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Side 2 

Borgernyt, det fælles blad             

Bladet udkommer 4 gange år-

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

 

Feb. 2014 

oplag 900 stk. 

Omdeles i Verninge Sogn 

 

Vi aktører støtter op om vores 

fælles blad og udkommer via 

borgernyt og Verninge.dk  

Gymnastikforeningen Verninge, 

Verninge Idrætsforening,      

Verninge Forsamlingshus,    

Verninge Spejderne ,            

Verninge skole, Børnehave og 

Vuggestue  

samt  

redaktør og udgiver af           

Borgernyt: 

Borgerforeningen for Verninge 

og Omegn.  

Redaktionen påtager sig ikke 

ansvar for holdninger i artikler-

nes indhold. 

 

 

Har du/I forslag til emner som 

ønskes med I bladet, eller har I 

andre ting, som vedrører Borger-

nyt, skal al henvendelse rettes til 

info@verninge.dk   

 

Salg af annoncer er en vigtig 

del, for at udgive dette blad.  

Vi håber derfor I vil støtte vores 

annoncører. 

Med venlig hilsen  

Alle aktører i 

Borgernyt  
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For enden af vejen                             

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

Energirådgivning og energitjek af private boliger 

I samarbejde med Energitjenesten gennemfører Assens Kommune fire ”For enden af vejen”-arrangementer, hvor Energitje-

nesten kommer ud i lokalområdet og stiller op med en mobil udstilling og møder borgerne til en dialog om energibesparelser. 

Der er planlagt fire arrangementer og de bliver afholdt  

· 8. februar 2014 i Jordløse  

· 9. februar 2014 i Skalbjerg-Magtenbølle 

· 26. april 2014 i Skydebjerg 

· 27. april 2014 i Verninge 

På dagen tilbydes flere gratis ”Light Energitjek”, hvor en energirådgiver besøger private hjem og kommer med vurderinger 

af hvilke energirenoveringer, der er rentable. Ved arrangementets start kl. 10 vil der efter en kort introduktion blive gennem-

ført to længere energigennemgange, hvor alle fremmødte inviteres med.  

 

Den viden, der videregives her, kan bruges af de fleste i deres egen bolig. Efterfølgende tilbydes desuden flere kortere besøg, 

hvor man kan få svar på specifikke spørgsmål til den enkelte bolig. Energitjenesten deltager i arrangementet indtil kl. 16. 

Lokale energihåndværkere og pengeinstitutter deltager på dagen med en minimesse som foregår indendørs. 

 

Assens Kommune støtter fire ”For enden af vejen”-arrangementer. Det er gratis for de udvalgte foreninger at få besøg af 

Energitjenesten, håndværksmestrene og pengeinstitutter, men der er nogle praktiske opgaver forbundet med arrangementet. 

Der skal bl.a. samles deltagere til arrangementet, findes boliger til energitjek, et indendørs lokale til minimesse og en uden-

dørs plads til Energitjenestens udstillingstrailer.  

 

Spørgsmål om arrangementerne kan stilles til Klimakoordinator Else Marie Kristiansen på tlf.: 64 74 69 13 eller em-

tok@assens.dk. 

 

Du kan få uvildig energirådgivning ved at kontakte Energitjenesten på tlf.: 70 33 37 77 

 

Du kan læse mere om Energitjenestens på www.energitjenesten.dk 

Program for d. 27. april kl 10.00-16.00 på Verninge Skole 

Kl. 10.00  Velkomst 

Kl. 10.15  Snak ved udstillingstrailer på P-plads ved Verninge Skole, Fuglekildevej 

Kl. 10 45 Gennemgang af 2 huses store energitjek, vi følger energivejledere og håndværkere. Herefter 

er der små energitjek af yderlige 8-10 ejendomme og deltagelse på minimesse på skolen 

Vil du ha et af de 2 store energitjek af din ejendom eller en af de 8-10 små, så kontakt Henrik Jørgensen på 20 71 83 83 eller 

formand@verninge.dk 

Ønsker du at deltage i denne energi-arrangementet, tilmeldes på opslag ved skolen, børnehaven eller på mail  

Tjek verninge.dk for mere information.  

mailto:emtok@assens.dk
mailto:emtok@assens.dk
http://www.energitjenesten.dk
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Året der gik, et nyt på vej!  

