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Borgernyt, det fælles blad             

Bladet udkommer 4 gange år-
ligt i Feb., Maj, Aug. og Nov. 

 

November2015 

oplag 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 Husflid                   
Verninge skole, Børnehave og 
Vuggestue,                            
Verninge vandværk 

samt  

redaktør og udgiver af           
Borgernyt: 

Borgerforeningen  

for Verninge og Omegn.  

Redaktionen påtager sig ikke 
ansvar for holdninger i artikler-
nes indhold. 
Forside foto af Henrik Jørgen-
sen             

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 
redaktør Henrik Jørgensen  

info@verninge.dk 

Mobil 2071 8383  

Salg af annoncer er en vigtig 
del, for at udgive dette blad.  

Vi håber derfor I vil støtte vores 
annoncører. 

Med venlig hilsen  

Alle aktører i  

Borgernyt  
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Hjertestartere i  

Verninge 

Ring først  

1-1-2 

Hjørnet af 
Odensevej og 
Hindsløkken 

Hjørnet af ind-
gangen ved 
skolen.  
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Allerførst, tak for staffetten , Henrik.  
Ja, tænkte jeg, hvad skal jeg dog skrive, jeg gør jo ikke 
noget særligt.  
 
Hvem er Tina og hvad gør jeg dog som frivillig.  
 Vi, Bent og jeg flyttede til Langsted for 11 år siden med 
vores to børn. Vi havde boet i Herning i 18 år og ville 
gerne flytte ”hjem” igen. Vi kendte intet til området, Ver-
ninge og omegn inden vi bosatte os her, men det har vi 
dog aldrig fortrudt. Carina, vores datter var spejder og der 
gik jo ikke længe før hun skulle starte ved Verninge 
KFUM-Spejderne. Det blev nok startskuddet til at starte 
lidt som frivillig. Der var jo altid brug for en hånd til kør-
sel og bagning af kage m.v.  
Vi har jo også en borgerforening i Langsted og den blev 
vi også hurtigt en del af. Der skulle jo bruges en kasserer, 
da Henrik og Rikke valgte at flytte til Verninge.  
Det er være frivillig, giver rigtig meget. Det er jo dejligt 
at kunne hjælpe foreninger med at lave nogle sjove og 
kreative ting med de unge mennesker som bor i lokalom-
rådet. Det er jo også hyggeligt, at man møder mange børn 
i skolen som kan genkende en.  
 
Hvad laver jeg? 
Ja, de sidste fem år har jeg været grupperådsformand og 
kasserer i Verninge KFUM-Spejder, det er et arbejde som 
kræver en del timer om aftenen og i weekenderne men det 
er jo sjovt og givende. I en forening med over 100 med-
lemmer er der nogle bilag at holde styr på og samtidig 
også en del kontakt med kommunen.  
Vi, Bent og mig deltager også når spejderne skal på som-
merlejre. Vi står som regel i køkkenet og får lavet en mas-
se dejlig mad til børn og ledere. Vi har bl.a været på en 
stor landslejr i Skive i 2010, hvor vi lavede mad til om-
kring 80 hver dag og hvor der deltog 15.000 spejdere fra 
hele landet. Vi har været i Sverige og lavet mad til vores 
egen gruppe og i år tog vi til Tydal i Tyskland, hvor der 
var distriktssommerlejr for Fionia distrikt. Fionia distrikt 
dækker halvdelen af Fyn og deres hovedsæde er Port At-
hur.  
Det kan dog lige nævnes, at vi har de sidste 8 år, har lavet 
mad til en MUS-lejr som bliver afholdt i pinsen på Port 
Arthur. Der deltager ca 350 spejdere og lederere fra hele 
landet.  
 
Der er samtidig en masse praktisk arbejde når vi har en 
ældre hytte som skal vedligeholdes. Vi har en årlig ar-
bejdsdag i maj måned, hvor vi samler alle de forældre 
som har lyst til at hjælpe med at give en hånd med opryd-
ning og rengøring.  
 
KFUM-Spejderne. 
Verninge KFUM- Spejderne blev i 2011, kåret som årets 
forening i Assens Kommune. Det er vi meget stolte af og 
det er ikke mindst, Vivi og Jesper Høstrups fortjenste, der 
yder et kæmpe arbejde for alle vores spejdere i Verninge. 
Det er bestemt ikke noget der kommer af sig selv, at vi 
kan tælle over 100 medlemmer i foreningen. Vi har børn 
som kommer fra bl.a Brylle, Nr. Broby, Hårby og Glams-
bjerg og selvfølgelig fra Verninge og omegn.  
 

