiv 
for virksomheder. 
- at bevare den smukke Vestfynske natur 
med de store skove og de store åbne land-
brugsarealer. 
 

mailto:jv_hoestrup@mail.tele.dk
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Borgerforeningen for alle!                              Af bestyrelsen 

Her følger lige en kort status vedrørende projekt Hjertestarte-

re. Som mange ved lykkedes det jo at samle rigtig mange 

penge ind i forbindelse med vores Sponsor Motionsdag til 

Verninge kontoen sidst i August.  Det har sikret at økonomien 

er på plads til indkøb af de 2 hjertestartere.   

Næste skridt er vi holder et møde med Hjerteforeningen, for-

håbentlig i slutningen af Oktober, senest medio November. 

Her vil vi udarbejde en køreplan for det videre forløb.   

Ud af flere interessante samarbejdspartnere, har vi valgt Hjer-

teforeningen, da vi har fundet at de besidder stor erfaring med 

hensyn til diverse hjertestartere, kurser, informationsmøder 

etc. 

Hjerteforeningen har ligeledes støttet op omkring vores Moti-

onsdag og har bl.a. søgt 10.000 kr. hos NordeaFonden, til 

indkøb af en hjertestarter i Verninge, . Disse midler blev søgt 

tilbage før sommerferien.  I skrivende stund kan vi nævne at 

vi er blevet indstillet og forventer endegyldigt svar fra Nor-

deafondens bestyrelse i Oktober måned.   

 

 

 Er Borgerforeningen for alle i  Verninge og Om-

egn, kunne man godt spørge om;   

Ja nogen kunne sige, at det jo kun er i Verninge, at Borger-

foreningen laver deres aktiviteter.   

Hvis man kun ser på Juletræstænding, Motionsdag, Hjerte-

starter. så kan de havde ret i denne påstand. Vi ved at der er 

andre aktive foreninger, grupper i Verninge sogn, som også 

gør et stort arbejde for fællesskabet og vi er i bestyrelsen 

enig om, at vi ikke vil gå ind på deres områder med fysiske 

aktiviteter uden vi blive opfordret til det. 

Men vi er meget åben for samarbejde og håber på sigt ,at vi 

kan få en større fællesskab i hele Verninge Sogn. 

Vi opfordre alle grupper og foreninger i Verninge sogn til 

at bakke op om Borgernyt og verninge.dk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjertestarter på vej                       af Thomas Olesen 

I bestyrelsen glæder vi os til snart at kunne invitere til intro-

duktionsmøde og officiel ”aflevering” af Hjertestartere.  

Mere følger herom. 

 

Vær med i fællesskabet— 

Meld jer ind i Borgerforeningen. 

 

Ved medlemskab af Borgerforeningen støtter I fællesskabet 

i hele Verninge sogn og giver foreningen fortsat mulighed 

for bl.a. følgende: 

 

Motionsdag 

Juletræstænding 

Netværkscafe (i samarbejde med Sydmarksgården) 

Landsbypark 

Borgernyt 

Verninge.dk 

Facebook.com/verningeogomegn 

Dialogmøder med Assens Kommune 

Fjernvarme 

Trafikkampagne / ”Vis hensyn….” 

Osv….. 

 

Bidrag gerne nu med jeres medlemskab for 2014 og I har 

stemmeret på generalforsamlingen d. 26 feb. kl. 19.00 

 

Beløbet Indsættes på vores konto i Vestfyns Bank 

Reg. 6851 konto nr. 0000179754 eller kontant til kasserer: 

Merethe Sydmarksvej 33 

   150,- pr. husstand 

   75,- pr. enlig  
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Fjernvarme, så langt så godt                                       af Benjamin Hagen 

V ER NI NGE,  I KKE   BLOT  E T S TE D AT  B O,  M E N ET  GODT  ST ED A T LE VE  

 

jeg vil fastholde og udbygge 
Verninges lokale styrker! 