I VIF er der altid gang i et eller andet. Ved årsskiftet er der 

ikke så meget gang i fodbolden udendørs, på nær 8-10 seni-

orspiller der trodser vejr og vind og træner hele året rundt. 

Vinteren 2012-13 havde vi kun seniorspillere der ønskede at 

spille indendørs i Brylle hallen. Der var ikke nogen ung-

domsspillere der kom til hallen lørdag formiddag, som der 

ellers har været tradition for i mange år tilbage. Derfor valgte 

vi i bestyrelsen at nedlægge denne trænings tid, og i stedet , 

her i vinterhalvåret, at få tid i gymnastiksalen på Verninge 

skole. Fredag fra 16.30-17.15 er der u-9 og u-10 pigerne der 

møder talstærkt op, og fra 17.15-18 er det så podernes tur, 

det har vist sig at være en succes her i denne vinter, super 

dejligt, og det kan jeg med glæde takke holdledere, spillere 

og forældre for. 

Både dart og badminton er i fuld sving ved denne års tid. 

Dart’en, der holder til i klubhusets kælder, er i topform den-

ne vinter, på nuværende tidspunkt ligger de nr.1 i anden divi-

sion vest og hvis dette holder hedder det først division næste 

år og derved også goddag til kører turer til det sjællandske. 

Det er en stor præstation de er på vej til, der er ikke mange 1 

divisionsspiller i dart på Fyn, og dem der er stortrives i Ver-

ninge. 

 

 

Badminton forsætter med mange trofaste spiller både i gym-

nastiksalen på Verninge skole, men også i Tommerup hallen 

hver onsdag hele vinteren. Vi har enkelte ledige tider i Tom-

merup hallen ellers er alle tider besat i år, super godt. Hvis 

der sidder nogen der kunne tænke sig at leje en bane, ring til 

Jens Shot Andreasen 20916967. 

Det har været et turbulent år for bestyrelsen i 2013, mest med 

telemaste sagen i sommers. I august måneden kom medlem-

mer fra kommune, entreprenør og kommende ejere af masten 

på besøg, men det blev et kort besøg, da de ikke helt havde 

deres bagland i orden. Vi i bestyrelsen kunne nemlig fortælle 

dem at beslutningen om at rejse masten ikke lå hos dem, men 

ved Assens byråd og eftersom vi ikke havde fået noget at 

vide fra dem, så var der ligesom ikke rigtigt ret meget at 

drøfte omkring placering og anlægsfasen. Vi er nu omkring 

d. 1 februar og VIF’s bestyrelse har endnu ikke hørt noget! 

 

Troels Brems 

Fodboldåret 2013 for Verninge Herre Senior ! 

Årets sæson startede tilbage i april, hvor målet for sæso-

nen var en oprykning til serie 4. Vi startede forårssæsonen 

stærkt og lå helt i toppen af tabellen efter de første seks 

kampe og var ubesejrede og vi sluttede foråret på en flot 

3. plads. 

I efteråret kom vi i en meget stærkere pulje og vi fik det 

noget sværere, end vi havde haft det i foråret. Vi startede 

skidt ud med tre nederlag i træk. Dette skyldtes til dels, at 

vi blev ramt af en del skader i starten af efteråret. For at 

rykke op i serie 4 skulle vi havne mellem de første seks 

hold i puljen. Det endte med at blive spændende helt hen 

til sidste kamp, hvor vi skulle vinde med to overskydende 

mål over Skalbjerg/ 

Vissenbjerg for at sikre oprykningen. Kampen endte for-

tjent 8-3 til Verninge. Så blev oprykningen fejret med 

champagne og efterfølgende fest i klubhuset. 