I uge 41, har vi i Assens Kommune Frivillig fredag og i 
den forbindelse har vi fået den fornøjelse at få besøg af en 
politikker fra Byrådet. I år er det Bettina Stick som er for-
mand for Social og Sundhedsudvalget i Assens Kommune 
som kommer ud til spejderne en tirsdag og skal se hvad 
alle de unge mennesker laver. Det er altid en stor fornøjel-
se at de lokale politikkere vil og kan afsætte tid til at be-
søge de forskellige foreninger i Assens Kommune.  
 
Her til sidst.  
Jeg syntes, det at arbejde i den lokal forening giver mig 
meget og jeg håber at jeg kan være med til at bidrage til at 
vores Spejdere kan fortsætte med at udvikle sig og give 
dem lyst til også engang at være frivillig. Jeg er i den hel-
dige situation, at vi har fået tre dejlige plejebørn som også 
er aktive spejdere og jeg har derfor held til at kunne få lov 
til at fortsætte mit virke i Verninge KFUM-Spejder.  
 
Tina Kragh Jørgensen.  
 
Stafetten er hermed givet videre til  
Verninge Idrætsforening. 
 

   

  

 

 

Stafetten, -en side fra en frivillig.         af Tina Kragh Jørgensen 
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Juletræstænding lørdag d. 28. nov. Kl. 14 — 16           af Henriette Albertsen 

ved kroen ved kroen i Verninge. 

Som det er tradition skal byens juletræ tændes Som sidste år 
vil julemanden komme forbi med slikposer til børnene. Kom 
og vær med til nogle hyggelige timer, så vi kan ønske hinan-
den en glædelig jul.  

Pladsen ved kroen pyntes op med boder, halmballer og bålste-
der og der er plads til alle de mange borgere der kommer. 

Boderne repræsenterer det lokale erhvervsliv og private. 

Traditionen tro er Borgerforeningen vært med gratis gløgg og 
æbleskiver og vi har opbakning fra de andre foreninger der 
hjælpe med dette arrangement.  

 

Vi glæder os til at se jer alle og  

ikke mindst alle de nye borgere som er 
flytte til området i 2015.  

Har du lyst til at opstille en bod, er du meget velkommen .... 
Kontakt Henriette på tlf. 21 70 04 76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 14.00 Boderne åbner 

Kl. 15.00 Juletræet tændes af Julemanden 

Kl. 16.00 Tak for i år og glædelig Jul til alle 

 

 

Nytårskur i Verninge d. 1 januar kl. 13.00 

 

Efter en dejlig jul og et godt nytår,  finder vi igen  

travesko frem for en lille gåtur d. 1 januar.  

Vi mødes ved kroen og sammen går vi en mindre tur samt ønsker hin-
anden et godt nytår.  

Vi glæder os til at se jer alle, store som små. 

 

Glædelig jul og Godt Nytår. 

 

Borgerforeningen.  



Nyt fra Borgerforeningen             af Henrik Jørgensen 

Hvad støtter du ?  

Husk at indbetale jeres medlemskab for 
2016,  

det kan gøres nu ! 

 

 

 

 

Medlemskab er pr. 
kalender år. 

Husstand kr. 150,- 

Enkelt medlem kr. 
75,- 

Fynske Bank Reg. 
6851 kto. 179754 

Eller kontant til  

kassereren 

Merethe Jensen  

Sydmarksvej 33 

Borgermøde og Generalforsamling  

d. 25 feb. 2016 Kl 18.30—21.30 

For medlemmer af Borgerforeningen for Verninge og 
Omegn afholde vi Borgermøde i februar. 

Programmet vil komme med i næste Borgernyt, men 
sæt allerede nu X i jeres kalender. Herefter vil vi afhol-
de vores årlige generalforsamling.  
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Kortnyt om bestyrelsen.  

Byggegrunde og fjernvarme.  

Som det kan ses på Fuglekildevej, er nye byggegrunde under-
vejs. I første omgang gøres der plads til 13 udstykninger og 
det forventes at de er klar til salg i foråret 2016. Den bedste 
reklame for disse grunde er positiv omtale. Dette glæder også 
for de huse der er til salg i Verninge og Omegn. Så bred gerne 
budskabet om vores område og alle de positive ting I har at 
sige.  

I 2016 forventes det at Fjernevarme Fyn  begynder at grave 
varmerør ned. I skrivende  stund, er det i høring om tilladelse 
til at etablere fjernevarme i Verninge. Herefter vil vi på et 
borgermøde ,se om der forsat er stor interesse, som I tidligere 
har vist i forbindelse med Borgerforeningens arbejde med at 
give jer denne mulighed.  

