
Borgernyt
Bladet for alle i Verninge og omegn Februar 2017Bladet for alle i Verninge og omegn

BORGERNYT
August 2018

HUSK  

Tilmelding

Senest den 10. august 



2

Indhold
Sensommerweekend i Verninge ....3
Børnedisco ............................4
Sensommerfest .......................5
Sensommer Praktisk info ............6
Gymnastikforeningen ................7
Ruter i Verninge og omegn ....... 12
Verninge Husflid .................... 14
Verninge IF .......................... 16
Verninge Vandværk ................ 17
Verninge Forsamlingshus .......... 18
Nyt fra spejderne .................. 20
Borgerforeningen .................. 21
Verninge Kirke ...................... 22
Børnedyrskue i Verninge .......... 23

Kontakt
Borgerforeningen Henrik Jørgensen Tlf. 20 71 83 83 formand@verninge.dk  
Gymnastikforeningen Rikke Jørgensen Tlf. 53 55 18 30 sydmarksvej@hotmail.com  
Idrætsforeningen Claus Hjortshøj Tlf. 20 74 97 02 claus.hjortshoj@metsagroup.com  
Verninge Forsamlingshus Carsten Hønborg Tlf. 28 12 72 84 carsten@verningeforsamlingshus.dk 
Nårup Forsamlingshus Karin Jensen Tlf. 30 37 07 70   
Husflid Annette Rasmussen Tlf. 64 76 22 94 verninge@husflid.dk  
Spejder Vivi Høstrup Tlf. 29 22 88 35 jv_hoestreup@mail.tele.dk  
Vandværket Vagn Rasmussen Tlf. 24 98 12 43 verninge-vand@live.dk  

Hanne og Arne
Jørgensen
Mobil 42 19 92 98

Odensevej 46
Verninge
5690 Tommerup

gaardbutik@verningelund.dk
www.verningelund.dk

Åbningstider
Torsdage kl. 14.00 - 18.00

Borgernyt ... August 2018

Bladet udkommer 4 gange årligt i 
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Forside foto af Henrik Jørgensen

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 vandværk, 
samt redaktør og udgiver af Borger-
nyt: Borgerforeningen for Verninge 
og Omegn.

Redaktionen påtager sig ikke ansvar 
for holdninger i artiklernes indhold.

Har du/I forslag til emner som  
ønskes med I bladet, eller har I  
andre ting som vedrører Borgernyt,  
skal al henvendelse rettes til redak-
tør Søren Brander, mobil 40 75 18 48, 
redaktor@verninge.dk. 

Deadline for næste blad er  
1. oktober 2018.

Salg af annoncer er en vigtig del, for 
at udgive dette blad.Vi håber derfor, 
at I vil støtte vores annoncører.

Med venlig hilsen 
Alle aktører i Borgernyt
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Sensommerweekend i Verninge
Sæt et stor X i jeres kalender  

ved fredag den 31. august og lørdag den 1. september
Kære alle i Verninge  
og Omegn 
Håber at I alle nydt sommeren, men 
nu skal jeg i gang med at få bestil 
mad til festen osv. 

Jeg er samme med Thomas Olesen 
tovholder på denne fest, og vi har 

den tro, at der må være mange der 
vil feste til god musik i Verninge. 
Teltet kan blive stort, så der er plads 
til alle. 

Deltager gebyret, dækker ikke helt 
omkostningerne, men med jeres lyst 
til en god fest og drikkelse, skal det 

nok gå. Alt drikkelse skal købes teltet 
til rimelig priser. Se program for hele 
sensommerweekenden på de næste 
sider i dette borgernyt 

Med venlig hilsen 

Henrik Jørgensen 

Det er nu I skal tilmelde jer 
Billet til Sensommerfesten 

Pris: 100 kr. pr. voksen, 40 kr. pr. barn til og med 10 år. 
Købes via MobilePay 30 28 77 20 eller konto 6851-179754

Mærk med navn og mail-adresse samt antal og  
I modtager en kvittering med et nr. pr deltager. 

Bestil nu, hvis I vil med, billetterne sælges efter først til mølle princippet. 
Sidste frist for tilmelding er den 10. august. 
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Børnedisco

Der vil være god musik,  
sjove konkurrencer  

og masser af hygge med vennerne. 

Hvor? I discoteltet ved Verninge skole.

Hvornår? Fredag den 31. august kl. 18.30 – 21.30.

For hvem? Festen er for børn fra 0. klasse til og 6. klasse

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

Prisen er inklusiv en pose popcorn.  

Derudover kan der bl.a. købes slush ice, toast og sodavand 

Arrangører? Forældre og børn i 6. klasse.  

Alt overskud går til klassekassen 

Kom og vær med  
til årets største og sjoveste  

børnedisco i Verninge 



5

Menu: Helstegt økologisk pattegrise fra Verningelund med tilbehør. 
Musik: A Celebration 
Hvor? I festtelte ved landsbyparken Verninge Skole.
Hvornår? Lørdag den 1. september kl. 14.00 – 01.30.
For hvem? For alle der vil til fest i Verninge 
Hvad koster det? 100 kr. pr voksen og 40 kr. pr barn til og med 10 år.

Kom og vær med 
 til årets Sensommerfest 

 i Verninge

Program
Kl. 14.00 Teltet samt baren er åben. Scenen er åben og I er velkommen 

til at indtage den med musik og indslag. Jeres medbragt service  
kan anbringes på anviste pladser. 