Der er sket rigtig meget for Verninges Herre Senior hold 

de seneste par år. Vi har fået en masse nye spillere, og fra 

at være et rent ”telefon” hold (der skulle ringes efter hjælp 

udefra til hver kamp), og selv med en liste på 40-50 mand 

i 2010 havde vi stadig svært ved at stille fuldt hold til 

kampene, er vi blevet et hold med omkring 20 mand fast i 

truppen og vi kan stille næsten de samme 14 mand til 

kamp hver weekend. Meget positivt og det skaber en tryg-

hed og kendskab til hinandens spillestil, der har været 

utroligt givende for vores hold. Vi har blandt andet fået en 

del nye folk fra Odense, der tydeligt har forstærket vores 

hold. 

Året 2014 starter i serie 4. Målet for året er at vi skal for-

blive i serie 4, og med klubbens hjælp forsøge at få flere 

lokale til at støtte op om Verninges Herre serie 4 hold; 

både med spillere og med tilskuere til vores kampe, da det 

skaber en hyggelig ramme om vores kampe. 

Vi vil også arbejde rigtig meget på det sociale i 2014, hvor 

vi forhåbentlig med klubbens hjælp, kan få lavet nogle 

arrangementer, der kan ryste truppen endnu mere sammen. 

Vi har både i 2012 og 2013 formået at stable en afslut-

nings tur på benene, så motivationen er på det højeste, når 

vi går på ”ferie” (der vintertrænes stadig) og med spæn-

ding venter på forårets opstart. 

Vi opfordrer alle til at holde sig opdateret om holdets 

kampe på Verninges hjemmeside www.verningeif.dk, 

hvor vi også vil forsøge at få lagt kampreferater m.m. ud. 

Her bliver det også offentliggjort hvor og hvornår kampe-

ne bliver spillet. 

Vel mødt til en ny sæson! 

Cheftræner Christoffer Hansen 

Herre senior i medvind! 

Endelig, endelig lykkes det at komme et skridt op. Vernin-

ges hr. serie 5 er rykket op i serie 4. Efter en årrække i 

Fyns laveste række, lykkedes cheftræner Christoffer Han-

sen at få sine tropper et trin op af trappen.  

Stort tillykke og må I få mere medvind i 2014. 

Verninge Idrætsforening                                  af Troels Brems 

http://www.verningeif.dk
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Motion - fodbold ! 

NYHED - spil motions fodbold. Hver onsdag fra 19.00-

20.00, er der mulighed for at komme og spille fodbold på 

hygge-plan.  

Alle kan være med, det drejer sig bare om at have det sjovt 

med en bold. Det er startet og der spilles hele året rundt hvis 

der er tilslut-

ning om det. 

 

 

 

 

 

Det er gratis at deltage de første 4 gange og efterfølgende vil 

det koste 250,- kr. for et årets kontingent. 

Tovholder: Anders Breum Christiansen 

Tlf. 20 15 15 57 

Ikke et forår uden en generalforsamling 

Det er tiden til årets generalforsamling. Det er som i de fo-

regående år den anden mandag i februar. D. 10/2 kl. 19.00 

Kl. 18.30 vil vi været vært for et let anretning og lidt vådt til 

ganen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom og være med til at skabe Verninge Idrætsforening 

fremover. 

Verninge Idrætsforening                                  af Troels Brems 

En ny fodbold sæson står for døren! 

Hvis ellers vejr guderne vil os det, starter udendørs sæsonen 

op således 

Hr Senior : midt i marts, der trænes stadig indendørs hvis der 

er meget frost i banerne. 

Dame Senior :  7 april kl 19.00 

Ungdom :  7 april kl 17.15, hvis vejr forholdende er der efter. 

Old boys afdelingen starter sandsynligvis op i uge 15. 

Old boys rykker op og spiller sammen med super old boys 

Super old boys spiller om mandagen, holdleder Brian Larsen 

Veteran kommer til at danne et hold sammen med Brylle, da 

vi oplevede mange gange sidste sæson at det kneb med at 

stille et helt hold.  