Verninge Kontoen 

I år har vi valgt at støtte.; Renovering af Svævebanen i Lands-
byparken. 10 stk. klapborde til brug for Skolen og Borgerfor-
eningen. 30 stk. Rodendobolde til Gymnastik foreningen. 1 
sæt komplet spillertøj til U 10-11 drenge i VIF 

Ambassadør nye borgere.  

Vi har nu i et år være ambassadør for tilflytter til Verninge og 
Omegn. Vi har Verninge og Hjelmerup med, men ønsker at 
være ambassadør for hele Verninge sogn. Til dette mangler vi 
personer der vil påtage sig denne opgave.  Vi har materialet 
der skal deles ud og en buket afhentes i Verninge Blomster-
center. Vi står for alt papirarbejde og I tager i mod de glade 
smil når I banker på døren til de nye.  

Kontakt os, hvis I vil hjælpe i et område.  

Sensommerfesten.  

Det blev et brag af en fest, 149 personer var meldt til festen. 
Et stort antal præmier var samlet ind til amerikansk lotteri og 
Cover Supply sørge for god musik til at danse til.  Vi har end-
nu ikke afslutte regnskabet, på grund af manglende regninger 
fra leverandør. Men der forventes et lille overskud.  

Vi har lært rigtigt meget af dette års Sensommerfest og kan 
bruge dette i forbindelse med en fest i 2016. Vi vil næste år, 
forsøge at gøre hele dagen til en fest og derved give flere mu-
lighed for at være med.  

Lokalråd 

I forbindelse med Assens kommunes forsøg på etablere Lo-
kalråd, har der være afholdt infomøder i Assens kommune. 
Her har vi været med som det gode eksempel på der samarbej-
des og udvikles.  

Borgernyt 

Borgernyt er skrevet og redigeret af frivillige. Vi forsøger at 
gøre det bedste vi kan, med derfor kan der opstået fejl. Dette 
kan også ske i aviser mv.    

Tak for jeres opbakning i 2015 

Vi vil gerne sige stor tak for jeres opbakning vi har mødt i 
2015. Det luner altid med jeres dejlige kommentar, når snak-
ken falder på Borgerforeningen. Vi prøver at hele tiden at for-
sætte den linje vi har lagt fra starten.  

Med venlig hilsen  

Bestyrelsen 

 

 



Sensommerfest Og Motionsdag  

Tak til alle vores sponsorer  

Side 6 

 

Sponsore  2015  

Firma  

Dansk lyd og lys lyd 

Peter og Lene Ditlevsen Blomster til festen 

Eldorado lys og køl 

JR Transport Køletrailer 

Schmidt & Ørnsted strøm 

Tommerup Skole Scene 

Tommerup Efterskole Scene 

SuperBrugsen Assens Vand og is 

Kiwi Nr. Broby frugt 

Fuglekilden  lysestager 

Vognmand Arne Nielsen Affald container 

Glamsbjerg Bageri Flutes 

Peter Enggaard Grise 

Lundby Grønt Div. Spirer 

Vesemosegård Haarby Bønner og Hindbær 

Torup Bakkegård Salat, Kål, Ærter og Majs 

Lykkesholm Tomater, Peber og Agurk 

Sponsorer ved Amerikansk Lotteri   

Sensommerfest 2015  

Firma By 

Fakta Tommerup 

Hårsaksen Tommerup 

Newhair Tommerup St. 

Din nye Guldsmed Tommerup St 

Rema 1000 Tommerup St 

Super Brugsen Tommerup St 

Verninge Auto Verninge 

Eldorado Holmehave 

Verningelund Verninge 

Matas Glamsbjerg 

Hyggefisken Verninge 

Lizette Tommerup St 

Nyt Syn Tommerup St 

Super Brugsen Tommerup 

Verninge Blomstercenter Verninge 

Blossom me Glamsbjerg 

Step in Glamsbjerg 

Pernille Glamsbjerg 

Din Tøjmand Glamsbjerg 

Flugger Glamsbjerg 

Zjoos Glamsbjerg 

Fakta Glamsbjerg 

Bendtsminde Verninge 

Glamsbjerg Bageri Glamsbjerg 

Tommerup Bageri Tommerup 

Palermo Tommerup 

Schreiners Boghandel Glamsbjerg 

Glamsbjerg Hotel Glamsbjerg 

Sunset Golf Glamsbjerg 

DyrlægeRingen Glamsbjerg 

Viemose Driboga Verninge 

FKI Verninge 

Saigongrillen Glamsbjerg 

Shell Glamsbjerg 

Maler Dorthe Schmidt Hjelmerup 

Rikke Palm Verninge 

Stark Tommerup 

Skovgaard Guldsmed Glamsbjerg 

Statoil Glamsbjerg 

Hindsgavl slot Middelfart 

Gymnastikforeningen Verninge Verninge 

Dalum Dyreklinik Dalum 
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Sensommerfest og Motionsdag  

 

Motionsdagen med blåhimmel og mange glade ansigter 
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Sensommerfest og Motionsdag  

 

En festlig dag, med helstegt pattegris og tilbehør.  
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Sensommerfest og Motionsdag  

 

Der blev festet med live musik. Vi ses til endnu en fest i 2016 
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Nyt fra Gymnastikforeningen Verninge                                                  af  Rikke Jørgensen 

Billeder fra hold sæson 2015-16.          

