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Side 2 

Borgernyt, det fælles blad             

Bladet udkommer 4 gange år-

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

 

August 2015 

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  

Indhold 

 

Stafetten……. ………………...……….……………......….………………..…..side 3 

Motionsdagen, sensommerfest og Høstgudstjeneste……………...……………..side 4 

Nyt fra Borgerforeningen………....…...……….……….……………...……......side 5 

Nyt fra Gymnastikforeningen……………………..……………………….…..side 6-9 

Nyt fra Verninge Husflid…………….....……….….……..……………..….side 10-11 

Nyt fra Verninge Husflid……………...………….………………………...,side 10-11 

Nyt fra VIF……………….…………………………………..…………….......side 12 

Nyt fra Spejderne…………………………………………………………….....side 13 

Nyt fra Forsamlingshuset..……………………….……...…………..……...side 14-15 

Nyt fra Verninge Vandværk………………….………………………………...side 16 

 

 Har du/I et indlæg til næste blad i November 2015, kontakt info@verninge.dk  

 

 

                 

 

 

 

 

Hjertestartere i  

Verninge 

Ring først  

1-1-2 

Hjørnet af 

Odensevej og 

Hindsløkken 

Hjørnet af ind-

gangen ved 

skolen.  



Side 3 

Dette er noget nyt i Borgernyt. Det er Rikke, min kone, der 

kom med ideen. En side, hvor en frivillig i en af vores forenin-

ger, har muligheden for at beskrive hvad de laver. Jeg starter 
op med at fortælle lidt om mig selv og slutter af med af give 

stafetten videre til en anden forening, der vælger en frivillig. 

Hvem er Henrik og hvad laver han som frivillig? 

Jeg sidder her i sommervarmen og lægger sidste hånd på dette 

nr. af Borgernyt på en cafe i Kroatien. Jeg havde lovet min fa-

milie og mig selv, at det skulle være færdig for længst. Men jeg 
har ikke haft tid og nu bliver det så i sidste øjeblik.                  

Ja I kender mig nok mest, som Formand for Borgerforeningen 

for Verninge og Omegn. Og I den sidste tid, har I kunne læse 
div. ting i avisen, hvor jeg har udtalt mig. Jeg udtaler mig altid 

som Formand og herved som talsmand for Bestyrelsen. Den 

sidste artikel om oprydning, er noget vi får mange henvendel-
ser om. Jeg håber, at I ser dette som værende positivt, og vi 

sammen kan få vores by til at fremstå lidt mere rydelig og ind-

bydende. Ja, mit ukrudt står nok og venter på, at jeg kommer 

hjem.                                                                                        
Jeg forsøger at få nævnt Verninge og Omegn, så meget vi kan i 

pressen. Dette skulle gerne få flere og flere til at kende os på 

positive omtale og få øjnene op for vores område. Om det lige 
er det, der hjælpe jer der vil flytte fra byen med at få jeres huse 

solgt, kan jeg ikke sige, men det kan da ikke skade. Her tænker 

jeg ikke kun på huse i Verninge, men også de andre mindre 

landsbyer der ligge i Verninge Sogn. Det glæder mig, at de sid-
ste mange tilflyttere er med børn. Alle er selvfølgelig meget 

velkomne, om de har børn eller ej. Men det er med til at holde 

byen i gang.  

Frivilligt arbejde giver meget! Ja det tager også tid, afhængig 

af, hvad man har sagt ja til. Men jeg vil gerne opfordre til, at 

mange flere melder sig til at hjælpe. Dette kan være som træner 
og leder for et idrætshold, medlem af en bestyrelse eller en en-

kelt opgave, som at bage kage til fodboldhold. Det kan være at 

hjælpe med oprydning, opsætning af flag allén, arbejdsdag i 
parken, børnehaven eller på skolen.                                            

Måske sidder I og tænker, at der må være en anden der kan 

gøre disse ting. Ja måske, men det er ikke godt, hvis alle tæn-

ker det samme. Det lægger et voldsomt pres på de frivillige der 
har meldt sig. Det er så nemt at komme og aflevere sine børn til 

aktiviteter og så køre igen. Eller fastelavn, juletræ, motionsdag 

og sensommerfest. De fleste er glade for alle disse aktiviteter 
og kommer glædeligt og deltager. Jeg tror og håber, at flere vil 

komme ud af busken og melde sig. Er du i tvivl om hvor du 

kan hjælpe, så tag kontakt til en forening. Alle tager gerne mod 
flere frivillige hænder. Sammen kan vi gøre endnu mere!!     