Super Veteran spiller om tirsdagen, holdleder Bent 

`Bonde`Jensen 

Yderlig information kan fås angående ungdom ved Claus 

Hjortshøj tlf 20749702 

Senior ved Jens Martinus mail jmp@unilyze.dk  

 

Det lykkedes igen…..! 

Igen lykkedes at få nytåret skudt ind i Verninge og omegn. 

Mange trofaste kunder og nye kom i klubhuset og handlede 

batterier, raketter og gøgl til nytårs aften. Omsætningen nåe-

de ca sidste års resultat og vil således igen i år give et afkast 

på 15.000 - 20.000 kr.  

Penge der falder på et tørt sted, da der hele tiden er udgifter 

ved at drive en forening. 

Tak for hjælpen i 2013 til alle sponsorer, trænere, holdlede-

re, forældre, børn, spillere og alle andre i og omkring Ver-

ninge Idrætsforening og et forsinket med vel ment. 

Og på gensyn i 2014 

Troels Brems 

 

Schmidt & Øhrnstedt 
Odense og Tommerup 

Telefon 63 76 60 90  
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Spejderne hver tirsdag                         Af Vivi Høstrup 

Støt spejderne ….  

Bævere 0-1 kl. fra 17.00 til 18.45 

Ulvene 2-3 kl. Fra 17.00 til 18.45 

Juniorerne 4-5 kl. Fra 19.00 til 21.00 

Spejder/Senior 6 kl. og op Fra 19.00 til 21.00   

Den tredje torsdag i hver  måned:                          

Rover/klan 17 og op. Fra 19.00 til 21.00 

Familiespejd: 

3 år til 6 år, samt deres forældre og søskende. Følgende datoer: 

27 april, 18 maj, 15 juni fra kl. 10 til kl. 12  

Alle møder og arr. Foregår i Frederikslundhytten Solevadvej 3 (hvis ikke andet er angivet på Verningespejdernes hjemmeside 

www.Verningespejderne.dk) eller kontakt Vivi Høstrup på 29228835/64751562 

Velkommen til kommende 0 klasser: 

Efter påskeferien byder vi velkommen til de kommende 0 klasse, som så er gamle nok til at blive bævere. 

Familie spejd…..! 

 

 

 

 

 

 

Nytårsparade På Verninge skole søndag D. 9 februar: 

 

 

 

Sjovt friluftsliv for familier med små børn 

Familiespejd er spejder for familier med små 

børn. Vi vil være ude uanset vejr og årstid, enten 

omkring gruppens hytte,  eller i skoven. Vi tæn-

der bål, ser på krible krable dyr i skoven, laver 

suppe af brændenælder, leger og hvad vi nu ellers 

kan finde på. 

Aktiviteterne er målrettet børn i alderen 3-5 år og 

deres forældre, men mindre søskende er velkom-

ne. Aktiviteterne planlægges af voksne ledere, 

men I er sammen som familie når I deltager i ak-

tiviteterne. 

Forældremøde 

Bestyrelses-

møde og valg 

Sommerlejr 

-information 
Brugt marked 

Glemte 

sager Faneoptog 

Års stjerner 

Mærker 
Sjov og lege Bål & skum-fiduser 

http://www.Verningespejderne.dk
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Fællesspisning 

Tirsdag den 11. februar  

Gule ærter med tilbehør 

Kringle, kaffe/te 

 

Onsdag den 12. marts 

Skinke med grønlangkål 

Fromage, kaffe/te 

 

Torsdag den 10. april 

Stegt kylling med sovs, kartofler og agurkesalat 

Hjemmelavet is, kaffe/te 

 

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

Tilmelding senest 4 dage før til Bente Sørensen 

Tlf. 26 39 32 33 eller: bente@verningeforsamlingshus.dk 

Så er det atter tiden at udsende girokort til indbetaling af 

kontingent til Verninge Forsamlingshus.  