-Ny borgmester for hele kommu-

nen, -også for Verninge… 

Verninge summer af aktivitet. Jeg 

ser fremtidens Verninge som et 

stærkt lokalsamfund nær naturen, 

nær to store færdselsårer, nær 

Odense. Men også med egen nær-

hed; -med vuggestue, dagpleje, bør-

nehave, skole, fjernvarme og plads 

til flere udstykninger. Verninge har 

potentiale -det skal udnyttes bo-

sætningsmæssigt, når f. eks. det 

nye sygehus kommer. 

STEM PÅ 

SØREN 
STEEN 
-Venstres borgmesterkandidat i Assens Kommune

 
 

 

 

 

Vi har i Borgerforeningen taget det job på os, at dele inte-

resseblanketter rundt i byen. Nogen har bare fået den i post-

kassen, hvis man ikke har været hjemme, andre har haft mu-

ligheden for at hilse på Benjamin fra borgerforeningen. Det-

te har været en meget lang tur, men også meget hyggelig. 

Dejligt at folk giver sig tid til at høre om alle de spændende 

visioner vi har for Verninge. 

 

Der er en del, som har vist stor interesse i fjernvarme, andre 

med nyt gasfyr har været mere tilbageholdene.  Der er mu-

lighed for fjernvarme til ca. 300 husstande og vi skal op på 

50 % foreløbige tilsagn.  

 

Vi vil ikke gøre os til eksperter i, hvad der er økonomisk 

fornuftigt,  men meget tyder på at olie, gas og træpiller vil 

stige betydeligt de kommende år.                                        

En lokal ejendomsmægler meddeler, at det ikke er sikkert, 

at man kan hente hele investeringen hjem ved et salg,  men 

huset bliver meget mere attraktivt i en salgssituation. 

Fjernvarme er en af de billigste opvarmningsformer, med 

minimal vedligeholdelse på sigt. 

 

Husk, at den blanket vi har delt ud, ikke på nogen måde er 

bindene, men blot en tilsagn om, hvorvidt man er interesse-

ret eller ej. De som har modtaget en interesseblanket, men 

endnu ikke har gjort mere ved det, må meget gerne udfylde 

den så hurtigt som muligt og aflevere den i postkassen på 

Hindsløkken 2 eller Sydmarksvej 35 

 

Hvis I ikke har modtaget sedlen eller er den blevet væk, 

kan I ringe eller skrive en mail til Benjamin Hagen Tlf.: 

60207184 mail benjamin.vbf@gmail.com også hvis der 

skulle være andre spørgsmål til dette.  

 

Vi er i løbende dialog med fjernvarme Fyn, og I vil kunne 

følge opdateringerne i Borgernyt, på vores hjemmeside 

samt på facebook. 

 

 

https://webmail.efif.dk/owa/redir.aspx?C=Qa0JHjy3QUi-eqjsaNCwSSbwpVSLoNAIbsblrQpQu3osj4Zn7pYTrJBJSqH0rB_DRRO4gG2JotU.&URL=mailto%3abenjamin.vbf%40gmail.com
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Præsentation af holdene i Gymnastikforeningen   af  Michael Mortensen og Rikke Jørgensen

V ER NI NGE,  I KKE   BLOT  E T S TE D AT  B O,  M E N ET  GODT  ST ED A T LE VE  

Hesselhoved 4 

5690 Tommerup     

Tlf. 64 75 18 13 / 64 75 18 15 

Åbningstider: Mandag-fredag kl.10-17 

       Lørdag kl. 9-13 

Juleåben søndag  

d. 24 nov.—d. 22 dec. 

Kl. 10.00 –14.00 

Mandag: 

Forældre/barn hold 16.30-17.30 (1 1/2-3 år) 

Mandag starter vi ud med foreningens bedste hold, hvis du 

spørger Lise. Der er ca. 20 børn og 20 voksne, der hver 

gang sætter tid af, for at komme ud og få en god time sam-

men. Der bliver sunget, løbet og leget på redskaber. 