Man kan stadig nå at tilmelde sig et hold. Kontakt bestyrelsen eller lederne for nærmere info:-) 
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Husk at sætte kryds ved den 12. 
marts. Der afholdes den årlige 
gymnastikopvisning. Efter opvis-
ningen vil der være mulighed for 
at købe lækker mad, så vi kan spi-
se og hygge sammen. 

 

Se info om vores hold på  

verninge.dk/gymnastikforening 

 

Efterårshilsen fra Bestyrelsen         af  Rikke Jørgensen 

Følg os på  

Facebook 

Så er vi i sving igen. 

Vintersæsonen 2015-16 er i fuld gang på alle hold. Vi har sagt 
farvel til nogle, der er fraflyttet byen eller valgt anderledes i år. 
Men vi har også sagt velkommen til rigtig mange nye deltage-
re, så alt i alt går det rigtig fint i Gymnastikforeningen.  

Rigtig mange har valgt at danse folkedans i Verninge, så lige 
nu er det faktisk foreningens største hold. Dejligt. I det hele 
taget er der mange voksne, der vælger at komme i form, eller at 
holde sig i form på et af holdene i Gymnastikforeningen. Der 
er plads til både snak og grin, men sandelig også sved på pan-
den.  

Der er også gang i den på børneholdene. Børnene har det tyde-
ligvis både sjovt og varmt.  

 

Verninge Kontoen har doneret Rodendobolde, som vi har glæ-
de af på mange hold. Tak for det:-) Og tak til alle jer, der har 
puttet mønter i vores cylinder i Super Brugsen. Vi er meget 
spændte på, hvor meget vi får ud af det, da vi har nogle spring-
redskaber, der trænger til udskiftning. 

Vi nærmer os jul, og vi vil traditionen tro gerne holde en Jule-
træsfest for alle børn og deres forældre. I år falder det sammen 
med den dag, hvor børnene skal gå Lucia i kirken. I bestyrelsen 
har vi tænkt rigtig meget over, hvad den bedste løsning er.  

Vi håber at I børnefamilier kan se det gode i, at det ligger sam-
me dag. Vi har rykket vores arrangement en halv time frem, så 
der bliver tid til at komme i kirken bagefter.  

 

Mange hilsner fra Bestyrelsen 

Alle børn og voksne i Verninge og omegn inviteres til  

Juletræsfest. 
Søndag den 13. december 

Kl. 14.00 til 16.00 

 

Der deles invitationer ud i både skole og børnehave, samt på alle børnehold.  

Se info om tilmelding på denne invitation. 

 

Vi kan godt afsløre at Hanne har sagt ja til, at komme og spille og synge med både store 
og små. Det bliver rigtig hyggeligt. Vi håber også at Julemanden har tid til at komme 

forbi med slikposer til børnene. 

Husk at tilmelde jer indenfor tidsfristen. Dette for at sikre at der er slikposer, kage og 
kaffe nok:-) 

Mange julehilsner fra Bestyrelsen i 

Gymnastikforeningen Verninge. 
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Bestyrelsen i Gymnastikforeningen Verninge 

Rikke Jørgensen 53 55 18 30 

Formand  Sydmarksvej 35, Verninge 

Michael Mortensen 20 27 14 01 

Næstformand  Nørremarksvej 26, Knarreborg 

Grete Frederiksen 28 83 75 80 

Sekretær  Elmevej 8, Verninge 

Christina Hansen 30 33 36 61 

Kasserer  Gravergyden 29, Verninge 

Helle Vestergaard 20 99 21 21 

Medlem  Bindekildevej 80, Odense SV 

Billeder fra hold sæson 2015-16        af  Rikke Jørgensen 

Verninge Blomstercenter 
Blomster og gaveartikler  

Hesselhoved 4 

5690 Tommerup 

TLF: 6475 1813 / 6475 1815  

 

Alm. Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-17 

Lørdag kl. 9-13 

Åbningstider i julen 

Søndage 15. nov.—20 dec. kl. 9-13 

24 dec. Kl 8-12 

25. –26 dec. Kl. 10-13 
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Information 

Der er fremgang at spore i området. Ikke mindst set i lyset af 
byrådets beslutning om at udstykke grunde i Verninge, så ser 
det godt ud for vækst i lokalsamfundet og ikke mindst for 
landsbyordningen fremadrettet. Det er vi glade for. 