Jeg har selv været frivillig i mange år. Bestyrelsesmedlem 

Beagleklubben under DKK. Opstart og kasserer i Langsted 

Borgerforening og nu formand i Borgerforeningen for Vernin-

ge og Omegn.  

Jeg er opvokset i Verninge og har gået på Verninge Skole. 

Efter at nogle år væk fra Verninge, købte jeg hus sammen med 
Rikke i Langsted. Her boede vi 12 år, til vi byggede på Syd-

marksvej.                         

Jeg er oprindeligt uddannet Bygningssnedker, men blev som 25 
årig ansat som timelærer på Svendborg Erhvervsskole. Samti-

digt tog jeg teknonom og pædagogikum og blev fastansat. Jeg 

er uddannelseskoordinator og underviser alle typer af elever, 

som vil være bygningssnedker, møbelsnedker og maskinsned-
ker.                           

En af mine store interesser er mesterskaber inden for hånd-

værksfag. Lige fra Skolemesterskaber, Regionsmesterskaber,  

Danmarksmesterskaber og Verdensmesterskaber WorldsSkills. 
Dette kan ses på min Lupo, som for tiden er pakket ind med 

sponsorer, med det formål er komme til WorldsSkills i Brasili-

en i august.  

Tilbage igen til frivillige kræfter. 

Som I ved, kan tiden flyve af sted. Arbejde tager meget af ens 

fritid! Og når resten så går med bestyrelsesarbejde, redaktør af 
Borgernyt, facebook og verninge.dk så er der ikke meget tilba-

ge. Og slet ikke når avisen ringer, dagen før man er på vej på 

ferie med familien og man har travlt på arbejdet.  Ja, jeg har 
selv sagt ja til disse opgaver.  Men måske med flere frivillige, 

kan der blive mere fritid.  

Og her til sidst.  

Når I læser dette er jeg i Brasilien, som WorldSkills ekspert, en 

del af mit arbejde. Vi har trænet i mange måneder op til dette 

og jeg har 2 elever med. Jeg håber at vi kommer hjem med et 

godt resultat. 

Jeg kommer hjem kort før sensommerfesten. Jeg glæder mig til 

at vi for første gang kan afholde dette.  Næstformand Thomas 
Olesen mobil 2023 1792 er tovholder for sensommerfesten og 

har I spørgsmål, kan han kontaktes.  

Vi ses til sensommerfesten 

Henrik Jørgensen 

Stafetten gives videre til SPEJDERNE. 

Glæder mig til at høre om en anden frivillig. 

 

   

  

 

 

Stafetten, -en side fra en frivillig.         af Henrik Jørgensen 



Sensommerfest  
Og  

Sponsor-motionsdag  

D. 29. august 2015 

Motionsdag 2015: Alle kan deltage, ved at betale et gebyr på 25,- pr deltager.  

I parken er der igen boder fra foreninger i Verninge og virksomheder der støtter Borgerforeningen.  

Sammen med de andre foreninger vil vi gøre alt, for at gøre denne dag til endnu en god Motionsdag. 

 

Program for Motionsdagen 29. august 2015 

 Kl. 12.00– 12.40 Ind tjek og registrering, kr. 25 pr. deltager  

 Kl. 12.40 –12.50 Velkomst ved Henrik Jørgensen 

 Kl. 12.50– 13.00  Fælles opvarmning ved Rikke Jørgensen 

 Kl. 13.00   Deltagere på cykel sendes af sted først, herefter alle andre. 

 Kl. 13.15   Parken åbner med boder. Salg af kaffe/kage, øl/vand, pølser/burger, hoppeborg,  

   Det muntre køkken.           

   Bord/bænke vil være opsat i Landsbyparken og legeredskaberne er klar til benyttelse. 

