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Bladet udkommer 4 gange årligt i 
Feb., Maj, Aug. og Nov. 

August 2016 

oplag 1000 stk. 

Omdeles i Verninge Sogn 

Vi aktører støtter op om vores fælles 
blad og udkommer via borgernyt og 
Verninge.dk  

Gymnastikforeningen Verninge, Ver-
ninge Idrætsforening,      Verninge For-
samlingshus,    Verninge Spejderne,             
Verninge Husflid                                              
Verninge vandværk 

samt  

redaktør og udgiver af           Borgernyt: 

Borgerforeningen  

for Verninge og Omegn.  

Redaktionen påtager sig ikke ansvar for 
holdninger i artiklernes indhold. 
Forside foto af Henrik Jørgensen             

Har du/I forslag til emner som ønskes 
med I bladet, eller har I andre ting som 
vedrører Borgernyt, 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 an-
noncører. 

Med venlig hilsen  

Alle aktører i  

Borgernyt  

Indhold 
Borgerforeningen …...2 

Stafetten……. ……..3 

Nyt fra Gymnastik… 4-8 

Nyt fra Spejderne.……9 

Nyt fra Forsamlingshuet…10-11 

Nyt fra VIF……...…..12 

Sensommer weekend…......13 

Nyt fra Husflid. ....14 

Nyt fra Vandværket…15 

Bagside reklame 

Har du/I et indlæg om aktiviteter til 
næste blad  november  2016,  

kontakt  info@verninge.dk  

Tak til alle byrådsmedlemmer i Assens kommune og fremmødte borgere for  en god og kon-
struktiv dialog d, 1, juni i Verninge Først blev der afholdt byrådsmøde på Verninge skole, med efter-
følgende dialogmøde. Borgere fik muligheden at overvære et stramt styret byrådsmøde, med mange 
punkter og beslutninger. Tidsplanen for byrådsmødet blev overholdt med kun 2 minutter overskridel-
se, så der var tid til en pause med forfriskninger. På dialogmødet var der fokus på bosætning og ak-
tivt medborgerskab og de mange frivillige i foreningerne.  

Verninge Sogn  Dette gælder også byer som Nårup, Solevand og Frankfri, Hjelmerup, 
Bregnemosen, Langsted mv. Vi vil meget gerne forsøge at samle sognet og har I forslag som kan 
medvirke til dette høre vi det gerne.  

Byggegrund til salg Vi sætter vores byggegrund til salg på Hindsløkken 43 fra d. 1. august 
2015. Alle der er interneret i at give et bud er velkommen. Der er ikke nogen mindstepris, men be-
styrelsen kan frit vælge hvem de vil sælge til og til hvilken pris. Ønsker I mere info om byggegrun-
den, kan I kontakte Formand Henrik Jørgensen  på mobil 20718383  

Tøj med   

Vi er ved at få tryk tøj med vores logo på til bestyrelsen. Vi vil til Sensommer weekenden kunne 
fremvise dette og har I interesse kan der bestilles div tøj til fornuftige priser.  

 

 

 

 

 

 

Billet til SenSommerfesten 75 kr. pr. person 

Købes via mobilpay 3028 7720 eller konto 6851-179754  

Mærk med Navn og mail-adresse og I modtager en kvitte-
ring med et nr. pr deltager.  

Bestil nu, hvis I vil med. De første 50 billetter er væk. De 
sælges først til mølle.  

Sidste frist for tilmelding er d. 19. august.  

Kort nyt fra  Borgerforeningen og Lokalråd 

Bestyrelsen  
Formand Henrik Jørgensen      
Næstformand Thomas Olesen  
Kasserer Merethe Jensen          
Sekretær Heidi Naundrup        
Medlem Henriette Albertsen   
Medlem Lisbeth Tempelaars   
Medlem Benjamin Hagen                     
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Stafetten, -en side fra en frivillig.                  af Verninge Husflid 

 

Tak til Verninge Forsamlingshus for stafetten 

Verninge Husflid 

Så blev det vores tur til at fortælle om os selv. Det bliver svært nok at 
få det hele med. 

Vi er en rigtig gammel husflidsforening, som blev stiftet 1891, så i år 
har vi 125 års jubilæum. Det har vi valgt at festliggøre med et stort 
arrangement i Fyrtårn Tommerup d. 29. oktober, med arbejdende 
workshops, underholdning og meget andet. Men det skal der nok 
komme mere om senere. 

I gamle dage havde husflidsforeningerne forskellige håndværksmæs-
sige kurser, tit praktiske ting til hjemmet. I vore dage breder vi os 
noget mere ud over rigtig mange aktiviteter. Vi har mange dag- og 
aftenkurser, weekendkurser, foredrag og debataftener. Vi har en 
hjemmeside verninge.husflid.dk, hvor I kan læse om alle kurser og 
tiltag. 