Vi håber igen i år, at mange vil støtte forsamlingshuset ved 

at betale kontingentet. 

Ligeledes skal der være en invitation til generalforsamling 

tirsdag den 25. marts kl. 19.30 i forsamlingshuset. 

Dagsorden iflg. Vedtægterne 

 

Vi håber der møder mange op! 

Forsamlingshuset og Aarup Bryghus inviterer fredag den 14. marts kl 19:00        

til en hyggelig aften, hvor der fortælles om råvarer, brygningen og bryghuset, og hvor man samti-

dig smager på 8 forskellige øl fra bryggeriet. Der er en let anretning efter ølsmagningen. 

Så det eneste man skal medbringe er godt humør og en masse røverhistorier. 

 

Pris 175 kr. 

Tilmelding til:  Carsten Hønborg Tlf. 28 12 72 84 eller carsten@verningeforsamlingshus.dk 

Tilmeldingsfrist Mandag 3. Marts 2014  

Deltagerantal max. 90 personer 

Verninge Forsamlingshus                              Af  Bjørn  Møller 

mailto:bente@verningeforsamlingshus.dk
mailto:carsten@verningeforsamlingshus.dk
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Boller vil jeg have                                    Af  Gymnastikforeningen 

 

 

Fastelavnsfest i Verninge 

Søndag d. 2. Marts 2014 kl. 14.00 
 

Traditionen tro er der fastelavnsfest for alle børn i Verninge og omegn, både for store og små. 

Vi begynder med en lille festlig fastelavns børnegudstjeneste i  

Verninge kirke, Hvor der vil være sang, musik og fortælling, bla. med Verninge kirkes børnekor. 

 

Herefter går det i samlet flok til Verninge forsamlingshus,  

hvor vi slår katten af tønden, synger, danser og leger. 

Der er naturligvis præmier til bedste udklædning,  

til kattekonger og til kattedronninger. 

   

Tilmelding afleveres i lukket kuvert  med penge  

til Lene på skolens kontor 

eller til Hanne Kirsten i Blomstercenteret, 

Hesselhoved 4.  

senest 24. februar. 

 

                                     Vi glæder os til at se jer alle, i jeres flotte             

                                     udklædninger til en hyggelig eftermiddag. 

 
 

 

 

                              Fastelavnshilsen fra: 

Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, Gymnastikforeningen,  

Verninge kirke og Borger foreningen 
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Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue              Af Søren Storm 

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

 

 

vuggestuen har været omdrejningspunktet for alle børn og 

voksne i de sidste måneder. En stor tak skal lyde til forældre 

og børn, som har taget byggerodet med et smil. Vi har brugt 

meget tid på at tænke indretning af læringsmiljøer i Fuglekil-

den. Det ligger os meget på sinde, at det bliver nogle gode 

løsninger. Vi er godt på vej og venter på at det sidste er fær-

digt. Så vil vi gerne invitere til indvielse af vuggestuen og 

børnehaven i Fuglekilden. 

 

I den kommende periode vil vi: 

- arbejde med at jeres børn bliver endnu dygtigere og trives 

- indbyde alle forældre til skolebørn til et infomøde om Ver-

ninge Skole og den kommende skolereform — hvilken betyd-

ning har det for mit barn? 

- arbejde med at etablere en mediepatrulje, hvor nogle børn 

kan være med til at uddanne andre børn og voksne i brugen af 

medier 

- arbejde videre med arbejdet omkring den kommende skole-

reform 

 

Husk, at du stadig kan indskrive dit barn i 0. klasse og Vug-

gestuen. 

   Venlig hilsen Søren Storm 

   

 

I den seneste periode har vi: 

- arbejdet med den kommende skolereform pr. 1.8.14 

- afholdt infomøde for kommende 0. klasses-børn. Vi havde 

besøg af mange forældre, som ønskede at vide lidt mere om 

hverdagen, visioner og værdier på Verninge Skole og i SFO 

Krudthuset. 