Instruktør: Lise 

 

Store springhold 17.30-19.00 (2.kl. og opefter) 

Så går det løs med 21 dejlige børn, der hver mandag mø-

des og øver sig i springgymnastikkens svære kunst. Holdet 

er for alle der har lyst til at springe, lege og have det sjovt. 

Instruktører: Peter, Michael og Lars 

 

Boldspil for damer 19.30-20.30 

Holdet er lige startet op, og er for kvinder der har lyst til at 

mødes og gi den gas med forskellig boldspil. Der er ingen 

instruktion, blot puls, sved og grin. 

Kontakt: Hanne via. mail@verningelund.dk 

 

Tirsdag: 

Puslinge 16.15-17.15 (3 år– 0.kl.) 

Tirsdag ligger vi ud med foreningens dejlige lopper. 16 

friske børn giver den gas sammen med Christina og hen-

des gode unge hjælpere.  Der bliver sunget, hoppet og lø-

bet og med god hjælp fra forældre laver de hver gang en 

bane hvor motorikken udfordres. 

Instruktører: Christina, Line, Julie og Frida 

 

Herreholdet 19.30-21.00 

Ca. 15 mænd i alderen 30 til 65 år giver den hver tirsdag 

gas under Arnes kyndige instruktion. Hele kroppen bliver  

arbejdet igennem på forskellige måde, men fælles er  sved 

og mange gode grin. 

Instruktør: Arne 

Onsdag: 

Krop og bevægelse 14.15-15.15 (Senior idræt) 

Kroppen er en motor der skal holdes ved lige.  Dette hold 

er den bedste gave til personer der ønsker at vedligeholde 

kroppen også selvom man er ved at komme op i årerne og 

som Bodil siger: ”Det er bestemt ikke kedeligt” 

 

Lille springhold 16.00-17.00 

Dette hold er for drenge og piger der gerne vil blive gode 

springgymnastik. Hvem kunne ikke tænke sig at lave en 

araber flik/flak eller et kraftspring efter en god scoring til 

fodbold. Det er her grundtræningen bliver trænet og det 

hele krydret med leg og grin. 

Instruktører: Katrine, Peter, Arne og Rasmus 

 

Zumbatomic 17.00-18.00 (0-6 kl.) 
15 glade piger giver den hver uge gas med en gang sveden-

de varm Zumba.  Er du glad for at bruge kroppen til musik 

med gang i, så er dette lige noget for dig.                        

Instruktør: Katrine                                                                                 

Zumba og Dancefitness 18.45-20.00 (7 kl. og opefter)      

Vi er 23 kvinder i alderen 13 til 66 år, der giver den fuld 

gas hver onsdag. Vi laver mange forskellige serier, der 

styrker kroppen og forbedrer konditionen. Der er også hver 

gang indlagt serier med håndvægte for at øge muskelmas-

sen. Instruktør: Rikke 

Torsdag: 

Seniorfolkedans 13.30-16.00                                          

Holdet er både for nye samt øvede dansere. Der bliver dan-

set, sunget, drukket kaffe og hygget hver torsdag i forsam-

lingshuset.                                                                        

Instruktør: Else 

Folkedans voksne 19.30-?                                                        

Danserne på dette hold er lige nu ved at genopfriske kendte 

trin, inden vejen fortsætter imod den traditionsrige lancier. 

Der bliver svedt og grinet alt imens trinene danses ind.      

Instruktører: Annika og Rune 

Kort fra gymnastikforeningen       af Hanne Kirsten Hansen 
Så er vi kommet godt i gang med den nye sæson og næ-

sten alle hold kører som de skal. Hvis du ikke lige er 

kommet i gang fra starten på et af vores hold, er man al-

tid velkommen til at starte op senere og se om det er no-

get man har lyst til. 