Foreningen er under stadig udvikling og står for nytænkning, kvalitet 
og samarbejde. Alt i alt kreativ folkeoplysning, hvor de håndværks-
mæssige færdigheder er i højsæde, og hvor vi ser bredt på husflidsbe-
grebet. Blandt andet har vi en stor musikafdeling. Vores kurser fore-
går mest i nærmiljøet med dygtige undervisere. 

Vi holder til i ”HUSET” på Brylle Skole. Her holder vi vores besty-
relsesmøder og flere kurser. Som nyt har vi indrettet et trædrejeværk-
sted med plads til ca. 8 trædrejere. Samtidig er der en kreativ Café, 
hvor man har sit håndarbejde med, hygger og hjælper hinanden. Ind 
imellem vil der være undervisere med forskellige spændende tilbud. 
Til begge steder er der bestyrelsesmedlemmer til stede. Aktiviteterne 
foregår i efterårs- og forårssæsonen hver anden onsdag i lige uger. 
Huset deler vi med FDF. 

Vi har i Verninge Husflid en ret stor musikafdeling, idet vi har 2 kor, 
Seniorkoret, der holder til i menighedshuset ved Brylle Kirke og 13 
Rigtige, der holder til på Tallerupskolen. Derudover har vi et spille-
mandsbigband, FIONIA, der holder til på Brylle skole, og en del en-
keltmandsundervisning. Korene og FIONIA vil kunne høres til vores 
125 års jubilæum. 

På børnesiden har vi 2 billedskoler, i HUSET Brylle skole og på To-
baksgården i Assens. Der bliver holdt sommerbilledskole i ferien. 
Billedskolerne er i samarbejde med Assens Kunstråd. Det er rigtig 
dejligt at se de kreative børn i arbejde. Sidste efterår udstillede de på 
Krengerup Hørvævsmuseum. Men der er også andre ting for børn. 
Her i sommerferien er der f. eks filteskole på Verninge Skole. Til de 
andre kurser er børn velkomne ifølge med voksne. 

Hvert år i uge 29 lægger Lilleskov Teglværk lokaler til en fantastisk 
kreativ uge, hvor familier, voksne og børn fra hele landet deltager i 
de mange forskellige kurser. Det er et helt lille højskoleophold med 
morgensang, en aften med underholdning og fællesspisning og masse 
nærvær og fordybelse. Fredag når ugen er slut udstilles ugens pro-
dukter. Her er åbent for alle, og man bliver hvert år imponeret over, 
hvad der produceres, både mængde og kvalitet. Kurserne i år er: kera-
mik, filt, pileflet, smedning, tegning, strik, rollespil, stenhugning, 
smykker, pilebark, flet med andre materialer, knivmagerværksted, 
møbelpolstring og morgenyoga. Alle hold er forholdsvis små med 
dygtige engagerede lærere. Der er mulighed for overnatning på Tegl-
værkets primitive camping. 

I november har vi hvert år et julegaveværksted, som afholdes på 
Brylle skole. Her står bestyrelsen for de mange værksteder. Arrange-
mentet er for familier, og det er kun de voksne, der  

 

betaler. Alt hvad der produceres er gratis. Det har hvert år været en 
succes, og der kommer rigtig mange. 

Alt i alt rigtig mange aktiviteter året igennem og det kunne ikke lade 
sig gøre uden vores dygtige skoleleder Bente Eriksen, som planlæg-
ger årets program netop med tanker på nytænkning og kreativitet, og 
vores frivillige positive bestyrelse, der lægger et stort arbejde i årets 
arrangementer.  

Vi er 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Vi er på valg hvert 
andet år og holder generalforsamling i marts, hvor vi gerne ser inte-
resserede medlemmer. 

Vores kontingent er 100 kr. pr år, og alle medlemmer får orientering 
om hvad der foregår. Alle kan deltage på vores kurser uden at være 
medlemmer. Kurserne oprettes under folkeoplysningsloven og er som 
sagt åben for alle. Vores overordnede organisation er FORA. 

Alt dette, hvad der sker, hvad der kommer til at ske, kan I finde på 
vores hjemmeside, på face book, og i dagspressen. Vi håber at se 
rigtig mange af jer de kommende sæsoner. 

 

Med venlig hilsen Verninge husflid. 

Formand Karen Elise Pedersen  

 

Stafetten sendes videre til en frivillig fra Gymnastkforeningen 
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Bestyrelsen for  

Gymnastikforeningen  

Verninge  

ønsker alle en rigtig dejlig 
sommer 

Og på gensyn til September, 
når det atter går løs. 