Program for Sensommerfesten 29. august 2015 

 Kl. 17.00  Teltet er åben, der kan sættes service på de tildelte pladser.  

 Kl. 18.00  Velkomst tale Henrik Jørgensen 

 Kl. ?  Underholdning i teltet og i centralrummet, for voksne og børn 

 Kl. ?   Festlige indslag 

 Kl. 22.00   COVER SUPPLY spiller op til dans 

 Kl. 01.00   Tak for i aften.  

Ret til ændringer forbeholdes.   Alt overskud går til Verninge kontoen 

 

 

Det bliver så 
hyggeligt ;-)  

Husk I selv skal 
medbringe service. 

Man kan deltage i  det 
som man har lyst til  

Man kan deltage i  det 
som man har lyst til  

Side 4 

kl 10.30 hos Peter Enggaard Hjelmerupvej 20 

I år gentager vi succesen fra sidste år hvor vi flytter søndagens 

gudstjeneste ud af kirken og skaber vores eget kirkerum midt i 

høstens hus, nærmere bestemt i Peter Enggaards lade på hans 
gård på Hjelmerupvej nr. 20. Her vil der være stillet op og ikke 

mindst pyntet op til en ganske særlig gudstjeneste, hvor vi vil 

fejre at høsten er i hus: Menighedsrådet er vært ved en let fro-

kost umiddelbart efter gudstjenesten. 
 

Efter frokosten viser Peder Enggård rundt på gården og fortæl-

ler hvordan, dyrevelfærd og sundhed ikke er modsætninger på 
et konventionelt landbrug, tværtimod, det er nøglen til trivsel 

og vækst. Især børnene vil sikkert blive begejstrede for at hilse 
på de 4 uger gamle pattegrise der boltrer sig på gården i den 

weekend.  

 

Vi håber rigtig mange vil finde ned til Peter og Lene Enggaard 
og sammen få en smuk højtidelig og munter dag, en dag for 

unge og gamle. 

 
Tid og sted er søndag den 6 sept kl 10.30 Hjelmerupvej 20 

 

Venlig hilsen Gårdejer Peder Enggaard og Sognepræst Niels 
Lysebjerg.  

Høstgudstjeneste og gårdbesøg d. 6. september 

Har I ikke fået plads  

til spisning, så kom kl 22.00 



Side 5 

Borgerforeningen har et klart ønske, at Verninge fremstår som 
en harmonisk Landsby med plads til alle, store og små. Vi øn-

sker at byen forsætter sin positive fremgang med bosætning og 

de bedste rammer for frivillige og fællesskaber. 

I den forbindelse har vi lavet en Vision 2020: 

Verninge, et attraktiv sted at bo 

 Verninge, et attraktiv sted at bo  

 Plads til nye tilflytter og nybyggere 

 Gode sport og idrætsaktiviteter.  

 Sikker by at færdes i, for store og små 

 Stisystem til gåtur i naturen. 

 Skole, Børnehave, vuggestue og dagpleje et stærk tilbud. 

 Fjernvarme 

 Nærvær og fællesskab 

 

 

Hvis vi skulle sælge hus i Verninge kunne det lyde således; 

Ønsker I at bo tæt på Odense i en aktiv Landsby tæt på natu-

ren, billig fjernvarme og hurtigt fibernet, så flyt til Verninge.  

Her er nærvær og nye personlige kontakter bliver skabt ved 

deltagelse i byens aktiviteter.   

Her er dygtige dagplejere og en Landsbyordning med vugge-

stue, børnehave og skole med en meget stor forældreopbak-
ning. Gode idræt aktiviteter med gymnastik, dans, fodbold, dart 

og andre motionsformer.  

Her er fællesspisning i byens forsamlingshus og fælles arran-

gementer på alle tider af året.  

En aktiv borgerforening som sammen med de andre foreninger 

gør et stort frivilligt arbejde, for at skabe de bedste rammer for 

en hyggelig og aktiv Landsby.  

Verninge ligger smukt centralt placeret på Fyn, med gode in-

frastruktur mod alle dele af Fyn og gode offentligt transport 

muligheder.  