 

Skolegården får en halskæde på 

I samarbejde med den huskuntneren Ole Lambertsen er elever-
ne ved at udsmykke skolegården. Det handler om at klæde de 
bærende stolper på med mønstre og musik-instrumenter. Kom 
og se de fine stolper:) 

Vi holder indvielse af dette i slutningen af november. Det hå-
ber vi, at I vil deltage i. 

 

Lys på cyklen:) 

Nu begynder det så småt at blive mørkere, og derfor vil jeg 
gerne henstille til at alle børn husker at benytte reflekser og har 
lys på cyklen.  

 

 

 

 

 

 

 

Åben skole den 5.11 kl 16-19 

I Assens kommune holder alle skoler åben skole torsdag den 
5.11 i tidsrummet kl 16.00-19.00. 

Her er der mulighed for at se skolerne i lokalområdet an. 

På Verninge skole vil du blive møde af elevrådet, børnehave-
klasseleder, Ina Jensen, SFO-pædagog Lis Wørmer og jeg selv. 
Vi vil gerne vise jer rundt på skolen, hvor vi sammen kan drøf-
te de ting, som du ønsker at vide mere om. 

 

Ny legeplads i børnehaven.  

Vi har taget det nye legetårn og rutsjebane i brug, og det har 
skabt mange gode muligheder for leg. 

Det er planen at legepladsen, som er delt i to bliver til én stor 
legeplads.  

Traditionen tro sylter vi og laver æblemost. Vi har fortsat stor 
gavn af den æblelund, som forældre i tidernes morgen har etab-
leret for os. Der laver vi æblemost, som blev serveret til kaffe-
dagen i september.  

 

God dag 

Venlig hilsen  

 Søren Storm 

   

 

 

Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue              Af Søren Storm 

Indlæg fra en Verninge Borger 

Succesen fra de sidste 3 år gentages! 

For 4. år deltager jeg som charityløber ved Lillebælt Halvma-
raton 2016. Det vil sige, at jeg indsamler penge til et godt for-
mål, og donerer i forbindelse med løbet. Sidste år fik jeg ind-
samlet 10.135 kr. og dette tal håber jeg selvfølgelig at kunne 
slå i år. De penge jeg samler ind går ubeskåret til Børnecancer-
fonden. 

Det er både private og virksomheder der støtter mit løb og alle 
bidrag gør en forskel. Man kan støtte ved at kontakte mig på 
28780123, via mobilpay eller blot et beløb i en kuvert i post-
kassen på Elmevej 6. Husk at skrive jeres navn så I kan modta-
ge et diplom for jeres støtte. 

Hold også øje med gruppen på facebook (Tommy Christiansen 
indsamling Børnecancerfonden 2016)  hvor jeg løbende opda-
terer med informationer om mit projekt! Jeg håber at gentage 

succesen fra sidste år med en lille hyggelig løbetur gennem 
Verninge. Nærmere information om dette følger. 

Jeg håber I vil støtte op om projektet og det gode formål! 

 

De bedste hilsener fra 

Tommy Christiansen  
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Smykkeværksted for børn og voksne 

14. og 15. November. 

Kom og vær kreativ med din veninde, din, datter, mor 
eller andre søde opfindsomme folk. 

Underviser Carina Cecilia Saatterup 26217620 

Sy bukser 

Kurset er for øvede og let øvede 

14. og 15. November 

Underviser Bente Skov Macholm  

 

” Træk vejret– og lær at finde ro ” 

14. og 26. November 

Underviser Pia Plesner 40685624 

Chokoladekursus 

21. November 

Underviser Carsten Plagborg 40380661 

_______________ 

Kurser i Januar 2016 

Filteværksted på Verninge skole 23. og 24. Januar. 

Der er inspiration og udfordringer for alle, kurset er 
for begyndere som øvede. 

Underviser Mette Maria Østman 28559020 

 

Maleværksted  på Verninge skole. 

30. Januar 

Syning—sy dine egne vanter. 

29. og 30. Januar 

 

Kurser  i efteråret 
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Åbningstider:  
Man-fredag kl.9.00-17.30  

Lørdag kl.9.00-12.30 

Tallerupvej 15                 

5690 Tommerup  
Tlf. 64751016   

Julegaveværksted d. 15 november 

Julegaveværksted  15. November kl. 10—15.30 på Brylle skole 

 

Der er følgende værksteder , Billede  træ, Kage, filte, lys, Fuglemad, gummi og kranse. 