Se info om vores hold på ver-
ninge.dk/gymnastikforening 

Og følg os på Facebook 

  

Åbningstider:  
Man-fredag kl.9.00-17.30  

Lørdag kl.9.00-12.30 

Tallerupvej 15                 

5690 Tommerup  
Tlf. 64751016   

Sommerhilsen fra Bestyrelsen          af  Rikke Jørgensen 

Gymnastikforeningen Verninge byder velkommen til en ny 
sæson, fyldt med mange gode og sjove timer både i Gymna-
stiksalen og i Forsamlingshuset.  

Vi har glædet os helt vildt til at kunne vise jer holdplan over 
den kommende sæson, da vi har rigtig mange nye tiltag i år. 

Vi siger velkommen til Signe og Emma, der sætter gang i ben-
tøjet på drenge og piger fra 4. kl til Amerikansk Robe Skip-
ping. De lavede et lille show til vores opvisning i Marts må-
ned. Det var imponerende at se, hvad børnene havde lært på 
ganske få øvegange. Vi tør næsten ikke tænke på hvad man 
kan udrette med et stykke snor, når man så øver sig hele vinte-
ren :-) 

Annika har valgt at trække sig tilbage efter 6 år som instruktør 
i Folkedans. Hende og Rune har haft et godt samarbejde om 
folkedansen, hvilket rigtig mange dansere og ligeledes forenin-
gen har nydt godt af. Vi siger hermed tusind tak for dansen til 
Annika og håber inderligt, at du vil hjælpe til indimellem, hvis 
det kniber og at du måske på et senere tidspunkt vil vende til-
bage til foreningen. Ingen tvivl om, at du har været en dygtig 
instruktør.  

Heldigvis fortsætter Rune som instruktør og Hanne har sagt ja 
til at lede holdet ca. 1 gang om måneden. Så kære Folkedanse-
re… der bliver fortsat danset Folkedans hver torsdag i Gymna-
stikforeningen Verninge.  

3 gange i løbet af efteråret har Hanne tilbudt at lave folkedans 
for børn, hvor alle børn fra 1. kl, kan komme og lære forskelli-
ge danse og trin. Så se kalenderen senere i bladet og kom frisk 
i forsamlingshuset. Det er helt gratis og uforpligtende. 

Hanne er uddannet Børneyogainstruktør, hvilket alle børn fra 
0.-6 kl nu får mulighed for at nyde godt af. Så efter en mindre 
pause, siger vi nu velkommen tilbage til foreningen til Hanne. 
Vi glæder os til at nyde godt af din gode undervisning og dit 
smilende væsen.  

Vi drømmer stadig om at kunne tilbyde motion til seniorer, 
som synes at tempoet er stukket af på de andre voksenhold. Så 
hvis nogen går herhjemme og drømmer om at prøve kræfter 
med et af disse hold, så hører vi meget gerne fra jer. Vi er na-
turligvis behjælpelige med kurser m.m.  

Vi har altid mærket god opbakning til det vi laver. Både til fa-

stelavn, som er i samarbejde med alle foreninger i Verninge. 
Til opvisningen og fællesspisningen samt til den Legestue, 
som folkedans arrangerer. I Bestyrelsen sætter vi stor pris på al 
den hjælp vi har fået og forhåbentlig bliver ved med at få. Det 
være sig både stort og småt. Ingen nævnt,- ingen glemt :-) 

 

Det at være Instruktør og hjælpeinstruktør tager meget af ens 
tid, men giver selvfølgelig også meget tilbage. Det er nogle 
rigtig dejlige timer vi har med både børn og voksne. Der er 
grin, råben og skrigen, sved på panden og flere grin, når børne-
holdene giver den gas i gymnastiksalen. Det samme kan man 
faktisk også sige om voksenholdene, når de også mødes en 
gang om ugen. Instruktørerne sætter stor pris på de smil, de får 
og på de skuldreklap de modtager i løbet af vinteren. Det gæl-
der både dem fra gymnasterne, men sandelig også dem fra alle 
forældrene. Det er bl.a. det der gør, at de også har lyst til at 
undervise igen næste år.  

 

Vi glæder os til at se jer alle til en ny sæson i  

Gymnastikforeningen Verninge 

 

-Se ekstra godt på de næste sider, hvor der er info om den 
kommende sæson. 
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Sæsonoversigt 2016-2017           af  Rikke Jørgensen 

Mandag: 17.30 til 19.00: Store Spring fra 2. kl. og opefter . 