Tæt på Verninge ligger handelsbyer i alle retninger, så indkøbs 

muligheder ligger lige på vejen hjem til jeres nye hus.  

Så er I til nærvær, natur og hygge, flyt til Verninge.   

Borgerforeningens Vision 2020, Verninge, et attraktiv sted at bo 

Oprydning i Verninge.  

Som det kunne læses i Fynst, lægger vi op til at der ryddes op i 
byen. Men fare for at vi træder nogen over tæerne, siger vi nu 

klart. Der bør ryddes op flere steder i Verninge. Prøv at tage 

turen i gemmen byen og de veje der er i og omkring Verninge. 

Ukrudt der står meget højt, gamle paller, tagplader, byggemate-
rialer  alm affald. Vi opfordrer derfor til en weekend, hvor vi i    

fællesskab tager skraldet. Hjælper naboen med en trailer, giver 

en hånd til dem der mangler hjælp. Vi vil forsøge at kordinere 
denne weekend og vi kan slutte med pølser og drikkelse i par-

ken.  

Vi får mange henvendelser om at der bør gøre noget. Hvad der 
foregår på ens private grund og ejendom kommer  jo ikke andre 

ved. Men det gør vel ikke noget at det ser lidt pænt ud i byen.  

Datoen for oprydningsweekend vil blive slået op på facebook 

og på vores infotavle ved Landsbyparken og ved kirken.  

Frivillige søges til denne weekend 

Vi håber mange vil melde sig med hjælp og trailer, som et lille 
skraldekors. Send derfor en mail til info@verninge.dk med det 

du/I vil hjælpe med.  

Har du brug for hjælp til få skrald kørt væk.  

Har du ikke en trailer eller mangler du nogen stærke kræfter til 

en ekstra hånd. Send en mail til info@verninge.dk 

Har du /I spørgsmål om oprydning i Verninge og ikke en mail. 
Kan Henrik Jørgensen kontaktet efter d. 20. august på 2071 

8383 eller kontakt Thomas Olesen 2023 1792 

 Facebook 

 Verninge.dk 

 Borgernyt 

 Motionsdag 

 Flag alléen 

 Parkering til Økodag 

 Pasning af legeplads i parken 

 Sti-system 

Vil Du/I gerne hjælpe med disse ting, eller andre ting.  

Så send en mail til info@verninge.dk 

Hvad støtter du ? Støtter du dig selv ? 
Vores primære indtægtskilde er jeres betalinger for medlemskab af Borger-

foreningen for Verninge og Omegn. 

 

 

Medlemskab er pr. kalen-

der år. 

Husstand kr. 150,- 

Enkelt medlem kr. 75,- 

Fynske Bank Reg. 6851 kto. 

179754 

Frivillige hænder søges.   



Side 6 

Rigtig god sensommer til alle.  

Vi ses til sæson 2015/16.  

 

Hilsen Bestyrelsen  

Gymnastikforeningen Verninge 

 

Se info om vores hold på vernin-

ge.dk/gymnastikforening 

 

Sensommerhilsen fra Bestyrelsen        af  Rikke Jørgensen 

Følg os på  

Facebook 

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

stiksalen og i Forsamlingshuset.  

Vi har endnu engang været ude i en om rokering for at få den 
store kabale til at gå op. Ligeledes har nogle af instruktørerne 

skiftet hold. Dette både af egen interesse, men også for at få 

dækket holdene. 

I år byder vi velkommen tilbage til Katrine Urban, som in-

struktør på Dance It, samt velkommen til Caroline Skjellerup 

Engmann, der skal være hjælpetræner på Lillespring og Par-

kour.  

Desværre har vi ikke kunne finde instruktører til Forældre/barn 

eller Senioridræt. Det er vi meget kede af, 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 naturligvis behjæl-

pelige med kurser m.m.  

I bestyrelsen kan vi godt mærke at Hanne Kirsten og Eli er 
trådt ud. Det har unægtelig givet en del sved på panden, men vi 

tror på at vi godt kan føre foreningen videre i samme ånd. Der 

vil naturligvis komme små ændringer, som der altid gør når der 
kommer nye til,- men vi vil også holde fast i, at det gælder om 

at have det sjovt på alle hold og til de arrangementer vi har i 

løbet af året.  