Kl. 14.00 – 16.00 Børnedyreskue se tilmelding via verninge.dk

Kl. 14.00 – 16.00 Guldgraver for børn

Kl. 18.30 Ta’selv bord med Økologisk Helstegt pattegris m/tilbehør

Kl. 20.00 Scenen er åben og I er velkommen til at indtage den med musik  
og indslag.

Kl. 22.00 ”A Celebration” spiller op til en brag af en fest. 

Kl. 01.30 Tak for i aften

Tilm
elding se side 3
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Praktisk info om forberedelser 
til sensommerweekenden 
Vi kan ikke klare alle opgaver selv, og håber derfor på 
jeres hjælp. 

Onsdag den 29. august kl. 17.00-20.00,  
skal der bruge 15-20 personer til hjælp med at sætte tel-
tet op, scene, borde og stole. Borgerforeningen giver mad 
og drikkelse. Ring eller send en sms til Henrik 20718383 
hvis du vil hjælpe. 

Lørdag den 1. september kl. 10.00-12.00, 
skal der bruges 4-6 personer til pynte med duge, blomster 
mv. sættes bar og hentes drikkelse mv.  Ring eller send en 
sms til Henrik 20718383 hvis du vil hjælpe. 

Mandag d. 3. september kl 17.00 – 19.00, 
skal der bruge 15-20 personer til hjælp med at pakke 
teltet ned, scene, borde og stole. Ring eller send en sms 
til Henrik 20718383 hvis du vil hjælpe. 

Som I kan læse i programmet, er der plads til underhold-
ning og her håber jeg igen, at nogen af jer vil hjælpe. 
Måske er du god til at fortælle en historie, spille på rede-
kam, synge en sang eller andet indslag? Jeg glæder mig til 
at høre, hvad I kan bidrage med. 

Jeg håber, at med jeres hjælp, vi sammen kan lave en 
super god fest. ☺

Med mange festlige hilsner

Henrik Jørgensen 
Formand Borgerforeningen for Verninge og Omegn

formand@verninge.dk 
Mobil 20718383 

Sensommerweekend i Verninge
Fredag den 31. august og lørdag den 1. september

www.fynskebank.dk



Sommerhilsen fra bestyrelsen
Gymnastikforeningen byder velkommen til en ny sæson, 
fyldt med mange gode og sjove timer både i Verninge Sko-
les Gymnastiksal og i Verninge Forsamlingshus.

Vi har glædet os rigtig meget til at kunne vise jer vores 
holdplan over sæson 2018/2019, da vi igen har meget 
spændende på programmet. Der er noget for alle, både 
børn og voksne, unge og ældre, danseglade og gymnastik- 
interesserede, boldglade og springbønner. Ja, kort sagt - 
noget for alle.

Fælles for alle hold i foreningen kan man sige, at det socia-
le fællesskab prioriteres meget højt. Dette viser sig ved, at 
der altid er plads til et stort grin og omsorg for hinanden. 
Hvis man har lyst, bliver der også indimellem knyttet tætte 
venskaber mellem børn eller voksne via det hold, man 
går på. Så går du og drømmer om at lære nogle flere her i 
lokalområdet at kende, så er der god mulighed hér. 

I maj måned var gymnastikforeningen vært for dette års 
sommertræf for folkedansere. Ca 130 glade dansere fra 
nær og fjern havde et par rigtig hyggelige dage med dans, 
sang, opvisninger, udflugt og en masse snak og grin. 

I uge 32 afholder vi i samarbejde med Brylle gymnastikfor-
ening og Tommerup Idræt Gymnastikskole. Dette foregår i 
Fyrtårn Tommerup, og i skrivende stund er over halvdelen 
af pladserne fyldt op. Vi håber naturligvis på fuldt hus og 
glæder os helt vildt til dette nye samarbejde. 

Her på Valdemarsdag, fik vi overrakt vores nye fanedug, 
som vi har fået tildelt af Danmarkssamfundet. Vi glæder 
os til den bliver sat på og indviet ved denne sæsons gym-
nastikopvisning den. 23. marts 2019. (Billede 1)

Men inden vi kommer så langt, skal der øves, grines, snak-
kes og svedes på holdene. 

Vi oplever for mange børn, at skiftet fra lille spring og 
parkour til store spring, ofte kan være ret stort. Vi har 
derfor besluttet , at fra i år, kan de børn der går i 2. kl 
selv vælge hvilket af de 2 springhold de vil gå på. 

Men alt det vi kan tilbyde i foreningen, kunne ikke lade 
sig gøre uden alle instruktørerne og hjælperne, der hver 
uge møder forberedte og glade op til træning i den sport, 
de holder af. Instruktørerne sætter stor pris på de skul-
derklap og smil de får i løbet af vinteren. Bliv endelig ved 
med det! Dette gælder både fra gymnaster og jer foræl-
dre. Det giver instruktører og hjælpere lyst til at komme 
igen næste år. 

Vores mission i år er, at alle instruktører og hjælpere i 
foreningen, skal afsted på kursus. Dette for at få ny inspi-
ration og hjælp til endnu bedre undervisning. Vi ved ikke 
endnu om det lykkedes, men det er altid godt at have 
noget at sigte efter.

Vi glæder os til at se jer alle, store som små, til en ny 
sæson i Gymnastikforeningen Verninge.
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Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen

Personlig rådgivning 
med forståelse og respekt 
skaber tryghed.