Hej alle sammen, så er det tiden at komme i gang igen. Vi håber at se mange nye 
og selvfølgelig også jer der var med sidste år. Vi starter træningen med en enkel 
opvarmning. Ikke noget med rytmegymnastik, det er ikke her det sker!! Derefter 
øver vi alle mulige og umulige spring så vi bliver super dygtige. Vi deler os i 
hold så alle får nogle udfordringer, som de synes er sjove. Vi skal naturligvis 
lave salto og flikflak, men også parcour osv. Vi glæder os til vi ses. 

    Hilsen Lars, Rasmus, Michael og Marc 

Tirsdag: 16.30 til 17.30: Puslinge  

Puslinge gymnastik er for dig der vil hoppe, kravle, lege med bolde og meget mere 
sjov i den store gymnastiksal. Vi bygger også en redskabsbane som vi kan tonse på. 
Der er nogle rigtig søde hjælpere og hende den gamle til at hygge jer med, og I må 
endelig tage jeres  bedste ven med. Det er også dejligt hvis nogle forældre indimel-
lem kan hjælpe med redskabsbanen, så vi kan lave mange stationer. 

Vi glæder os meget til at se dig og tag endelig din ven med. 

    Line, Christina, Julie, Rasmus og Laura 

Mandag: 19.30 til 20.30: Boldhold for  fr iske damer. 

Hver mandag findes hockeystavene eller boldene frem i skolens gymnastiksal, for at få 
sved på panden og hyggeligt samvær. På dette hold er der ingen instruktør, men ved fælles 
hjælp kommer pulsen op og smilet frem. Her er der gode muligheder for at få skabt kon-
takter til andre i lokalområdet. Kom og prøv. 

Hvis du har interesse, så kontakt gerne Anne for nærmere information,  

enten via mail: anne_hoyby@hotmail.com eller på mobil: 30 12 07 73 

 Tirsdag Børneyoga: 14.00-15.00 0.-3. kl.:  15.00-16 .00 4.-6. kl. (Bemærk:12 træningsgange) 

I en travl hverdag kan børneyoga være  et godt pusterum for børn. Her får de mulighed for  at være sig selv, 
uden at skulle forholde sig til en hel masse. De får tid og ro til at mærke sig selv.  

Børneyoga giver barnet alle de gode fordele fra voksen-yogaen, indlært gennem leg. Her lærer børnene at nære 
omsorg for sig selv og hinanden, øge kropsbevidstheden,  koncentrationen og kreativiteten, ligesom det også 
hjælper barnet med at falde ned og fordøje alle hverdagens indtryk og stimuleringer. 

Gennem en børneyogatime arbejdes der bl.a. med opmærksomhed, åndedræt, forskellige yoga stillinger og visu-
aliseringsøvelser.     

Hilsen Hanne 
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 Tirsdag: 19.30 til 20.30: Fysisk aktivitet for  mænd  

Har du ondt i ryggen? Har du fået lidt mave? Puster du, når du løber? Så er det 
måske en god ide at møde op tirsdag 19.30-21.00 til fysiske aktiviteter for mænd i 
alle aldre. Her bliver kroppen opvarmet gennem øvelser, som styrker de forskelli-
ge muskelgrupper, Derudover spiller vi hockey og volleyball. 

Velkommen til alle    Arne 

Torsdag: 16.00 til 17.00: Lillespr ing og Parkour  0. og 1. klasse 

Vi hopper, danser og springer så kom og vær med. På lille spring/parkour kan 
børnene få lov til at udvikle deres motoriske sanser gennem leg og øvelser på 
redskaberne. Vi er mange voksne på holdet, så der kan øves på mange forskellige 
spring og der er tid til at guide det enkelte barn. Vi har gode erfaringer med at 
slutte timerne med noget mindfulness og noget stille og afslappende udstrækning.  

Vi håber jeres barn har lyst til at få brugt noget energi på den gode måde. 

 Trine, Emma, Susanne, Ilona, Caroline, Frida og Katharina 

Onsdag: 18.30 til 20.00: Tabata voksenhold m/k fra 13 år  og op. 

Tabata bliver ofte nævnt i forbindelse med styrke og konditionstræning. Trænin-
gen er bygget op med 20 sek træning og 10 sek pause. Dette lyder jo ret tilforlade-
ligt, men bare rolig, der kommer både smil på læben og sved på panden. På dette 
hold vil vi stå klar med en grundig opvarmning efterfulgt af styrke og konditions 
træning. Du vil kunne mærke hvordan formen bliver bedre hen over vinteren. Der 
bruges mange forskellige redskaber i form af slynger fra Junglesport, Kettlebelt, 
elastikker, redendo-bolde, egen kropsvægt og meget andet. Kom og vær med til en 
omgang sjov motion der  rykker.   