- afholdt juleafslutning i Landsbyordningen 

- talt med kontaktforældreråd og byens foreningsliv om den 

kommende skolereform 

- fået udarbejdet en fælles folder for Landsbyordningen og 

dagplejen. Se den på vores hjemmeside 

- fået en hjertestarter fysisk til rådighed i Landsbyordningen. 

Tak for det. 

 

Gymnastiksalen renoveres 

Endelig kan vi med et stort smil sige, at gymnastiksalen re-

noveres. Det sker her i uge 2-3, hvor vi får lavet loftet, får 

nyt lys og ikke mindst laves ventilationsanlægget. Slut med 

kolde fødder:) 

 

Vuggestuen og Børnehaven  

Vi er stolte af at kunne åbne en flot vuggestue og børnehave. 

Vi har budt velkommen til det første barn i vuggestuen og 

flere er på vej. 

En omfattende ombygning af Fuglekilden og etablering af 

Netværkscafeen          Af Charlotte  Mai Hede 

Åbningstider: Tirsdag 10-12 og onsdag 10-14 

Det er som altid gratis og uden tilmelding, dog tager vi 5 

kr. for kaffen så husk småpengene.  Medbring din egen 

computer eller lån en af vores.  

Ny frivillig: 

Vi har fået ekstra hjælp på onsdag formiddag hvilket vi 

glæder os meget til, Kai Hou fra Brylle som nogen af jer 

måske kender fordi han allerede nu hjælper en hel del i 

lokalområdet med deres IT problemer.  

Vi kan dog stadig godt bruge mere hjælp så hvis du har tid 

og lyst så kontakt Charlotte på che@diakon.dk eller på 63 

76 66 01 vi kræver ikke meget mere end at du kan finde 

rundt på internettet.  

Andre aktiviteter: 

Vi vil stadig rigtig gerne have mere aktivitet på Sydmarksgår-

den, så mangler i et sted til en kortklub, en strikkeklub, en 

læsegruppe eller noget helt fjerde så kontakt mig endelig og-

så, så får vi en snak om mulighederne.  

mailto:che@diakon.dk
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Billeder fra en glad sæson            af  Rikke Jørgensen
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Vigtige datoer           af  Rikke Jørgensen 

OPVISNING OG  

AFSLUTNING 

5. Februar:   Generalforsamling. Kl.20 på Verninge Skole. Mød op, og kom med ris og ros, 

   eller gode ideer så vi fortsat kan blive bedre og tilbyde det som i ønsker at del-

   tage i. Gymnastikforeningen er vært ved en kop kaffe. 

17-21 Februar:  Vinterferie og dermed ingen gymnastik. 

2. Marts:   Fastelavnsfest i forsamlingshuset. 

29. Marts:   Opvisning og afslutning. 

2. April:   Vi starter SommerZumba krydret med styrkeserier. 

5. April:   Vi starter SommerCrossGym for fuld udblæsning. 

   Vi træner indtil 1. Juni. Pris: 200 kr. pr hold. Eller 300 kr. for begge hold. 

Gymnastikopvisning                              af  Rikke Jørgensen 
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Hjælp til Parkering                          Af Henrik Jørgensen 

I forbindelsen med Økodag på Verningelund d. 13. april, 

står Borgerforeningen for Parkeringen. 

 

Borgerforeningen modtager et honorar fra Arla for dette og 

vi mangler derfor hjælper til dette. 

 

Har du tid og lyst til at gøre et frivilligt arbejde, så kon-

takt Henrik Jørgensen på 20 71 83 83 eller  

formand@verninge.dk 

 

 

 

Nyt fra Fjernvarme Fyn        

Fjernvarme Fyn A/S arbejder stadig på at udbrede fjernvarmen 

til mange områder herunder også til Brylle. 

Hvor Assens Kommune allerede har godkendt vores projektfor-

slag.  

Den allersidste dag inden udløb af klagefristen har Naturgas Fyn 

imidlertid valgt at klage over afgørelsen til Energiklagenævnet. 