Telefon 64 76 12 18

Medlem af Danske Bedemænd

Kirkebjerg 1 
5690 Tommerup 
www.scharfe.dk • info@scharfe.dk



Mandage 19.45-20.45 
Boldholdet - er for alle kvinder 
Boldholdet i Verninge er for dig, der gerne vil  have pulsen op og have det 
sjovt. At du er god til at gribe en bold eller kender reglerne i volleybold, 
er ingen betingelse. Alle kan være med. Vi aftaler fra gang til gang, hvil-
ket boldspil der er på programmet. Det kan være hockey, basket, volley 
eller f eks. stikbold. Derudover er vi gode til at arrangere juleafslutninger 
og sæsonafslutninger, hvor vi typisk mødes om Asti, bål og masser af grin 
og snak. 

Kontaktperson Anne Høyby 

Tirsdage 16.30-17.30  
Puslinge, børn i børnehavealderen
Går du i børnehave og lyst til at hoppe, kravle, lege med bolde og an-
det sjov i gymnastiksalen, så kom tirsdage kl 16.30-17.30 så er vi klar. Vi 
bygger også redskabsbaner, hvor mor og far sommetider får lov til at være 
med. Det er rigtig sjovt, og Trine er altid klar til at lege, når Christina ikke 
ser det ☺
Farverige hilsner fra Christina og Trine  

Tirsdage 19.30-20.30  
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 idé at møde op hver tirsdag til fysiske aktiviteter 
for mænd i alle aldre. Her bliver kroppen opvarmet gennem øvelser, 
som styrker de forskellige muskelgrupper. Derudover spiller vi hockey og 
volleyball til kl 21.00. 

Velkommen til! 
Arne Jørgensen 

Mandage 17.30-19.00  
Store spring, børn fra 2. kl og opefter 
Er du vild med at springe og snurre rundt i luften, eller har du bare lyst 
til at prøve det, så kom og vær med på store spring. Vi øver forskellige 
spring, og vi udfordrer os selv, og når sæsonen er omme, kan du spring 
som hverken du eller din mor troede du kunne lære. Det hele sker mens vi 
hygger og har det sjovt med forskellige lege osv.

Hvis du selv, eller kender en som er fyldt 16 år eller mere har lyst til at 
være en del af trænerteamet, hører vi meget gerne om det. Vi hjælper 
med kurser hvis det har interesse.

Hop og spring fra Michael, Lars, Ilona og Casper 
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Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen

FLYERS · BROCHURER · FOLDERE · PLAKATER · BØGER · SELVKL. ETIKETTER MED STANS · VISITKORT
ROLL-UP · BANNERE · SKILTE · TRYK OG STANS PÅ OP TIL 5 CM TYKKELSE · BILDEKO > LAYOUT

tt@tommeruptryk.dk
www.tommeruptryk.dk

mail@vissenbjergtryk.dk 
www.vissenbjergtryk.dk

Tlf.  64 47 24 25
Tlf.  64 76 16 00

Vagtelvænget 10 
5610 Assens

TOMMERUP & VISSENBJERG TRYK 

Følg os på 



Onsdage 18.30-20.00 
Tabata, voksenhold fra 13 år og opefter.
Her er holdet for alle! Om du gerne vil i form efter barsel, lang tid 
uden træning eller om du gerne vil udfordres på din i forvejen gode 
form. 

Tabata bliver ofte nævnt i forbindelse med styrke og konditionstræ-
ning. Træningen er bygget op med 20 sek. træning og 10 sek. pause. 
Det lyder jo ret tilforladeligt, 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 konditionstræning. Du 
vil mærke, hvordan formen bliver bedre henover vinteren. Vi bruger 
mange forskellige redskaber i form af slynger fra Junglesport, ket-
tlebell, elastikker, redondobolde, egen kropsvægt og meget andet. 
Kom og vær med til en omgang sjov motion, der rykker.

På glædeligt gensyn. 
Annette og Rikke 

Onsdage kl 20.00-21.15 
Yoga for alle fra 17 år og opefter
Yoga handler om velvære, ro, om glæde og kærlighed. Det handler 
IKKE om smidighed. Det er underordnet, om du kan røre dine tæer 
eller trække fødderne om i nakken. Yoga hjælper på stress, uro og 
skaber rum og tid, hvor fokus kun er på dig. Lad dig ikke narre af 
de rolige øvelser, de kræver både styrke og udholdenhed, som vi 
sammen skaber i løbet af sæsonen. 

Namaste Mitzi

Torsdage 16.00-17.00
Lillespring 0. 1. og 2. kl.
Har du lyst til at bruge din krop på en sjov og udfordrende 
måde? Så er lillespring og parkour måske lige det rigtige for 
dig. Her er der plads til både leg, til at lave de sejeste hop 
over skumklodserne og selvfølgelig gymnastik. Vi øver os i alt 
fra kolbøtter til kraftspring og baglæns salto – og naturligvis i 
det tempo der passer til dig! Vores motto er: "Vi er her for at 
lære det vi endnu ikke kan". Så kom og tilbring nogle hyggeli-
ge timer sammen med os!

Springhilsner fra Susanne, Ilona, Julie og Matilde 
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Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen

Mangler din virksomhed 
nye medarbejdere?
Rekruttering og Coaching

Følg os på 



Torsdage 17.15-18.15 
Dance it, dansehold fra 0 kl og opefter
Hej med dig.

Er du klar på at danse løs og have det sjovt i en aktiv time hver torsdag?