På glædeligt gensyn Annette og Rikke 

Sæsonoversigt 2016-2017           af  Rikke Jørgensen 

Onsdag: 17.00 til 18.15: Amerikansk Robe Skipping 

Piger og drenge fra 4. kl og op 

Har du lyst til at prøve noget der er sjovt, sejt og udfordrende? Så er  Amerikansk Robe 
Skipping måske noget for dig. 

Vi er to unge piger, der selv har sjippet i mange år. Nu har vi fået lyst til at lære andre at sjip-
pe. Vi skal hoppe i enkelttov, double dutsch og meget andet, og selvfølgelig lære nogle seje 
tricks. Det er stort set kun fantasien der sætter grænser! Selvom sjipning ser legende let ud så 
lover vi, at det bliver udfordrende, samt at pulsen kommer op! 

Så kom og vær med! Husk indendørssko og godt humør. Signe og Emma 

 Husk at sætte X ved d. 2. og 3. september  
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Torsdag: 16.15 til 17.15: Dansehold fr a 0. kl. og opefter . 

Dance it byder alle op til dans. 

Det er simpelt, så alle kan være med uanset alder og niveau. Det gælder ikke kun om at have det sjovt, men 
også om at udtrykke sig til god musik. 

Tiden flyver afsted og man kan ikke undgå at få smil på læben, når kroppen og musikken går op i en højere 
enhed. Så kan du lide at danse, eller vil du bare gerne lære det, så tag din søster, bror, veninde mm. under ar-
men og kom og dans dig glad!  

Jeg glæder mig til at se dig!     Mvh. Katrine :-)  

Lørdag: 10.00 til 11.00: CrossGym voksenhold fr a 15 år  og op. 

Hver lørdag formiddag har vi gjort klar til styrke og konditionstræning i Gymna-
stiksalen. Der bruges Slynger fra Junglesport, traktordæk, medicinbolde og meget 
andet, så det hele bliver lidt sjovere og mere varieret. Der bliver trænet i interval-
ler så forbrændingen stiger, og du vil opdage muskler du ikke vidste du havde.  
Der er meget fokus på ikke at overbelaste kroppen, men samtidig udfordre den så 
du kommer i bedre form. Kom og prøv og mærk at du lever:-)  

  Kom frisk og tag naboen med. Annette og Rikke 

Torsdage: 19.30-22.00: Folkedans     

Er det ikke kun for nisser?? 

Myte: Folkedans er kun for gamle folk med halm i træskoene…   

Fakta: I Gymnastikforeningens Folkedansere findes folk i alle aldre...faktisk spænder alderen fra 18-77år. Halm i 
træskoene anvendes kun ved temperatur under –35gr.  

Myte: Folkedans er langsomt og kedeligt… 

Fakta: Ofte veksles der mellem rolige og tempofyldte danse. En danseaften planlægges oftest som intervaltræning, 
hvorfor pulsen kommer i vejret og konditionen forbedres. 

Myte: Jeg kan ikke lære at danse…. 

Fakta: Alle kan lære at danse. Teknisk set er al bevægelse til musik jo dans… 

Kom og oplev en glad danseaften, hvor pulsen kommer i vejret, og lattermusklerne bliver spændt. Vi danser i For-
samlingshuset, som i vinteråret er opvarmet, hvorfor halm i træskoene ikke er en nødvendighed. 

     Vi glæder os til en ny sæson. Rune og Hanne 

Gratis dans for børn fra 1. kl og opefter: 

3 torsdage inden jul har børn fra 1.klasse og opefter, mulighed for at lære at danse folkedans. Fra 19-19.30 øver vi 
bl.a. polka, chassétrin, kæde og hurretrin. Kl 19.30.20 danser vi sammen med de voksne. Her kommer man i det 
gode danseselskab hurtigt til, at lære mange folkedanse.  

Kom de torsdage, som passer dig. Datoerne er: 29/9, 27/10 og 24/11 

     På gensyn Hanne 

Sæsonoversigt 2016-2017           af  Rikke Jørgensen 
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2016 
Uge 30:   Folkedans landsstævne i Assens.-  
  Dansere fra foreningen deltager. 

2.-3. september: Gymnastikforeningen deltager i Sen 
  sommer weekend. Vi glæder os til   
  både Børnedisco, Sport for sjov og   
  Sensommerfest for voksne :-) 

Uge 36.  Sæsonstart for alle hold i GymnastikFra 5. sep.
  foreningen. Både Gymnastik og Folke 
  dans. 

29. september: Gratis folkedans for børn kl. 19-20 

17.-23. Oktober Efterårsferie i uge 42. Desværre ingen gymnastik 
  eller folkedans denne uge. 