Voksne 100 , kr . – børn gratis. Incl. materialer 

Tag madpakke og drikkelse med. Der er fri kaffe/ te samt frugt. 

I Verninge husflid er man barn indtil 18. år. Børn under 11 år ifølge med voksne. 

 



 

CVR: 30216261 
Tlf.: 20 82 77 71 
E-mail: claus@hojfyns-vognmand.dk 

Højfyns Vognmandsforretning 

Kastanievej 13 Verninge 
5690 Tommerup 
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Temaaften med Strikkedesigner Stine Sæther Uldal  

www.verninge.husflid.dk 

” Giv slip og tillad dig selv at være lidt skæv i kasketten ” 

Onsdag 4. November kl. 19.00 strikkedesigner Stine Sæther Uldal til Fyrtårnet, Tommerup St.. 

Hun er født i Norge og kom til Danmark for at studere. Hun har altid været glad for at sy og strikke, det var først senere 
i livet hun etablerede sig som designer  med egen forretning. Hun har arbejdet forskellige steder i Europa. 

Hun har udstillet sine kollektioner i Norge, Sverige og Tyskland. 

 

Kære strikkeinteresserede. 

 

Jeg vil gerne invitere dig til en lidt anderledes aften. 

Stine Sæther Uldal vil komme og fortælle om sit strik og sine inspirationskilder. Hun vil vise frem sin strikkede kollekti-
on og bagefter kan du få lov og kikke og røre og prøve og eventuelt bestille. 

 

Stines strik er en glædelig, anderledes, overraskende og behagelig overraskelse. Hun mestrer strikkekunstens mange fa-
cetter. Funktionelt tøj som også er smart, tøj du kan dress op og ned, skønt den primære ide er at du ikke fryser og er 
godt tilpas både hvad angår temperatur og udseende. 

Stine skaber strik som er kønt, sjovt og elegant og behageligt i et materiale som belaster miljøet mindst mulig. Hun giver 
os en smagfuld oplevelse og viser sin høje tekstile intelligens. Du smiler når du tager hendes tøj på. Det er sjovt og humør 
fyldt, god kvalitet og ordentlig håndværk. 

Vi mødes 4. november kl. 19.00 på Fyrtårnet i Tommerup St. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

 

Der er et lille glas og lidt snack og ta endelig dit strikketøj med!! 

tel:20827771
mailto:claus@hojfyns-vognmand.dk
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Verninge  Idrætsforening                       af Claus Hjorthøj 

Tak for en kanon sommer fest i Verninge, vi er i hvert fald klar til en til, 
det var bare en god og sjov dag/aften/nat:-). 

Jeg startede i sidste Borgernyt med at skrive, sommer, sommer og 
sol……..  Lige nu i dag  (29/9)  er der knap 3 mdr. til jul. Ja tiden går 
stærkt, især når man har det sjovt og rigeligt at se til i lille Verninge IF :-
). 

 

Inden vi kommer  for godt i gang med at for tælle om VIF, vil vi godt 
lige sige TAK til frivillige, forældre, børn, spillere kort sagt til ALLE i 
og omkring VIF  uden jer gik det ikke. 

 

Der er sket et rolle skift i VIF!. Vi i bestyrelsen har jo nogle forskellige 
roller hvis man kan sige det sådan, her sidst i September er Claus Hjorts-
høj  ikke længere ungdomsformand, det er Benny Hansen. Hvorfor så det 
? Jo ser i det er simpelthen fordi det er bedre for VIF. Benny Hansen er et 
kæmpe plus for VIF. 

 Hjortshøj er stadig næstformand og nu i ny rolle som sponsor ansvarlig 
og han genopstiller også til februar igen. Vi ved  at der arbejdes hårdt på 
noget nyt og meget spændende hvad angår sponsor og sammenarbejds 
partnere. Dette er også et område som kræver den rette tid, seriøssitet, 
opfølgning og respekt for virksomhederne så derfor også de nye roller. 

 

For at blive i bestyrelses arbejdet så kommer her en opfordning : kunne 
du/i tænke jer at gøre en forskel i lokal området så kommer der en unik 
mulighed til februar.   

Til vores general forsamling skal vi bruge mindst 2 nye som  har lysten 
til at drive/udvikle  VIF. Hvad får man igen ?? =  et rigt foreningsliv som 
arbejder sammen på kryds og tværs. 

 Skriv gerne til : hjortshoj@verningeif.dk hvis dette har fanget jeres inte-
resse, eller giv besked på vores FB side.  

 

 

Vigtigt vigtigt vigtigt eller husk husk husk : 

 

Indendørs træning starter fredag den 23/10 kl 17 i Brylle hallen.   