Vores nye hold for børn, med dans, leg og sang i forsam-

lingshuset! Har vi desværre måtte lukke ned for en tid, da 

der mangler deltagere, kontakt os endeligt hvis det har 

interesse. 

Også på holdet med ældrefolkedans er der god plads, så 

hold jer ikke tilbage, det er motion på den sjove måde! 

Der er også planer om at starte et lørdagshold for dem der 

ønsker sved på panden og stramme baller, eneste krav er at 

man er over 15 år! 

Hvis der skulle være nogle spørgsmål eller gode ideer, er 

man altid velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen. 

Men  mange svar kan findes på : 

verninge.dk 
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CrossGym                                   af  Rikke Jørgensen 

HUSK: 

Søndag d. 15. december  Er der juletræsfest for alle børn i Verninge og omegn kl. 14.30 invitationer kommer ud via skole 

og børnehave, Venligst vær præcis med tilmelding, der skulle helst være kage og slikposer til alle!! 

Onsdag d. 18. december er der jule afslutning for alle voksne medlemmer af foreningen, der vil traditionen tro være motion, 

æbleskiver og gløøg. 

Torsdag d. 19. december er sidste gymnastik dag for børn i 2013. Vi starter igen mandag d. 6/1 2014 

Onsdag d. 5. februar kl. 20.00  er der generalforsamling på skolen. Mød op, og kom med ris og ros, eller gode ideer så vi 

fortsat kan blive bedre og tilbyde det som i ønsker at deltage i! 

Lørdag d. 29/3 Opvisning og Afslutningsfest for alle!! 

Nu starter holdet for alle der gerne vil hol-

de kroppen i form. Denne sport er kort sagt 

et styrke og konditions program, der er 

bygget op, så man får brugt hele kroppen.  

 

Vi bygger timen op, så kroppen først bliver varmet igen-

nem, hvorpå vi går til den ved forskellige stationer.        

Timerne vil blive meget varierede da Mette og jeg kommer 

med hver sin baggrund og har begge mange ideer til en 

sjov og varm træning.  

 

Holdet er for alle mænd og kvinder fra 15 

år og opefter. Og vi glæder os til at kom-

me i gang, så kom ned og få en prøvetime 

og mærk at du lever. 

Det foregår i Verninge Gymnastiksal hver lørdag fra 10.00 

til 11.00 og vi fortsætter frem til påske. Det koster 400 kr. 

for hele sæsonen og der er halv pris, til dem det går på et 

fuldbetalt voksenhold. 

 

For nærmere info kontakt instruktø-

rerne: 

Mette Henriksen 40 96 84 27   

Rikke Jørgensen 53 55 18 30 
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Verninge Forsamlingshus                 af  Bjørn Møller 

V ER NI NGE,  I KKE   BLOT  E T S TE D AT  B O,  M E N ET  GODT  ST ED A T LE VE  

I 1899 opfordrede ”Verninge Sogns Ungdomsforening” til, at der blev bygget et  

’Øvelses- og Forsamlingshus’ i Verninge, så man havde et sted til bl.a. gymnastik.  

Ved et efterfølgende møde besluttede 290 indbyggere at købe andele a’ 5 kr. Der blev solgt 630 andele for i alt 3150 kr.  

Den andel, man havde bundet sig for, kunne betales over fem år! 

Snart stod forsamlingshuset færdigt og blev flittigt brugt, indtil det blev kasseret af  

myndighederne i 1976. En renovering og istandsættelse ville koste så meget, at man  

Valgte i stedet at bygge nyt. Kommunen ville stille en grund til rådighed, hvis  

forsamlingshusets egenkapital var 120.000 kr. Da dette 

ikke var tilfældet, startede en husstandsindsamling,  

og snart kunne byggeriet gå i gang.  

En stor del af byens borgere tilbød sig med frivillig ar-

bejdskraft, og efter godt otte  

måneder kunne man den 2. april 1977 holde stor indviel-

sesfest.  