27. Oktober: Gratis folkedans for børn kl. 19-20 

13. November: Folkedans Legestue. Nærmere info  kommer på 
  Verninge.dk 

24. November: Gratis folkedans for børn kl. 19-20 

11. December Juletræ for børn i Verninge Forsamlingshus. 

Uge 50.  Sidste træningsuge for alle hold i 2016 

 

 

2017 
Uge 1.   Alle hold starter efter ferien. 

13.-19 Februar: Vinterferie i uge 7. Desværre ingen  
  gymnastik eller folkedans denne uge. 

23. Februar Generalforsamling i Gymnastikforeningen  

  Verninge. Denne afholdes i Forsamlingshuset. 

26. Februar Fastelavnsfest i forsamlingshuset, og  
  alle er velkomne. Denne arrangeres  
  af: Alle foreningerne i Verninge. 

25. Marts Sæt et kæmpe kryds i kalenderen  
  Opvisning og afslutningsfest i HøjFynshallen. Efter 
  opvisningen er der mulighed for at købe lækker 
  mad til billige penge. Så bliv og få en hygge 
  lig afslutning på en pragtfuld sæson. 

Priser for sæson 2016-2017 

Gymnastik: 

Under 18 år  kr. 350,- 

Voksenhold fra 18 år kr. 600,- 

Boldhold for damer kr. 300,- 

Deltagelse på 2 hold Billigste 1/2 pris 

Folkedans: 

Aften  kr. 700,-* 

Børn u/18år kr. 350,-** 

* + kontingent til ”Danske Folkedansere” kr. 150,- 

** + kontingent til ”Danske Folkedansere” kr. 40,- 

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 

Kalender for Gymnastikforeningen Verninge     af  Rikke Jørgensen 

Børneyoga: 12 gange for 300kr. Der kan desværre ikke opnås rabat ved deltagelse på flere hold. 

 

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

Højfyns Vognmandsforretning 

Kastanievej 13 Verninge 
5690 Tommerup 

tel:20827771
mailto:claus@hojfyns-vognmand.dk
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Verninge Spejderne holder møde hver tirsdag  

0-1 klasse fra 17.00 til 18.45 

2-3 klasse fra 18.30 til 20.30 og 5-10 fra 19.00 til 21.00 

Solevadvej 3 Frankfri 

Følgende program foråret 2016 ud over de ugentlige møder:  
 

 
August:  D. 16 Spejderopstart (Alle) 
 D. 27-28 Shelter tur (troppen) 
 
September:  D. 10 Nattevagt Lilleskov Teglværk (troppen) 
 D. 17-18 Vandreskjold (Alle) 
 
Oktober: D.1 Store Legedag PA (Bæver-Ulve-Junior) 
 D. 1-2 Kampen om FYN (troppen) 

 D. 28-29 Natløb i Roskilde (Troppen)    Se mere på Verningespejderne.dk 

Nyt fra spejderne            af Vivi  Høstrup  

  

 

 

SET & SKET…! Finalen DM i spejder på Houen Odde, Ulve og Juniorer på sommerlejr på Houens Odde, 

Distriktsturnering for bæver, Ulve Junior, træningstur til sommerens vandring og tømmerflådesejlads, Øko dag, 

besøg i Verninge SFO 
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Fredag den 7. oktober kl. 18.00 – 01.00 

Menu: 

Fisketallerken 

Oksesteg 

Fyldt mørbrad 

Frikadeller 

Flødekartofler 

Petitkartofler 

Spidskålssalat 

Broccolisalat  

Rødkålssalat 

Foccacia brød 

Gulerods- og agurke stave 

Ostelagkage 

Muffins 

Kaffe/te 

Natmad 

Hotdog  

Pris: 

Voksne 225 kr. 

Børn 4 til 13 år. 95 kr. / under 4 år gratis 

 

Musik ved Søren Madsen  

 

 

Tilmelding senest den 30. september til 

Peder Enggaard 

 

 

 

Tlf. 51 74 48 04 eller pederengaard@hotmail.com 

Verninge Forsamlingshus                  af  Bjørn Møller 
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Verninge Forsamlingshus                  af  Bjørn Møller 

Mandag den 19. december 2016  

Julefrokost. 

Små traditionelle retter.  

Kaffe/te 

Pris for julefrokost: 

Voksne 95 kr. 

Børn 4-13 år. 45 kr.  

under 4 år. gratis 

 

 

 

Tilmelding senest 4 dage før til: 

Bente Sørensen tlf. 26 39 32 33 eller  

bente@verningeforsamlingshus.dk 

Søndag 4. september kl. 10-15               

Købe en stand, sælge dine ting og sager,  
Der er stande inde og ude.  

Stand inde bord 80x120 95,- kr. 
Stand inde bord 80x160 125,- kr.   
Stand ude 2,40 x 3,50 100,- kr.  