Det samme har de gjort mht. et fjernvarmeprojekt i Glamsbjerg/

Hårby. 

Fjernvarme Fyn A/S er overbevist om at Naturgas Fyn ikke får 

ret i klagen ved Energiklagenævnet.  

Beregningsforudsætningerne er de samme, som ved vores pro-

jekt til Holmstrup, hvor de tabte. (se link) 

http://soeg.ekn.dk/Afgorelser/A-varmeforsyning/2013_1021-13-

46.pdf 

Interessen for fjernvarmeforsyning til Brylle har været 

god, men vi mangler stadig at få nogle tilmeldinger, for at 

vi kan tilbyde fjernvarme til Brylle 

i 2015. Dette sammenholdt med klagen til Energiklage-

nævnet gør at vi har forlænget tilmeldingsperioden frem 

til d. 1. oktober 2014. 

Det svarer også til den forventede sagsbehandlingstid ved 

Energiklagenævnet. Og før der foreligger en afgørelse i 

denne sag kan vi ikke umiddelbart 

igangsætte yderligere aktiviteter i bl.a. Verninge.  

Med venlig hilsen 

 

Jakob Storm Rasmussen 
Distributionschef 

Indkøbs- og Logistikchef  

https://webmail.efif.dk/owa/redir.aspx?C=z5xiO0jJb0ufT6v6pX6oSN2tiPcg7tAIQ7Jd9spFbYzoXZGfiDWRa_msxkGUks8Gc7EhQ9_PEC8.&URL=http%3a%2f%2fsoeg.ekn.dk%2fAfgorelser%2fA-varmeforsyning%2f2013_1021-13-46.pdf
https://webmail.efif.dk/owa/redir.aspx?C=z5xiO0jJb0ufT6v6pX6oSN2tiPcg7tAIQ7Jd9spFbYzoXZGfiDWRa_msxkGUks8Gc7EhQ9_PEC8.&URL=http%3a%2f%2fsoeg.ekn.dk%2fAfgorelser%2fA-varmeforsyning%2f2013_1021-13-46.pdf
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2013 i foto                                            Af Henrik Jørgensen 
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Så kom hjertestarterne endelig til Verninge                        af Thomas Olesen 

 

Onsdag den. 11 december 2013 var der indkaldt til informati-

onsaften på Verninge Skole. Anledningen var de nyligt ind-

købte hjertestartere.  Borgerforeningen ønskede at informere 

borgerne om brug af hjertestarterne samt takke alle dem som 

har bakket op om hele projektet.  

Først bød formand Henrik Jørgensen velkommen og kort for-

talte om hele forløbet, lige fra første tanke om hjertestarter i 

Verninge til de blev indkøbt og monteret på ved hovedindgan-

gen på Verninge Skole og på husfacade hos Benjamin Hagen 

på Hindsløkken 2 i Verninge.  Derefter fik Brian Poulsen, Fi-

lialdirektør i Nordea Assens, ordet.  Brian Poulsen repræsen-

teret bestyrelsen i Nordea Fonden som har doneret 10.000 kr. 

til projektet.  Brian Poulsen fortalte yderligere om vigtigheden 

af at Nordea Fonden bakker op om lokale projekter som dette, 

hvilke vi i Borgerforeningen er opmærksom på ved kommen-

de projekter.  Hjerteforeningen’s Lokalkomite i Assens var 

repræsenteret ved formand Hanne Andersen samt Inge Lise 

Henriksen.  Hanne takkede NordeaFonden samt Borgerfor-

eningen og ikke mindst borgerne i Verninge for den store op-

bakning byen har vist ved dette projekt.    