 

En bygning, der bruges så meget som ’det nye forsamlingshus, ‘ skal til stadighed plejes og vedligeholdes,  

og gennem årene har forskellige bestyrelser ikke alene vedligeholdt, men også forbedret bygningen.  

I 2012/2013 gennemførte forsamlingshuset en stor renovering som omfattede nyt handicaptoilet,  

nye akustikdæmpende lofter i salen, ny loftbelysning samt nyt køle/fryserum.  

Disse forbedringer sikre en fortsat drift af huset, og dermed en forbedret mulighed for øget socialt samvær  

for lokalbefolkningen.  

Forsamlingshuset er en vigtig del af vores lille samfund, og er et samlingssted for hele lokalbefolkningen i området. Huset 

bruges rigtigt meget, til mange forskellige arrangementer: høstfest, generalforsamlinger, møder, bankospil, l’hombre spil 10 

gange pr. år og folkedans 25 gange pr. år. Samt de traditionelle fester. Huset bruges ca. 120 gang pr. år.  

Forsamlingshusets bestyrelse består af syv medlemmer, men den daglige drift og alle aftaler om arrangementer, varetages af 

forsamlingshusets værtinde Bente Sørensen 
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Verninge forsamlingshus                                     af  Bjørn Møller 

Onsdag den 20. november  

Flæskesteg med tilbehør 

Risalamande, kaffe/te 

Pris: Voksne 70 kr. Børn 4-13 år. 35 kr. under 4 år. Gratis 

Mandag den 16. december  

Julefrokost 

Pris: Voksne 85 kr. Børn 4-13 år. 40 kr. under 4 år. Gratis 

Mandag den 13. januar 2014 

Gullash med kartoffelmos 

Kage, kaffe/te 

Tirsdag den 11. februar 

Guleærter med tilbehør 

Kringle, kaffe/te 

Tilmelding senest 4 dage før til Bente Sørensen 

Søndag den 24. november kl. 14.00 

Der spilles hver gang om 45 ænder, 2 

kasser øl samt 

2 købmandskurve 

Desuden 21 spil, puljebanko m.m. 

Dørene åbnes kl. 13.00 

 

 

 

 

Bevar de små skoler og  
dermed lokalsamfundet 

Skolerne og landsbyerne skal 
udvikles - ikke afvikles 

 
Lene Ejlebæk Enggaard 

Stem personligt 
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Verninge Idrætsforening                                  af Troels Brems 

Sommeren gik ! 

Så er udendørs turneringen slut for i år, jeg takker alle frivil-

lige der igen i år har været med til at børn, ung og voksne 

har haft den mulighed at kunne spille fodbold i Verninge IF. 

Nu starter vi på vinter halvårets aktiviteter, så som inden-

dørs fodbold, badminton, dart osv.  

Det har været et forår/sommer der har været præget af tu-

mult omkring den tidligere omtalte telemast, der ligger end-

nu ingen endelig afgørelse om den bliver placeret ved bold-

banerne eller ej, det resulterede i en ekstraordinær general-

forsamling i maj måned hvor der kom nye kræfter ind i be-

styrelsen. Det er først nu der er ved at være ro på i den nye 

bestyrelse, da det ikke er nemt at komme ind midt i at det 

hele er i gang. 

Jeg er allerede ved at kigge hen i mod februar hvor vi har 

generalforsamling, jeg ved der bliver brug for nye kandida-

ter til bestyrelsen til den tid. Der er hele tiden brug for nye 

hænder til at drive en forening på frivillige basis, så derfor 

opfordre jeg til at byens borger melder sig ind i kampen på 

at opretholde det aktive foreningsliv i Verninge. 

Vores hjemmeside vil løbende bliver opdateret om forenin-

gens aktiviteter så prøv at kigge forbi på: verningeif.dk  

På gensyn 

Med venlig hilsen 

Troels Brems 

Formand Verninge IF 

Fyrværkeri ! 