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.  

Brian Isaksen trak sig fra bestyrelsen af personlige årssager her 
i foråret, men heldigvis sagde Helle Vestergaard ja til atter at 

træde ind i bestyrelsen. Vi ønsker Brian alt godt fremover, og 

siger velkommen tilbage til Helle. 

Mange af holdene vil i år stifte bekendtskab med de nyindkøb-

te Redendo-bolde, hvor der er mange timers træning for både 

store og små. De kan bruges til både leg for de yngste og mere 

koncentreret træning for de voksne, hvor man bl.a. får fat i de 

helt inderste mavemuskler.  

Lambi har været så flinke at sponsorere yoga-bælter, så nu kan 

vi få strukket de stive ben ud på endnu flere måder:-) Tak for 

det Lambi. 

 

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

Gymnastikforeningen Verninge 

-Så se ekstra godt på de næste sider, hvor der er info om den 

kommende sæson. 



Side 7 

  Åbningstider:  
Man-fredag kl.9.00-17.30  

Lørdag kl.9.00-12.30 

Tallerupvej 15                 

5690 Tommerup  
Tlf. 64751016   

Sæsonoversigt 2015-2016          af  Rikke Jørgensen 

Følg os på  

Facebook 

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

Har du lyst til at lave sjove, men også lidt vilde ting, så kom og vær med 

på dette hold. Michael, Rasmus og Peter står klar med store og små red-

skaber så der er udfordringer for alle. Der er plads til alle, både begyndere 
og øvede. Der bliver hoppet højt, lavet saltoer og flikflak samt prøvet 

kræfter med parkour for fuld udblæsning. Vi kan vidst roligt love højt 

humør og sved på panden for store og små. 

Tirsdag: 16.30 til 17.30: Puslinge  

Her står Christina klar med alle sine hjælpere, Line, Rasmus, Frida, Julie og Laura. 

Har du en krudtbasse, der elsker at hoppe, kravle, balancere, lege med bolde og me-

get andet, så er dette lige stedet. Christina er hende der styrer løjerne og hjælperne 
sørger for at der er øje på alle børn. Hver gang laves en redskabsbane hvor der er 

udfordringer for både for de store og de små på holdet. 

Tirsdag: 19.30 til 20.30: Herrerholdet 

Her er holdet med et tvist af hørm:-) 

Arne byder atter velkommen til alle der har lyst til at få arbejdet kroppen 

godt igennem. Alle muskelgrupper kommer i sving både ved styrkeøvel-
ser samt ved hockey og andre  fysiske aktiviteter. Du vil samtidig opleve 

et godt sammenhold hvor der er plads til såvel nye som gamle deltagere. 

Alderen spænder fra 30 til 65, så hold dig ikke tilbage for en gang mande-

hørm 

Mandag: 19.30 til 20.30: Boldhold for friske 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 mulighe-

der for at få skabt kontakter 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 



Side 8 V ER NI NGE, I KKE  BLOT   ET  ST ED  AT  BO , MEN ET  GO DT  ST ED  AT  LEV E 

Torsdag: 16.00 til 17.00: Lillespring og Parkour 1. og 2. klasse 

Her er et hold med helt nye Instruktører. Trine vil med rigtig god hjælp fra Emma, 

Frida og Caroline lave en undervisning der lærer børnene de grundlæggende ting 

der gør, at børnene senere kan lave de vilde ting som flikflak og salto mm. Dette 
bliver krydret med masser af leg, fis og ballade. Der vil også blive lavet Parkour 

baner hvor børnene på en sjov måde kan prøve kræfter med egen styrke og hurtig-

hed.  

Torsdag: 16.15 til 17.15: Dance It Ungdomshold fra 4. kl. og opefter. 

Katrine er atter tilbage i foreningen med hendes smilende og humørfyldte un-

dervisning. Dance It er et nyt koncept, hvor kun fantasien sætter grænser. Der 

vil blive danset til den musik du kan lide, og der får humøret op. Katrine har 
allerede serier klar og tager meget gerne imod ønsker til sange som hun kan 

lave noget til. Har du lyst til at danse dig i form, glemme tid og sted og bare 

komme i godt humør, så er det op af sofaen og afsted:-) 

Torsdag: 19.30 til 22.00: Folkedans i Forsamlingshuset. 