 
 

Tilmelding til info@verningeforsamlingshus.dk  
eller til Carsten Hønborg 28 12 72 84 

Bindende tilmelding senest den 31. august 2016 

Onsdag den 14. september 2016 

Pulled pork burger med tilbehør 

Æblekage 

Kaffe/te 

 

Onsdag den 12. oktober 2016 

Dansk bøf med sovs og kartofler 

Frugter med råcreme 

Kaffe/te 

 

Tirsdag den 22. november 2016 

Flæskesteg med rødkål, kartofler og sovs. 

Ris a la mande 

Kaffe/te 

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

mailto:bente@verningeforsamlingshus.dk
mailto:info@verningeforsamlingshus.dk
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Verninge  Idrætsforening                      af Claus Hjorthøj 

Så blev det tiden til det sidste blad inden sommer ferien. Tiden fly-
ver.... 

Hvad sker der så i skrivende stund, jo ser i, vi får spillet en masse 
kampe og det går rent faktisk rigtig godt. Der bliver givet max gas 
til træning også. 

Drenge U11 har løbet på banen sammen med OB og Aab.  I Super 
ligaen kampen på Trefor park den 29/5 det var kæmpe stort. :-) 

Ellers så har VIF meldt sig som torveholder for den næste sensom-
merfest  for  Verninge og omegn. 

Det er stadigvæk alle foreninger som bakker op om sommerfesten 

og sådan vil det altid være.  

 Sommerfesten har brug for frivillige, selvom der er foreninger i 
ryggen, er det super lækkert at så mange som muligt vil give en 
hånd med.  

Der er opgaver som : telt opsætning/nedtagning, bartendere, kageba-
gere, borddækning osv. Der er masser af ting som man kan hjælpe 
med. Kontakt de lokale foreninger via Facebook eller de respektive 
hjemmesider. 

Næste gang er det måske 4 frivillige som synes det kunne være sjovt 
at være arrangør,  det vigtige budskab her er at alle foreningerne 
bakker op og står klar med hjælp. 

Der er mange måder at holde byfest på,  der er kommet lidt ændrin-
ger i forhold til sidst, som i nok kan se. Man skal jo prøve noget nyt 
engang imellem:-). 

Vi tror da helt klart på at der er rigtig mange som kommer og får 
nogle sjove og hyggelige timer. Vi glæder os rigtigt meget til at se 
jer alle.  

Som billedet viser er der nogle vigtige ting man skal huske henover 
sommeren, solcreme, drikke nok væske og selvfølgelig spille en 
masse fodbold med venner og familie. 

 

Verninge Dart kom på landkortet IGEN! En flot bronze medalje i 
Danmarks bedste række, efter kun 2 sæsoner. Det er sgu godt gået. 
Tillykke  

Vi vil rigtig gerne bruge muligheden til at ønske alle en rigtig god 
sommer og vi ses til August. 

VIGTIG DATO! 

Ungdom starter mandag uge 32 den 8/8  

Herre senior laver træning henover sommeren, som kan følges på 
vores FB side, så har man muligheden for at holde formen vedlige. 
Følg os Face book for mere info. 

 

Husk nu tilmelding til sommerfesten, tiden flyver og en laaaaang  
dejlig velfortjent ferie er lige om hjørnet. 

 

NYT med børne disko om fredagen den  2/9 

NYT spor t for  sjov lørdag formiddag den 3/9 

NYT lørdag aften, for  voksne den 3/9 

Prisen på grisen :-)........... 75 kr spis hvad du kan  
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 Kl. 10.00  Sport for sjov og teltet samt baren hvor der sælges mad og drikkelse.    

 Kl. 17.00  Teltes åbnes for Sensommerfesten for voksne fra 15 år. Husk jeres kvittering til indgangen.  

 Kl. 17.30  Ta selvbord med Helstegt gris med tilbehør 

 Kl. 20.00  HappyBeat spiller op til dans 

 Kl. 23.00  til ? Diskotek med lokale DJ 

Sensommerweekend  
d. 2. og 3. sep. 2016 

 Landsbyparken i Verninge 

Kom og vær med til årets største og sjoveste 
børnedisco i Verninge. Der vil være god mu-
sik, sjove konkurrencer og masser af hygge 

med vennerne.  

Hvor: I discoteltet ved Verninge skole. 

Hvornår: Fredag d. 02. september kl. 18.30 – 21.30. 

For hvem: Festen er for børn fra 0. klasse til og med 
14 år.  

 

 

 

Hvad koster det: 25 kr. som betales ved indgangen. 

Prisen er inklusiv en pose popcorn. Derudover kan der 

bl.a. købes slush ice og toast til formidable priser. 