U7 til U9 fra kl.17 til kl.18 

U11 fra kl. 18 til kl.19 

Senior fra ca. kl.19.30 til kl. 21 

  

Vi vil selvfølgelig fortsætte med fredags humør og sang om fredagen på 
vores FB side, melodi : Queen, don`t stop me now, dette kommer nok 
ikke som den store overraskelse. :-) 

 

 

 

 

 

Lidt info fra herre senior : 

Herre senior efterårssæsonen.  

Efter et hårdt forår med mangel på spillere og engagement, er det noget 
helt andet i efteråret.  

Vi har fået tilgang af ikke mindre en 5 nye spillere og med et trænings-
fremmøde ud over det sædvanlige, må det siges at vi ser meget positivt 
på sæsonen.  

Når først det "nye" hold bliver spillet sammen, er jeg sikker på at Vernin-
ge igen vil være at finde i serie 3. Vi mangler dog stadig at finde en fast 
målmand til holdet.  

Så hvis der skulle være en i Verninge eller omegn, der har mod på mål-
mandsposten, skal man være mere end velkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dame senior. 
 
Dame senior er godt halvvejs inde i turneringen og vi ligger godt placeret 
i den bedste halvdel. Vi har både vundet og tabt stort, men også haft en 
del meget lige kampe.  
 
Der er kommet tilgang af en del "unge" spillere og det er er super fedt 
med nogle nye løbestærke tøser.  
Vi har også fået trænet et par gange, hvor vi har været op til 10 til træ-
ning.  
Vi håber, der er nogle flere, der har lyst til at være en del af holdet, så vi 
kan få gang i 11-mands igen i Verninge. Så find endelig støvlerne frem 
og kom og vær med, også til 3. halvleg, hvor vi også har det sjovt.  
 
Kom og bliv en del af  det gode og rige foreningsliv i Verninge, vi har 
det sjovt i alle foreninger, det er bare et spørgsmål om hvad man har lyst 
at gå til. Verninge har  næsten alt : cross gym, gymnastik, fodbold, for-
samlingshus, dart, herre gymnastik, badminton,  dame bold hold, tabata 
og meget mere. 
 
Vi ses derude………….. :-) 
 

HVA AAAD ! Bygge grunde i Verninge, så fedt:-) 

Hvad mon der sker i  2016. 

 

 

 

 

 



Side 18 

 

VE RNINGE ,  IKKE   BLOT  ET  S TE D AT  B O, ME N ET  GODT ST E D A T LE VE 

 

 
Spejderne holder møde hver tirsdag  

0-3 klasse fra 17.00 til 18.45 

4-5 klasse fra 18.30 til 20.00 og 6-10 fra 19.00 til 21.00 

Solevadvej 3 Frankfri 

Opstart efter sommerferien tirsdag D. 11 August 

Ud over de ugentlige møder er der følgende program frem til marts 2016:  
 
Oktober:  D. 3. Store Legedag på Port Arthur (bæver/ulve/junior) 
  D. 2.3.4. Distriktsturnering (spejder/senior) 

 D. 23. Natløb Roskilde (spejder/senior)                                                                                     

November:  D. 13.14.15 Patruljelederkursus (spejder) 
  D. 27.28.29.Juletur (Alle) 
 
Januar:  D. 8-9 stabstur (spejder/senior) 
  D. 16. Klanting (ledere og rovere) 
 
Februar: Uge 7 skitur (senior/rover) 
  D. 28 Nytårsparade (Alle)                                                     Se mere på Verningespejderne.dk 

Nyt fra spejderne            af Vivi  Høstrup  

  

 

SET & SKET… 

Ulvene på primi tur og deltog i løb i Arena Assens: 

 

 

 

 

 

Kanotur for Spejder/senior Tommerup    Marked Billettering og parkering. 
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Verninge Forsamlingshus                   af  Bjørn Møller 

Onsdag den 19. november 

Udsolgt 

 

Tirsdag den 14 december 

Julefrokost  Udsolgt 

 

Andespil: 

 

Søndag  8. november kl. 14.00 

Søndag  22. november kl. 14.00 

 

Der spilles hver gang om: 

 

45 ænder a` 3000 g. 

2 kasser øl 

2 købmandskurve 

 

Desuden 21, spil, puljebanko 
m.m. 

 

Dørene åbnes kl. 13.00 

Nyt grønt område 

 

Forsamlingshuset har af Assens Kommune forpagtet et areal på 2000 m² mod vest.  

Området er blevet sået til med græs, med hjælp fra gode landmænd i området, og vil 
være klar til brug foråret 2016. Det grønne område er for husets brugere og gæster. 