Annika og Rune står igen i år klar med mange hyggelige og lærerige timer i For-

samlingshuset. Begge har danset i mange år og hører til i toppen af dansk Folke-

dans, hvor de bl.a. vandt guld ved DM i 2012. Alle kan være med, uanset om du 
kommer alene eller som par. Der undervises både i Les Lanciers, vals, polka, me-

nuét og meget mere. 

Lyder det som noget for dig, så tøv ikke, men grib dine behageligste dansesko og 

kom afsted. Alle kan være med uanset alder, køn og danse-erfaring. 

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

Hver lørdag formiddag har Benny og Rikke gjort klar til styrke og konditionstræ-

ning i Gymnastiksalen. Der bruges Slynger fra Junglesport, traktordæk, medicinbol-

de og meget andet, så det hele bliver lidt sjovere og mere varieret. Der bliver trænet 
i intervaller 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:-) 

 

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. Træningen 

er bygget op med 20 sek træning og 10 sek pause. Dette lyder jo ret tilforladeligt, 

men bare rolig, der kommer både smil på læben og sved på panden. På dette hold vil 
Rikke stå klar med en grundig opvarmning efterfulgt af styrke og konditions træ-

ning. Du vil kunne mærke hvordan formen bliver bedre hen over vinteren. Der bru-

ges mange forskellige redskaber i form af slynger fra Junglesport, Kettlebelt, elastik-

ker, redendo-bolde, egen kropsvægt og meget andet.  

Sæsonoversigt 2015-2016          af  Rikke Jørgensen 
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2015 

Lørdag 29. August Gymnastikforeningen deltager i Mo-

   tionsdagen. Igen i år kan I udfordre jer 

   selv og hinanden ved ”Det muntre 

   køkken:-)” 

Uge 36.   Sæsonstart for alle hold i Gymnastik

   foreningen. Både Gymnastik og Folke

   dans. 

12. til 18. Oktober Efterårsferie i uge 42. Desværre in-

   gen gymnastik eller folkedans denne 

   uge. 

Søndag 13. December Juletræ for børn i Verninge Forsam-

   lingshus. 

Uge 51.   Sidste træningsuge for alle hold i 

   2015 

2016 

Uge 1.   Alle hold starter efter ferien. 

Søndag 7. Februar Fastelavnsfest i forsamlingshuset, og 

   alle er velkomne. Denne arrangeres 

   af: Alle foreningerne i Verninge. 

15. til 21. Februar Vinterferie i uge 7. Desværre ingen 

   gymnastik eller folkedans denne uge. 

Tirsdag 23. Februar Generalforsamling i Gymnastikfor

   eningen. Denne afholdes på Skolen. 

Lørdag 12. Marts Opvisning og afslutningsfest i Høj-

   fynshallen. Efter opvisningen er der 

   mulighed for at købe lækker mad til 

   billige penge. Så bliv og få en hygge

   lig afslutning på en god sæson. 

 

Kontingent sæson 2015 - 2016 

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. 135,- 

** + kontingent til ”Danske Folkedansere” kr. 35,- 

Kontingent for folkedansere er steget i år, grundet udgifter i 

forbindelse med tidligere sæsonstart. 

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 

Sæson oversigt i Gymnastikforeningen Verninge   af  Rikke Jørgensen 
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Billedskole for børn 

9. September til 2. December kl. 14.30-16.20  

Tobovej 45, Brylle 

12 mødegange for børn o-2 kl. 

Pris 770 kr. incl. Materialer 

Underviser billedskolelærer Karin Hald tlf. 61188547. 

 

 

Malekursus på Verninge skole 

12. og 13.September  

Underviser Ulla Storm 

Tlf. 66144657 

 

 

Knivværksted i Oktober 

Design din egne personlige kniv 

 

 

Chokoladekursus i November 

En enkelt dag kl. 10– 14.35   

Få dine egne fine håndlavede chokolader og flødeboller 

med hjem.  