Alt drikkelse og mad skal 
købes i teltet begge dage 

Lørdag kl 10.00 til 13.00 er vi klar til sport for 
sjov. Alle kan deltage, kom i en gruppe på 2 

eller flere og deltag i vores aktiviteter.  

Hvor: På græsset ved Verninge skole. 

 

Eks på aktiviteter : Støvlekast, Halmballestafet, Mon-
car-race, Bungee-run, æggevædeløb og andre sjove og 

underholden aktiviteter.  

 

 

 

Hvad koster det: Et stort smil som gives til de mange 

frivillige der står klar til at hjælpe jer.  I vil opnå point 

efter forskelige kriterier og diplom til det bedste hold, 

samt en lille præmie. Dette sker ved afslutning kl. 13.00   

HappyBeat kommer fra Sydfyn  

De glæder sig til at komme og sættet skub i dansegulvet.  

Billet til SenSommerfesten 75 kr. pr. per-
son 

Købes via mobil Pay 3028 7720 eller 
konto 6851-179754  

Mærk med Navn og mail-adresse og I 
modtager en kvittering med et nr. pr 

deltager.  

Bestil nu, hvis I vil med. De første 50 bil-
letter er væk. De sælges først til mølle.  

Sidste frist for tilmelding er d. 19. august.  

Husk I selv skal medbringe 
service til festen 
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VERNINGE HUSFLIDS  125 ÅRSJUBILÆUM  

29. Oktober 2016 Fyrtårnet  i Tommerup 

FORELØBIGT PROGRAMMET…. 

Kl. 13.00 - 16.00  

Der vil være arbejdende værksteder og udstillinger. På 
nuværende tidspunkt har vi følgende værksteder: 

Pileflet. 

Re-design og genbrug. 

Trædrej. 

Filt 

Keramik 

Billedkunst 

Cafehjørnet med strik og hækle. 

Flet i papir og genbrugs materialer. 

KL. 16-18 Musik 

Senior koret fra Brylle. 

13 Rigtige kor fra Tommerup 

Fionia spillemands bigband 

Fionia og 13 rigtige laver et par fælles numre. 

Kl. 19.00 Buffet, pris ca. 150 kr. Tilmelding nødvendig. 

Efter middagen kommer Karen Mose og venner og op-
træder med revy viser. 

ALLE ER VELKOMMEN, TAG BØRNENE MED, DER 
ER RIG MULIGHED FOR AT PRØVE DE FORSKEL-
LIGE VÆRKSTEDER. KOM OG MAL ET BILLED I 
BILLEDKUNST, DET VIL BØRNENE SYNES OM. 

 

 

 

 

 

 

www.verninge.husflid. dk                Tlf64762294 

  I er altid velkommen til at maile eller ringe. 

HUSK 
Billet til SenSommerfesten 75 kr. pr. 

person 

Købes via mobilpay 3028 7720 

Mærk med Navn og mail-adresse og I 
modtager en kvittering med et nr. pr 

deltager.  

Har I ikke mobilpay, kan I sende en 
mail til info@verninge.dk og I vil mod-

tager nærmere info.  

Tilmeld gerne flere pr indbetaling.  



Bestyrelsen henstiller, at forbrugere i egen interesse kontrollerer de-
res vandmåler jævnligt gennem hele året, og ser efter om der er utæt-
heder 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 af-

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

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. For-

brugs-afgifter beregnes fra færdig melding/

ibrugtagning.                                              

Ovenstående tilslutningsafgifter ved forsy-

ningsetablering gælder kun, hvor ejendom-

men har facade til vandværkets nuværende 

hovedledning. Ved forsyningsetablering uden 

for nuvæ-rende hovedledningsanlæg for-

handles tIlslutningsafgiften med bestyrelsen, 

der efterfølgende skal have denne aftale 

godkendt hos kommunen jfr. vandforsynings-

lovens 53 stk. 1.                                      

For landbrug, industri og institutioner med et 

årsforbrug ud over 3.000 kbm betales forøget 

tilslutningsbidrag efter aftale med bestyrel-

sen. Ved en evt. senere forbrugsstigning 

over 3.000 kbm. forbeholder bestyrelsen sig 

ret til genforhandling af tilslutningsbidraget.  

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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Oplysning til forbrugerne.  

Der udsendes ikke  mere aflæsningskort. Det 
bliver aflæst digital fra en bil der køre rundt. 
Der bliver aflæst digitalt første gang d. 2. januar 
2016 og således fremover.  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJtfmA4rbKAhXjc3IKHWcWCe8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvafo.dk%2Farticle%2F20120731%2FARTIKLER%2F307319958&bvm=bv.112064104,d.bGQ&psig=AFQjCNH5L4_55yg4ZN828QXgraMarKqSgA
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