På Dance it er der plads til alle, både dem der har prøvet det før, men også nybe-
gyndere. Vi skal have en sjov time, hvor vi danser til god musik og samarbejder om 
at lave koreografi.

Lyder det som noget for dig, så tag en ven, veninde, søster eller bror med ned i 
gymnastiksalen - Det bliver sjovt!

Vi glæder os til at se jer  
Mette, Frida, Emma og Maria 

Torsdage 19.30-22.00 
Folkedans i forsamlingshuset
Vil du lære at danse? 
Så mød op, når vi danser pardanse (vals, polka, hopsa 
& sønderhoning), turdanse (Les Lancier), rækkedanse 
(menuét), kredsdanse og meget mere...
Og hvorfor er det så lige, at vi gør det? Jo… Ser du:
Du vil glemme, at du dyrker motion. 
Det gode ved dans er, at du glemmer, at du dyrker moti-
on, fordi du har det så sjovt.
Musikken gør dig glad 
Musikken gør dig glad, og den får dig til at fantasere dig 
til et helt andet sted.
Dine venner vil være misundelige på dine moves, når I er 
i byen

Du lærer de læk-
reste dansetrin, og 
dem skal du selv-
følgelig også bruge, 
når du er i byen 
med vennerne.
Du vil blive glad  
for din krop 
Du er lækker.  
Især når du danser. 
Du bruger hele kroppen
Bare dans, og så har du trænet hele kroppen. 
Du kan ikke lade være med at smile 
Når du går til dans, bliver du glad i låget 

Rune Pedersen & Annika Vestergaard leder dansen,  
Johnnie Frederiksen m.fl. leverer musikken. 

Lørdag: 9.00-10.00  
CrossGym, voksenhold fra 15 år og opefter
Dette hold starter sæsonen i Landsbyparken på Verninge Skole. Her bruger vi Par-
kens faciliteter og egen kropsvægt til at få arbejdet hele kroppen igennem. Vejret 
afgør hvor længe vi benytter os af denne dejlige udendørs træningsbane. 

CrossGym er DGI’s svar på Crossfit, så kom og oplev hvordan humøret stiger og for-
men forbedres ved denne sport, hvor man hele tiden kan variere træningen, så alle 
bliver udfordret. Dette uanset niveau. Står du og skal på skiferie til vinter, er dette 
hold oplagt at benytte, så formen forbedres og skader holdes på afstand. 

Kom og prøv - og mærk at du lever :-)

Vi ses Annette og Rikke
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Skolevej 14
5690 Tommerup

Åbningstider:
man-fre 16.00-21.00  +  lør-søn 15.00-21.00

Ring og bestil på

Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen



Rikke Jørgensen tlf. 53 55 18 30 
Formand  Sydmarksvej 35, Verninge

Michael Mortensen tlf. 20 27 14 01 
Næstformand  Nørremarksvej 26, Knarreborg

Grete Frederiksen tlf. 28 83 75 80 
Sekretær Elmevej 8, Verninge

Christina Hansen tlf. 30 33 36 61 
Kasserer  Gravergyden 29, Verninge

Helle Vestergaard  tlf. 20 99 21 21 
Medlem  Bindekildevej 80, Odense SV

Bestyrelsen for 
Gymnastikforeningen Verninge
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Kalender  
for Gymnastikforeningen Verninge
2018
Uge 36: Fra 3. september. Sæsonstart for alle hold i Gymnastikforeningen. 

Både gymnastik og folkedans.

Uge 42: Fra 15. til 21. oktober. Efterårsferie for alle hold.

9. december: Juletræsfest for alle børn og dermed juleferie for  
børneholdene.

Uge 50: Sidste træningsuge i 2018 for voksenhold, både gymnastik og  
folkedans. 

2019
3. Januar: Alle hold starter efter en dejlig juleferie.

Uge 7: Fra 11. til 17. februar. Vinterferie for alle hold.

19. februar: Generalforsamling på Verninge Skole. Kom og hyg med  
bestyrelsen og hør om foreningens trivsel. Stil evt. op ved bestyrelsesvalg, 
men det er helt frivilligt.

3. marts: Fastelavnsfest i forsamlingshuset hvor alle er velkomne. Denne  
arrangeres af alle foreningerne i Verninge.

23. marts: Opvisning og afslutningsfest i Højfynshallen. Efter opvisningen 
er der mulighed for at købe lækker buffet. Der er helt sikkert noget for 
enhver smag. Så bliv hængende og få en dejlig afslutning på en pragtfuld 
sæson.

Uge 13: Vi har sidste træning på alle hold for vintersæsonen. 

Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen

Priser for sæson 2018-2019
Gymnastik: 
Under 18 år kr. 350,-

Over 18 år kr. 600,-

Boldhold for damer 300,-

Deltagelse på 2 hold: Billigste hold  
½ pris

Yoga 12 gange kr. 600,- Der er på dette 
hold mulighed for betaling pr. gang til 
60 kr. Dette kan betales kontant eller 
med mobilepay. 

Folkedans: 
Voksne kr. 700,-*

Børn u/18 år kr. 350,-**

* +kontingent til “Danske  
folkedansere” kr. 170,-

** +kontingent til “Danske  
folkedansere” kr. 40,-

Følg os på 
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Kortet viser forskellige mulig-
heder for traveture, så man kan 
få nogle kilometer i benene og 
samtidig nyde vores dejlige natur 
omkring Verninge.