Verninge Idrætsforening sælger fyrværkeri. Det er igen i år 

Fyrværkerieksperten der er leverandør af krudt og kugler, 

som sælges mellem Jul og Nytår fra klubhuset.  

Åbningstider: 

Torsdag   d. 26/12      kl. 12.00 - 18.00 

Fre-Lør   d. 27-28/12 kl. 11.00 - 18.00 

Søn-Man d. 29-30/12 kl. 10.00 - 19.00 

Tirsdag    d. 31/12      kl. 10.00 - 15.30 

Når du i år handler fyrværkeri hos os, vil du igennem VIF 

være med til at støtte andre foreninger i nærområdet. Så 

derfor køb dit krudt hos os. 

Der skal bruges mange frivillige hænder i den uge hvor der 

sælges fyrværkeri derfor håber vi der er mange der vil give 

en hånd med. Har du lyst til at støtte os, så tilbyde din 

hjælpe,  

kontakt Jens Andreasen 20 91 69 67                      

Overskuddet vil gå til VIF    

Badminton ! 

Badminton er startet op der spilles hver onsdag frem til april 

fra 18.00 - 20.00, vi har ledige baner i Tommerup hallerne 

fra kl. 19.00- 20.00. Så hvis du har lyst til at svinge ketcher-

ne lidt, så kontakt  

Jens Andreasen på tlf.: 20 91 69 67  

 

Dart'en !  

Der er gang i dart'en i klubhusets kælder. De træner hver 

mandag fra kl. 19.00, alle er velkommen både dem der er 

til turneringsdart, men også dem der gerne vil hyggedart.  

Kontakt evt.  

Jens Andreasen for yderlig info tlf.: 20 91 69 67 
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Verninge Idrætsforening                       af  Claus Hjortshøj 

Ungdomsformanden / pigetræneren har ordet ! 

Vi er en af de små som har brug for de få, lige nu står vi og mangler U6 + U7 trænere, her er min forhåbning at forældre 

gerne flere har lysten til at hjælpe hinanden med mandags træning og kampe osv. Jeg hjælper meget gerne med en skabelon 

om det administrative og alt hvad der kan bruges hjælp til ellers er vi flere som kan bistå med råd og vejledning. Kontakt 

Troels el undertegnede.  

Indendørs : U9 + U10 pigerne træner på Verninge skole i gymnastiksalen hver fredag fra den 1/11 kl. 16.30 - 17.15. 

U6+U7 træner fra kl. 17.15 - 18.00 ligeledes i gymnastiksalen, der opfordres til at forældrene står for træningen.  

U9/U10 drenge, er stævnebaseret dvs. klubben betaler 2 stævner før jul og 2 efter desværre har vi ikke mulighed for disside-

ret træning og skolen er ikke aktuel for denne/disse årgange. Trænerne Michael og Andres vil sørge for at der bliver stævner 

de deltager i. 

For mit vedkomne er pigerne fantastiske og vi har igen haft det rigtig sjovt,  mange har flyttet sig markant, så ja vi er klar på 

en ny sæson. 

 

Hvem ved måske er Verninge Utd. ikke så tosset....!  

 

  

Tak til alle omkring ungdom herfra.  

Claus Hjortshøj 

Verninge kontoen, en god ting at støtte      af Henrik Jørgensen 
Vi vil her er præcisere hvad Verninge kontoen er. 

Ideen startede i bestyrelsen for Borgerforeningen. En opspa-

ringskonto, hvis formål er:  

 

 At støtte aktiviteter for børn og unge i Verninge og 

Omegn. 

 At støtte aktiviteter for voksne og ældre i Verninge 

og Omegn. 

 At støtte bosætning i Verninge og Omegn, ved at 

fastholde Borgerforeningens slogan.—Verninge, ikke 

blot et sted at bo, men et godt sted at leve. 