Der efter gik Anne Bager på scenen.  Anne er sygeplejerske 

hos Hjerteforeningen i Odense.  Anne fortalte på fremragende 

måde om vigtigheden af at have hjertestartere i et samfund 

hvor kun 1 ud af 10 overlever et hjertestop. Der blev vist en 

lille film om Mikkel, som fik hjertestop under en håndbold-

kamp og hvordan han kun overlevede fordi der var en hjerte-

starter.  Filmen satte tankerne i gang hos mange og personligt 

gav dem mig en stor klump i halsen og en lille tåre i øjenkro-

gen. Derefter demonstrerede Anne brugen af hjertestarter og 

de 60 fremmødte viste stor interesse om dette med en masse 

gode spørgsmål. Jeg tror vi alle gik en lille smule klogere 

hjem den aften. 

Borgerforeningen for Verninge og Omegn vil gerne takke 

Hjerteforeningen, både i Odense og Assens for samarbej-

det.  Tak Nordea Fonden for deres støtte til projektet samt 

tak til Claus Andersen for hjælp og støtte i forbindelse 

valg og køb af de rigtige skabe og montering af disse. Tak 

til Simon fra Smidt & Ørnstedt for El arbejdet.  Tak til 

Benjamin og Verninge Skole for at de vil lægge væg til 

skabene.  MEN den største tak skal lyde til byens borgere, 

for med jeres støtte og opbakning i forbindelse med spon-

sormotionsdagen i August, blev dette projekt muligt at 

realisere.  

Klar til hjertestarter d. 27. feb. kl 20.00—21.15    af Henrik Jørgensen 

Vi  kan igen tilbyde et informationsmøde om brug af hjerte-

starter.  

 

Sygeplejeske Anne Bager fra Hjerteforeningen, vil som sidst 

give en information om brug af hjertestarter. 
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Generalforsamling i Borgerforeningen d. 27. feb. kl 19.00       af  Henrik Jørgensen 

Betaling af Medlemskab for 2014           af Henrik Jørgensen 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Borgerforenin-

gen for Verninge og Omegn  

Torsdag d. 27 feb. kl 19.00—20.00  

i centralrummet på Verninge skole 

Dagsorden. 

1 . Valg af dirigent. 

2. Formandens beretning. 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent for 2015 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 

8. Valg af 2 revisorer 

9. Evt. 

 

På valg er : 

  Henriette Albertsen   

  Michael Cederskjold 

  Merethe Jensen  

  Henrik Jørgensen 

 

 

Forslag til generalforsamlingen og opstillede kandidater til 

bestyrelsen, ønskes fremsendt til formanden senest 10 dage 

før generalforsamlingen. 

Borgerforeningen er vært med øl og vand. 

Efter generalforsamlingen, har vi  igen hjertestarter på pro-

grammet.  

Har du sikret dig 

stemmeret? 

Betal nu  

eller senest til 

generalforsamlingen

Et medlemskab koster 

Hustand: Kr. 150,- 

Enkel medlem: Kr. 75,- 

Bidrag til 

fællesskabet 

Indbetales på vedlagte girokort eller indsættes 

på vores konto i  

Totalbanken  

Reg. 6851 kto. 179754 

eller kontant til kassereren 

Merethe Jensen 

Sydmarksvej 35 
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Økodag                                                       
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På økodagen har vi allieret os med lokale landmænd, 

som stiller deres traktorer til rådighed, så der vil være 

mulighed for at køre en tur ud over markerne i en af de 

mange traktorer. Derudover står heste klar til rideture,  

ARLA præsenterer forskellige økologiske smagsprø-

ver, halmborg, og så vil der være salg af Vernin-

gelundpølser m. brød, kaffe, kage m.m. Mange frivilli-

ge både lokale og udefra står klar til at tage imod jer.  

Velkommen til økodag 2014. 

“Verningelund” holder i år økodag, hvor køerne lukkes 

på græs. Økodagen er en stor event både for det økolo-

giske landbrug men også for Verninge by, hvor vi i 

2012 havde ca. 6000 besøgende. 

”Verningelund” har været økologisk siden 2007 og 

med sine 190 køer + opdræt, er det Fyns største økolo-

giske malkebesætning. 

 

Kom og se køerne danse på Verningelund søndag d. 13. april kl. 10.00 – 14.00 