Ruterne er af varierende længde 
og underlaget kan være asfalt 
hele vejen og andre med både 
asfalt og grussti.

Ruter i  
Verninge  
og Omegn 
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Hair by Nybo
Skolevej 7A 

5690 Tommerup

Bestil tid på:

HairbyNybo.dk eller 

tlf. 51 82 77 88 

Åbningstid 

Mandag:  9.00 - 17.00 

Tirsdag:  12.00 - 20.00  

Onsdag:  9.00 - 17.00 

Torsdag:  9.00 - 19.00 

Fredag:  9.00 - 16.00  

Lørdag:  9.00 - 12.00

Trædrejning onsdag aftener  
i efteråret 
Start onsdag 10. oktober kl. 19.00 – 21.30
Vi har et værksted, 8 drejebænke som er til friafbenyttel-
se, bare mød op.

Vi er en lille flok som mødes og hjælper hinanden med de 
udfordringer der måtte opstå, der er ingen underviser.

”Huset 45”, Tobovej 45, 5690 Tommerup

Mere info Stig tlf.  25 15 66 36 – Elef tlf. 29 11 02 98 –  
Valdemar tlf. 30 53 43 33

Trædrejning 
Weekendkursus 10. og 11. november kl. 
9.00 – 15.25
Underviser: Ejler Lungskov tlf. 22 56 52 95. Pris: 645 kr.

Læder
Weekendkursus i håndsyet læder 17. og 
18. november kl. 9.00 – 15.50 
Der kan laves små projekter f.eks. tasker, punge, bælter 
og armbånd.

Underviser: Ellen Loumann Lissau. Pris 555 kr.



Skoleleder  
Bente Eriksen  
Tlf. 64762294 / 21797993 
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Se mere på 
verninge.husflid.dk

Formand 
Karen Elise Pedersen 
Linde Allé 33, 5690 Tommerup 
Tlf. 21 62 61 76 
karenelise@tommerupnet.dk

Næstformand 
Birgit Mose 
Svanevej 13, 5690 Tommerup 
Tlf. 28 30 54 65 
birgitmose@gmail.com

Sekretær og PR ansvarlig 
Anette Rasmussen 
Lundegårdsvej 55, 5690 Tommerup 
Tlf. 50 57 03 11 
anetterasmussen@yahoo.dk

Medlem 
Stig Rudolfsen 
Solbakken 5, 5750 Ringe 
Tlf. 25 15 66 36 
s.rudolfsen@live.dk

Kasserer 
Arne Enggaard Jørgensen 
Brunsegårdsvej 43, 5690 Tommerup 
Tlf. 21 79 79 83 
arne.e.j@post.tele.dk

Medlem 
Dagny Andersen 
Hjulets Kvarter 192, 5220 Odense SØ 
Tlf. 30435301 
dagny@hotmail.dk

Medlem 
Elef Holm 
Bøgevænget 6, 5690 Tommerup 
Tlf. 29 11 02 98 
elefholm@gmail.com

Suppleant 
Ragnhild Møller Hansen og  
Valdemar Duus

Bestyrrelsen

Billeder fra Sommerferie kursus - Juli ‘18 
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Verninge IF ... af Claus Hjortshøj

Hold da helt ferie ... 
      ... eller det var så den ferie
Halvdelen af året er nu gået, må indrømme det er svært 
at følge med, tiden går godt nok stærkt.

Vi har valgt at lave en lille opfølgning på nogle ting, som 
vi arbejder med eller har fået afviklet.

Der er alligevel en del, kan med rolig puls love, vi ikke 
starter nye projekter op, før vi har afsluttet noget af det 
igang værende.

Multibane: Vi har lavet handlingsplan, vi har lavet projekt 
beskrivelse, der arbejdes på nye parkerings forhold. Så 
skal vi også se på forslag/tilbud/tegninger om hvordan 
multibanen kan komme til at se ud.

Ting som området skal kunne tilbyde: Fodbold, moto-
rik,parkour, cross gym, hockey, tennis, basket der bliver 
mange muligheder for nogle sjove timer. Vi vil gerne 
pointere, at dette ikke kun er til os men også andre for-
eninger, ja hele byen og omegn vil-kan-må benytte sig af 
multibane anlægget. Der vil endda også blive adgang til 
offentligt toilet.

Bent Bonde har forresten været i arkiverne, VIF fylder 65 
år i 2019, lidt mere nøjagtigt maj 2019. Vi satser på at 
tage første spadestik maj 2019, det kunne være så fed en 
fødselsdags gave.

Husk gammelt jern, går 
ubeskåret til projektet, bare fyld 
containeren op, den tømmes jo bare 
når den er fyldt.

ØKO-CUP blev født, en super dag med et super tema. 
Der var rigtig mange hold som fik spillet fodbold, der var 
også en medalje til alle deltagere, som var sponsoreret af 
Verninge Lund, kæmpe tak herfra.

Økologisk mad og drikke, det var simpelthen super læk-
kert, så er vi så heldige det kan kan købes i Verninge.  
Avisen kom også forbi, de lavede faktisk en super god 
artikel om ØKO-CUP og Verninge. ØKO-CUP  kommer til-
bage i juni 2019, vi kan allerede nu sige det bliver igen en 
mega god dag, ja der kommer også flere hold. Der vil også 
være andre nye tiltag. 

TAK til alle for at gøre det til en super dag, det er mega 
værdsat.