Pris 175kr 

 

 

Flere kurser i Keramik , drejeteknikker og Raku. 

Kurserne foregår på Ellys værksted i Årup 

 

 

Maleri og meditation 

kurser i September og Oktober 

Undervisning i Klaver og violin. 

 

Tilmelding via hjemmesiden. 

www.verninge.husflid.dk eller 6476 2294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurser  i efteråret 

Temaaftener i efteråret. 

Onsdage kl. 19– 21.30 Tobovej 45  Brylle 

Uge 38 – 40 – 44 – 46 – og  48. 

Vi forventer en aften med en kendt strikkedesigner 

samt en aften om Re- design. Info Lokal Aviser. 

I uge 44 er trædreje værkstedet åbent og alle er vel-

kommen. Pris 10 kr. Incl. kaffe 
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Sommerbilledskole for børn og fernisering Maj 2015  

Sommerbilledskole for børn. 

Verninge Husflid har i uge 27 

afholdt kursus for børn o—4. 

klasse . Alle dage fra kl.10-13. 

Temaet var fugle. Børnene 

skulle se på fugle i kunsten, 

klippe fugle, male store bille-

der og lave fugle i skrot. 

De 10 børn som deltog lavede 

de fineste kunstværker, bl.a. til 

udsmykning af billedskolens 

hus. 

Vi overvejer at gentage succe-

sen til næste år. 

www.verninge.husflid.dk 
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Verninge  Idrætsforening                       af Claus Hjorthøj 

 

Sommer, sommer og sol …...betyder også ferie :-)  batterier-
ne er ladet op og den ekstra tid med  familien er nydt i fulde 

drag. 

Fodboldene ruller igen og vi har masser af børn i ungdom  

som glæder sig til en ny sæson. 

 

Vi har de helt små som vi kalder poder, her har vi Heidi og 

Lasse som ”leger” fodbold med de mindste.  

 

Herefter kommer der et U8 hold hvor der er tilknyttet Kom-
munens bedste trænere team : Jens, Arne Lars, Simon, Mathi-

as og Christian.  De skal spille U8, 5 mands C-D. 

 

Så er der også vores U11 hold på drenge og pige siden, som 

skal begå sig på 8 mands banerne rundt om på Fyn, det bliver 

super spændende og taktik bliver også noget nyt. Trænings 
tiderne for U11 bliver 17.00 til 18.30. vi forlænger tiderne lidt 

i begge ender :-).  Der er også tilmeldt et U10 pige hold, 5 

mands for at de alle kan komme ud at spille og hvis der kom-

mer nye til.  

Trænere U11 drenge : Troels, Michael og Martin 

Trænere U11 piger : Morten, Claus og Mikkel 

 Alle ungdoms hold træner mandag og onsdag.  

Vi kan altid tilmelde flere hold :-)  

 

Indendørs sæson er også booket : Brylle hallen  

Fredage fra  kl.17 til kl. 19 ungdom 

Senior :  fra kl.19 til kl. 21. 

 

 

 

 

 

Vil også lige sige tak til alle i og omkring  Verninge IF, vi er 

meget taknemlige for støtten og hjælpen. 

 

Vi har været så heldige de sidste mange år at have et Øens-
hold stævne til efteråret, som giver et godt økonomisk ind-

skud, desværre er vi ikke blevet udvalgt i år. Vi vil dog søge 

igen til foråret:-) 

Der kommer også til at ske noget nyt i ungdomsafd. Som ikke 
har med fodbold at gøre ?? Vi har haft åbent hus i vores dart 

afd.  det var et stort hit blandt børn. Vi har  faktisk  landshold 

spillere og  en Danmarks mester gående. 