I første omgang bliver der sat 2 små fodboldmål op på området. 

Tak for hjælpen, med jeres maskiner og græsfrø til: 

Poul Jensen 

Ove Nielsen 

Arne Jørgensen  

Peder Enggaard  

Her ses det nye grønne område. 

 Det er det område der er markeret med rødt od 
ligger imellem forsamlingshuset og det tidligere 

plejehjem . 

Tirsdag den 19. januar 2016 

Suppe og peberrodskød 

Kage  

Kaffe/te 

Pris: Voksne 75 kr. Børn 4-13 år. 40 kr. / under 4 år. gratis 

 

Onsdag den 10. februar 2016 

Medister og frikadeller med stuvet hvidkål 

Fastelavnsboller 

Kaffe/te 

Pris: Voksne 75 kr. Børn 4-13 år. 40 kr. / under 4 år. gratis 

Næste kræmmermarked bliver 
søndag 3 april 2016  

Så sæt kryds i kalenderen nu!  

Tilmelding senest 4 dage før til: 

Bente Sørensen tlf. 26 39 32 33 eller 

bente@verningeforsamlingshus.dk 

mailto:bente@verningeforsamlingshus.dk


Bestyrelsen henstiller, at forbrugere i egen interesse kontrolle-
rer deres 
vandmåler jævnligt gennem hele året, og ser efter om der er 
utætheder ved 
stophane og ved indføring i ejendommen. 
Der gøres opmærksom på, at alt spildevand som finder sted 
indenfor ejendommens  
område betaler grundejeren. Der skal også betales afgift af 

dette spild.  
 
Al  henvendelse kan ske til  
formanden Vagn Rasmussen på tlf.  2498 1243 
Eller                                          
kassér Kirsten Nielsen på tlf.             2165 2416 
 

Nyt fra Verninge Vandværk                                                            Af Kirsten Nielsen 

Alle priser er excl. moms 

40 m/m stikledning til skel, dog max. 10 m. 

fra hovedledning. Derudover afregnes til 

kostpris el/er efter nærmere aftale med be-

styrelsen.  

Afgiften betales kontant efter skriftlig tilmel-

ding, og inden etablering påbegyndes. 

Forbrugs-afgifter beregnes fra færdig mel-

ding/ibrugtagning.  

Ovenstående tilslutningsafgifter ved forsy-

ningsetablering gælder kun, hvor ejendom-

men har facade til vandværkets nuværende 

hovedledning. Ved forsyningsetablering 

uden for nuvæ-rende hovedledningsanlæg 

forhandles tIlslutningsafgiften med bestyrel-

sen, der efterfølgende skal have denne 

aftale godkendt hos kommunen jfr. vandfor-

syningslovens 53 stk. 1.  

For landbrug, industri og institutioner med 

et årsforbrug ud over 3.000 kbm betales 

forøget tilslutningsbidrag efter aftale med 

bestyrelsen. Ved en evt. senere forbrugs-

stigning over 3.000 kbm. forbeholder be-

styrelsen sig ret til genforhandling af til-

slutningsbidraget.  

I øvrigt henvises til regulativ og vedtægter.  

Forbrugsafgifter opkræves 2 gange årligt. 

1. juli betales aconto med 50% af forrige 

års for-brug. Endelig afregning sker pr. 

31. december.  

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms til-
slutning: 

Enfamiliehus, rækkehus, 
pr. lejlighed i etageejen-
dom, mindre forretning 
og kontor 

Takstblad gældende fra 1.. januar 2016        

Etværel-
ses lejlig-
hed og 
kollegie-
værelse  

landbrug, 
industri, 
institutio-
ner inel. en 
lejlighed  

 

   Byområde  Øvrige områder Byområde Indtil 3.000  

         kbm. Pr. år 

Hovedanlægsbidrag 4.010,00  7.340,00  3.040,00  10.000,00 

Forsyningsledningsbidrag 6.100,00  10.303,00 4.350,00  15.233,00 

Stikledningsbidrag  4.890,00  4.890,00  5.153,00  5.400,00 

I alt i kr.   15.000,00 22.533,00 12.543,00 30.633,00 

Drift bidrag i kr: 

Fast årlig afgift pr. bolig enhed  510,00 

Målerleje pr. år    75,00 

Pris pr. kbm. Vand   4,10 

Afgift ledningsført vand  pr. kbm.  5,86 

Afgift til drikkevandsbidrag pr. kbm.   0,39 

Gebyrer  i kr. 

Gebyr pr. rykkerskrivelse   50,00 

Gebyr anbefalet rykkerskrivelse  100,00 

Genåbningsgebyr    1.000,00 
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