SANKT HANS, hmmmmm lidt fesen uden bål, men 
det var vilkårene. Claus Hjortshøj, ja ham formanden fik 
holdt sin første bål tale uden bål. Han har meldt sig igen, 
vi stemmer lige om det til næste bestyrelsesmøde. Han 
snakker meget, tit og længe.

Opstart efterårssæson, uge 32 men kan variere fra 
hold til hold. Vi ved de respektive trænere nok skal holde 
jer orirenteret. Vi satser iøvrigt på ugentlig vintertræning 
til ungdom på kunstgræs i Tommerup st, samt indendørs 
træning i Bryllehallen. 

Ungdomsafslutning, bliver for sidste gang afholdt i efter-
året, vi flytter det til juni. Men først i 2019.

I skal nok få yderligere info, om dette også. 

PS: husk nu sensommer festen i Verninge

Vi ses 

Boldhilsner Verninge IF
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Verninge Vandværk
Takstblad gældende fra 1. januar 2018
Anlægsbidrag der betales ved en ejendoms tilslutning

Beløb i kr.

Enfamiliehus,rækkehus, pr. lejlighed i  
etageejendom, mindre forretning og 
kontor

Etværelses lejlighed 
og kolligieværelse

landbrug, industri, 
institutioner incl. 
en lejlighed

Byområde    Øvrige områder Byområde Indtil 3.000 kbm.
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 15.000,00 22.533,00 12.543,00 30.633,00

40 m/m stikledning til skel, dog max.10 m fra hovedled-
ning, derdover afregnes til kostpris eller efter nærmere 
aftale med bestyrelsen.

Afgiften betales kontant efter skriftlig tilmelding, og in-
den etablering påbegyndes. Forbrugsafgifter beregnes fra 
færdig melding/ibrugtagning.

Ovenstående tilslutningsafgifter ved forsyningsetablering 
gælder kun, hvor ejendommen har facade til vandværkets 
nuværende hovedledning.Ved forsyningsetablering uden 
for nuværende hovedledningsanlæg forhandles tilslut-
ningsafgiften med bestyrelsen, der efterfølgende skal 
have denne aftale godkendt hos kommunen jfr. Vandforsy-
ningsloven § 53 stk. 1

For landbrug, industri og institutioner med et årsforbrug 
ud over 3.000 kbm betales forøget tilslutningsbidrag efter 
aftale med bestyrelsen. Ved evt. senere forbrugsstigning 
over 3.000 kbm. Forbeholder bestyrelsen sig ret til gen-
forhandling af tilslutningsbidraget.

I øvrigt henvises til regulativ og vedtægter.

Forbrugsafgifter opkræves 2 gange årligt. 1 juli betales 
aconto med 50% af forrige års forbrug. Endelig afregning 
sker pr. 31. december.

Vandets hårdhed total 19 dH

Gebyrer Pris excl. moms
Gebyr pr. rykkerskrivelse Kr. 50,00
Anbefalet rykkerskrivelse Kr. 100,00
Genåbningsgebyr Kr. 1.000,00

Driftsbidrag Pris excl. moms
Fast årlig afgift pr boligenhed Kr. 510,00
Målerleje pr. år Kr. 75,00
Pris pr. kbm. Vand Kr. 4,10
Afgift ledningsført vand pr. kbm Kr. 6,18
Afgift til drikkevandsbidrag pr. kbm. Kr. 0,19

Forbrugerinformation
Bestyrelsen henstiller, at forbrugere i egen interesse 
kontrollerer 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. 

Henvendelse til vandværket kan ske til  
formanden Brian Krogh Kristiansen  tlf. 60172966 eller 
kasser Kirsten Nielsen  tlf. 21652416.

VI TILBYDER ALT VVS-ARBEJDE
INDENFOR:
Kedeludskiftning
Naturgasanlæg
Biobrændselanlæg
Nybygning
Renovering / ombygning
Blikkenslagerarbejde 
udføres

Forsikringsskader
Oliefyrsservice
Gasservice
Solvarmeanlæg
Jordvarmeanlæg

På generalforsamlingen 
Den 28.maj 2018 fik vi ny bestyrelse
Formand  Brian Krogh Kristiansen 
Næstformand  Peder Enggaard 
Kasser  Kirsten Nielsen 
Sekretær  Niels Rasmussen 
Bestyrelsesmedlem  Henrik Olsson
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Verninge Forsamlingshus
Fællesspisning  
Kl. 17.30 – 20.00

2018
Onsdag den 19. september  
 Forlorenhare 
 Walesboller 
 Kaffe/te 
 Pris 1.

Torsdag den 18. oktober 
 Suppe og peberrodskød 
 Kaffe/te 
 Pris 2.

Tirsdag den 13. november  
 Flæskesteg med rødkål,  
 kartofler og sovs. 
 Ris a la mande / Kaffe/te 
 Pris 1.

Tirsdag den 11. december og 
Onsdag den 12. december  
kl. 17.30 – 21.00 
 Julefrokost  
 Kaffe/te 
 Pris 2.

Pris 1: Voksne 80 kr.  
 Børn 4-13 år 40 kr.  
 Under 4 år Gratis

Pris 2:  Voksne 100 kr.  
 Børn 4-13 år 50 kr.  
 Under 4 år gratis

Tilmelding senest 4 dage før til: 
Bente Sørensen tlf. 26 39 32 33 eller 
bente@verningeforsamlingshus.dk

VERNINGE  
FORSAMLINGHUS
Fuglekildevej 85 
5690 Tommerup 
Tlf. 64 75 18 35 
verningeforsamlinghus.dk

Følg os på 

KRÆMMERMARKED
Søndag 2.september kl 10-15
Købe en stand, sælge dine ting og sager, der er stande inde og ude.