 Vi prøver simpelthen at starte dart op for ungdom  i vinter 

halvåret, det er en super sport hvor koncentration og fokus er 

meget vigtigt.  Vi har hørt der allerede er spottet talenter 

blandt børnene, så hvem ved måske flere landsholdspiller 

på vej. nærmere info følger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har også besluttet at  halvdelen af alt hvad vi får ind via OK aftalen  

skal gå til Verninge kontoen.  Man kan sige 3 øre til VIF og 3 øre Ver-

ninge kontoen, hver gang man tanker. Vi håber selvfølgelig det bliver 

rigtig godt og at der er mange som vil støtte op om dette, det gavner hele 

byen så jo flere der hjælper og støtter op om dette jo bedre. VIF 

Opstart 

23/10 
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Spejderne holder møde hver tirsdag  

0-2 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 for efteråret 2015:  
 
August:  D.21.22.23. Opstartstur m. kano og primi (spejder/senior) 
 D. 29. Vi laver bålaktiviteter til motionsløbet ved Verninge skole 

 

September:  D.5. Nattevagt på Lilleskov Teglværk (Spejder/Senior). 
 D. 4.5.6. Landstræf(Ledere) 

D. 11.12.13. Tommerup Marked (alle)                                                                                      

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)  

Nyt fra spejderne            af Vivi  Høstrup  

  

 

SET & SKET… 

Sørøvertræf for alle spejdere 0 til 5 klasse i kommunen i Torøhuse D. 

13 juni 

 

 

 

 

Sommerlejr i Slesvig for alle Verningespejdere i uge 28 
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Verninge Forsamlingshus                   af  Bjørn Møller 

Onsdag den 16. september 2015 

 

Hamburgerryg med  

grøntsager. Kartofler og sovs. 

Æblekage 

Kaffe/te 

 

Tirsdag den 20. oktober 2015 

 

Tarteletter med 3 slags fyld 

Frugter med råcreme 

Kaffe/te 

Onsdag den 18. november 2015 

 

Flæskesteg med det hele  

Ris a la mande 

Kaffe/te 

 

Mandag den 14. december 2015 

 

Julefrokost. 

Små traditionelle retter.  

Kaffe/te 

 

Pris: 

Voksne 75 kr. Børn 4-13 år. 40 kr.  

 under 4 år. gratis 

 

Tilmelding senest 4 dage før til: 

Bente Sørensen tlf. 26 39 32 33 eller  

bente@verningeforsamlingshus.dk 

 

Søndag den 25. oktober kl. 14.00 

Søndag den 8. november kl. 14.00 

Søndag den 22. november kl. 14.00 

 

Der spilles hver gang om: 

45 ænder 

2 kasser øl 

2 købmandskurve 

 

Desuden 21, spil, puljebanko m.m. 

 

Så har der været arbejdsdag i Forsamlingshuset.  

Bestyrelsen og hjælpsomme borgere i Verninge har 

været flittige.  

Pas på du ikke brækker nakken, næste gang du kører 

forbi Forsamlingshuset, for der er virkelig sket noget.  

 

Haveanlægget foran Forsamlingshuset har fået en or-

dentligt omgang.  

Buske og blevet fjernet - træer er blevet rykket op med 

roden - der er blevet fræset og der er blevet sået ny 

græsplæne   

mailto:bente@verningeforsamlingshus.dk


Side 15 

Verninge Forsamlingshus                   af  Bjørn Møller 

Fredag den 2. oktober kl. 18.00 – 01.00 

 

Menu: 

 

Tun mousse med dressing  

Laksepandekage med rygeost creme 

Friskbagt brød 

Kylling med sesam 

Honningmarineret skinke 

Flødekartofler 

Bådkartofler med peberfrugt 

Blandet salat med dressing 

Foccacia brød 

Gulerods- og agurke stave 

Ostelagkage 

Muffins 

Kaffe/te 

 

Natmad 

Skinkestænger med blandet salat. 

 

Pris: 

Voksne 195 kr. 

Børn 4 til 13 år. 80 kr. / under 4 år gratis 

 

Musik ved Søren Madsen  

 

 

 

Tilmelding senest den 25. september til 



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 

Verninge Vandværk Takstblad gældende fra 1.. januar 2015         

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 

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.  5,46 

Afgift til kommune og stat pr. kbm.   0,67 

Gebyrer  i kr. 

Gebyr pr. rykkerskrivelse   50,00 

Gebyr anbefalet rykkerskrivelse  100,00 

Genåbningsgebyr    1.000,00 
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