 

For at opretholde et aktivt foreningsliv og fritidsliv i byen, 

er der brug for mange ting. Eks. nye legeredskaber, idræts- 

redskaber, vedligeholdelse af foreningers aktiver, fodbold-

mål, byporte, flag alléen. Ja, listen er lang. Konkret er det 

besluttet at anvende midler fra Verningekontoen til opsæt-

ning af 2 hjertestartere i Verninge. 

 

 

Der kan søges midler fra foreninger og private, hvis det ligger 

inden for kontoens formål. Ansøgning skal sendes til besty-

relsen for Borgerforeningen, som i fællesskab med de for-

eninger der tegner Borgernyt, tager stilling til det ansøgte. 

Der afholdes fælles møder ca. 4 uger før udgivelse af de 4 

Borgernyt om året. På disse møder besluttes en evt. støtte til 

ansøgte formål. 

 

Hvordan kommer der penge ind på Verninge kontoen? 

 Fra 2014 vil alle evt. overskud fra Borgernyt indgå. 

 Overskud fra Motionsdagen, ca. 50.000,-  

 Bidrag fra gode borgere 

 Renter 

Der kan udbetales 4 gange pr. år.  

Borgerforeningen står som ejer af kontoen. 



Side 16 

Juletræstænding                                                       af Henriette Albertsen 

V ER NI NGE,  I KKE   BLOT  E T S TE D AT  B O,  M E N ET  GODT  ST ED A T LE VE  

 

Juletræstænding kommer selvfølgelig også til Verninge by 

i år. Julemanden kommer måske forbi i sin hestevogn med 

slikposer til børnene. Kom og vær med til nogle hyggelige 

timer, så vi kan ønske hinanden en glæ-

delig jul.  

Pladsen ved kroen bliver pyntet op med 

boder, halmballer og bålsteder.  

Boderne repræsenterer det lokale er-

hvervsliv og private. 

Boderne kan tilbyde juleting/pynt - jule-

pølser – kranse - dekorationer og meget 

andet. 

Vi har allerede lavet aftale med Verninge Blomstercenter, 

Peter og Lene Ditlevsen, Rasmus Lange, Eldorado, Vernin-

ge Husflid. 

Har du lyst til, at have en bod, er du meget velkommen .... 

Kontakt Henriette på tlf. 21 70 04 76. 

Traditionen tro er Borgerforeningen vært med gratis gløgg 

og æbleskiver. 

Tag gerne familie og venner med. 

 

Lørdag, den 30. november kl. 15 -17 

Program: 

Kl. 15.00 Boderne åbner 

Kl. 16.15 Juletræet tændes 

Kl. 16.30 Julemanden kommer måske  

Kl. 17.00 Boderne lukker 

   

 

 

 

 

 

 

Juletræstændingen vil fremover ALTID finde sted den sid-

ste lørdag i november. 

Tak for alle bidrag til Sponsor Motionsdagen     af Henrik Jørgensen 

Det lykkes at få ca. 50.000 kr. ind på Verninge kontoen til motions-

dagen.  Mange ihærdig borgere havde skaffet en eller flere sponsorer 

for deres deltagelse denne dag. Ligeledes valgte mange at deltage 

med et beløb, de selv ville bidrage med.  

Alle firmaer og privatpersoner som havde sagt ja til at blive nævnt, 

er at finde på verninge.dk . Ud over denne liste er der flere anonyme 

bidrag. 

Vi er meget glade, for alle beløb denne dag, men er kede af, hvis 

nogen har misforstået budskabet og ikke deltog fordi de ikke havde 

en sponsor for deres deltagelse. Vi vil forsøge næste gang, at være 

mere tydelig vores kommunikation om motionsdagen. 

Som det kan ses på forsiden af dette blad, var der glade ansigter og 

hygge og samvær om det gode formål. 

Vi ses igen til Motionsdagen 2014. d. sidste lørdag i sep. 

På gensyn  

 