Stand 
 Inde bord 80x120 95,- kr. 
 Inde bord 80x180 125,- kr. 
 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
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Verninge Forsamlingshus

Mesinge og Verninge
Tlf.: 52 43 54 28
britt.tank@outlook.dk
www.hundefysio-friseur.dk

Hunde� sioterapi og Hunde� isør
Bri�  Tank

Tid efter aftale

Høstfest
for hele familien

Verninge Forsamlingshus
Lørdag den 29. september  

kl. 17.00 – 24.00

Menu
Skaller med høns i asparges

Kalvesteg og Porchettasteg 
2 slags kartofler, 3 slags salat 
Foccacia brød 
Gulerods- og agurk stave

Islagkager

Kaffe/te

Natmad 
Hotdog

Pris
Voksne 250 kr. 
Børn 4 til 13 år. 95 kr.  
Under 4 år gratis

Musik
Diskotek 

Tilmelding 
Senest den 21. september til

Carsten Hønborg 
Tlf. 28 12 72 84 eller  
info@verningeforsamlingshus.dk
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Nyt fra spejderne ... af Vivi Høstrup

Følgende program august, september og oktober 2018 ud 
over de ugentlige møder: 

August
 Den 13.  Stabsmøde (spejder-senior)
 Den 14. Første møde i august
 Den 18-19.  Klan gokart og overnatning i shelter  
         (klan og leder)
 Den 25-26.  Vandreskjold (alle)
 Den 31.  Verninge open

September
 Den 1.  Nattevagt Lilleskov teglværk  
       (spejder-senior)
 Den 3.  Stabsmøde (spejder-senior)
 Den 10.  Best. Port Arthur (leder)
 Den 15.  Aktiviteter på pilehaveskolen (staben)
 Den 20.  Park og Vin golf (klan og leder)
 Den 28-30.  Landsmøde

Oktober
 Den 1.  Stabsmøde (spejder-senior)
 Den 6.  Store Legedag Port Arthur (bæver-ulve)
 Den 6-7.  Legedag med overnatning (junior)
 Den 6-7.  Kampen om Fyn (spejder-senior)
 Den 11. Klambowling (klan – Leder)
 Den 26-27. Natløb Roskilde
 Den 29.  Grupperådsmøde (leder-råd)

Verninge Spejderne  
holder møde hver tirsdag 

0 - 2 klasse fra 17.00 til 18.45
3 - 5 klasse fra 18.30 til 20.00 
5 - 10 klasse fra 19.00 til 21.00

Vi mødes på Solevadvej 3 Frankfri.

Se mere på verningespejderne.dk

SET & SKET…! 

Sommerlejr Trævæld Ulve og juniorer, Kristi. Himmelfart
Træningsture til sommerlejren Kullen
Muslejr Bæverne Pinsen
DM i spejder Finalen, flot 3. plads til Skildpadderne
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”Mange bække små, gør en 
stor å” ... 
... Og små bække skal der til, for at holde  
Verninge flydende. 
Borgerforeningen skaber ikke åer, men er med til at 
forny- og videreudvikle tilbud og muligheder i Verninge 
og omegn. Det gør vi fordi vi selv elsker at bo i Vernin-
ge, men også fordi vi ønsker at det fremtidige Vernin-
ge har mindst lige så meget at byde på som det har i 
dag.   

Borgerforeningen ... Tine Voight

DIG

Dit forslag – dit 
støttebidrag?

DIG

Flagallé & byporte

LandsbyparkenAmbassadørordning Landsbyparkeng
for tilflyttere

Fastelavn & 
Motionsdag

Borgernyt, 
Hjemmeside & 

Facebook

Sensommerfest & 
J letræstændingJuletræstænding

Selvom borgerforeningen, ligesom byens resterende for-
eninger, arbejder på frivillig basis, så skal der økonomi til 
at vokse og skabe. Vi ville ønske, at vores smil og humør 
kunne betale for en ny gynge til naturlegepladsen, eller 
for musikken til sommerfesten, men så bredt kan vi bare 
ikke smile. 

Ikke alle finder generalforsamlinger og regnskab lige in-
teressant, men vi vil så gerne, at du alligevel kigger med, 
bare to minutter mere.

For med et smil på læben, vil vi nu endnu engang opfordre 
til at støtte foreningens arbejde, ved ovenstående eksem-
pler på, hvad støttebidragene bruges til i dit lokalområde.  

Det der med økonomi – med smil på
På den årlige generalforsamling gennemgås regnskabet 
for det forgangne år, hvor det er muligt at se, præcis 
hvordan Borgerforeningens økonomi forvaltes, og Bor-
gerforeningen står altid klar til at svare på opklarende 
spørgsmål om foreningens drift og økonomi. 

Har du gode idéer til, hvordan vi fremadrettet kan få 
mere ud af pengesedlerne, eller forslag til måder at ind-
samle dem, hører vi meget gerne fra dig. 

Vi har brug for dig for at skabe flere muligheder og ople-
velser for os og fremtidige tilflyttere. Alle støttebidrag 
modtages med smil og et lille klap i hænderne, og alle 
bidrag tæller bække, vandpytter som åer. 

Indbetal et støttebidrag på Reg. 6851 konto nr. 179754 
eller på Mobile Pay 30 28 77 20. Husk at mærke din  
overførsel med ”støttebidrag.”
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Verninge Kirke

verningekirke.dk

Gudstjenester 
August   
 5. 9.15 Gudstjeneste 10. søndag eft. trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 12. 10.30 Højmesse 11. søndag eft. trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 19. 9.15 Gudstjeneste 12. søndag eft. trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 26.  10.30 Højmesse 13. søndag eft. trinitatis 
   Dorthe Terp Dahl
 

September 
 2.  9.15 Gudstjeneste 14. søndag eft. trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 9. 10.30 Højmesse 15. søndag eft. trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 16. 9.15 Gudstjeneste 16. søndag eft. trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 23. 10.30 Høstgudstjeneste 17. søndag eft. trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 30. 9.15 Gudstjeneste 18. søndag eft. trinitatis 
   Niels Lysebjerg

Højfyns Vognmandsforretning 

TRAILER SALG
Sand og grus  
max. 500 kg.

Ærtesten, 
stabilgrus,
støbemix 
og harpet muld   
max. 500 kg.

Højfyns Vognmandsforretning 

Odensevej 42, Verninge, Tommerup. 
Tlf.: 20 82 77 71, claus@hojfyns-vognmand.dk

Mød os på 
Facebook

Kr. 150,- 

Kr. 200,-

Pladsen er åben
Lørdage kl. 9.00 - 13.00 
i perioden marts - oktober

Vi leverer til hele Fyn.

Vi er leveringsdygtige
i fl ere materialer
blandt andre skærver.

Ring for tilbud!

 Oktober
 7. 10.30 Højmesse  19. søndag eft. trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 14. 9.15 Gudstjeneste 20. søndag eft. trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 21. 10.30 Højmesse 21. søndag eft. trinitatis 
   Niels Lysebjerg
 28. 9.15 Gudstjeneste 22. søndag eft. trinitatis 
   Niels Lysebjerg
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Børnedyrskue i Verninge

DORTHE SCHMIDT

TLF: 31 62 61 86

MALER PLUS

Lørdag den 1. september kl. 14 – 16  
afholdes der børnedyrskue i Landsbyparken i Verninge.
Alle kan være med, og man kan tilmelde sig indenfor følgende kategorier:

 - Gnavere

 - Katte

 - Hunde

 - Fugle

 - Krybdyr og fisk

 - Naturdyr

 - Tøjdyr

 - Klovdyr/hovdyr

Der vil være præmie til den flotteste udsmykning indenfor hver kategori.

Husk at lave et skilt med dit udstillede dyrs navn, dit eget navn og evt. anden information.

På pladsen får man tildelt en stol og evt. et bord til sit/sine dyr.

VIGTIGT: Hvis man udstiller sin hund, SKAL der være voksenopsyn med hunden under hele dyrskuet!

Tilmelding på verninge.dk eller sedlen kan afleveres på skolens kontor eller i børnehaven
senest den 22. august
Venlig hilsen Borgerforeningen for Verninge og omegn 

Evt. spørgsmål angende dyrskuet til Hanne B. Jørgensen på mail@verningelund.dk / 42 19 92 98

Fornavn:  

Efternavn:

Adresse: 

Udstiller følgende dyr: 

Forældreunderskrift 

Tilmelding
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Fjernvarmen er på vej til Verninge
Fjernvarme Fyn planlægger at udvide forsynings-
området til Verninge. Du skal derfor nu tage stilling 
til, om du ønsker fjernvarme.

Der er flere fordele ved at skifte til fjernvarme. For 
det første er det billigere end gasfyr. Samtidig skå-
ner du miljøet, da en bolig med fjernvarme udleder 
50 % mindre CO2 sammenlignet med en bolig med 
gasfyr.

I forhold til gasfyr er fjernvarme et meget fleksibelt 
varmesystem, da fjernvarme udnytter overskuds-
varme fra elproduktion og industri og kan bruge 
alle lokale energikilder som for eksempel affald 
og biomasse. Fjernvarme er dermed ikke ensidigt 
afhængig af ét brændsel som eksempelvis gas, hvor 
der jævnligt er store prisudsving.

Se om du kan få fjernvarme og beregn din pris for 
omlægning på www.fjernvarmefyn.dk under Over-
vejer du fjernvarme? > Verninge.

Kontakt os
Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til 
at kontakte os på telefon 65 47 30 00 eller skrive til 
kontakt@fjernvarmefyn.dk.

Mange penge at spare 
- Se priseksempler fra Verninge

Et gasopvarmet hus på 95 m², årgang 1993, som 
skal have et fjernvarmestik på 5 meter, kan opnå en 
besparelse på op til 6.600 kroner per år.

Et gasopvarmet hus på 164 m² med 80 m² kælder, 
årgang 1916, som skal have en stikledning til fjern-
varme på 14 meter, kan opnå en besparelse på op til 
8.500 kroner per år.

Et gasopvarmet hus på 255 m², årgang 2007, som 
skal have et fjernvarmestik på 26 meter, kan opnå 
en årlig besparelse på op til 7.200 kroner.

Finansiering
Du kan få tilslutningsafgift, VVS-arbejde og afbry-
delse af gasstik finansieret over varmeregningen 
med 5 % i udbetaling.

Læs mere på www.fjernvarmefyn.dk under Overve-
jer du fjernvarme? > Verninge.

Ønsker du  
fjernvarme?

 - Nu har du  
chancen!
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