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Bladet udkommer 4 gange årligt i 
februar, maj, august og november.

Oplag 1000 stk. 
Bladet omdeles i Verninge Sogn 
Forsidefoto af Søren Brander

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 2020.

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

Stafetten August 2020 ... Jens Martinus Pedersen, Odensevej 18

Fra vinbed til vinmark – Vin i Verninge 
Der sker ALTID noget i Verninge. Det er dog ikke altid, det 
går lige hurtigt. Her er den foreløbige historie om noget 
der går virkelig langsomt, men som allerede har fået 
landsdækkende omtale. Historien om vin i Verninge. Det 
er nyt, og derfor har jeg fået stafetten. 

For et par år siden satte jeg mig for at dyrke vin i bagha-
ven. Planen var, at jeg til min store søns konfirmation ville 
være selvforsynende med hvidvin. For mange lyder det 
lidt skørt og som en helt igennem dårlig plan. Og de har 
sikkert ret. Men nu lader jeg mig ikke altid stoppe af en 
dårlig plan, for processen kan stadig være sjov og lærerig. 

Nå men - I 2018 plantede jeg så 40 vinstokke i baghaven. 
I et hul i baghaven, som vistnok engang var tænkt til en 
pool og ikke vinstokke. Nu skulle der så ellers graves og i 
med vinpindene - og så bare vente. Vente. Og vente lidt 
mere. Der er faktisk helt ekstremt meget ventetid med de 
der vinplanter. Man får øvet sin tålmodighed. 

I 2019 fik jeg et voldsomt udbytte på 4,3 kg fine og no-
genlunde modne Solaris-druer. Jeg fik mast druerne ned i 
en glasballon. Slutresultatet var 2,1 liter væske, som jeg 
har tvunget mange verningeborgere og andre godtfolk til 
at prøve.  De fleste test-smagerer lever endnu, og jeg har 
lovet alle, der udtaler sig positivt om min vin, at få en 
opkaldt en flaske efter sig. Nu må vi se, hvor mange det 
bliver. Vi venter igen.

Al den ventetid har faktisk fået mig til at finpudse min 
vinplanteplan lidt, og sidenhen er der kommet godt 150 
vinplanter mere til ved Verningelund. Jo jo, det nærmer 
sig jo en hel vinmark nu. Med lidt held rammer jeg 30 
liter vin i år. Ikke bare væske, men vaske ægte dansk vin. 
Med blomstring i slutningen af juni, forventer jeg at høste 
i slutningen af september. Nu ved jeg ikke, hvad man kan 
opstøve i Verninge, men før i tiden skulle druerne mases 
under skønne jomfruers bare fødder. Jeg ender nok men 
en gammel frugtpresser- igen. 

Dansk vin er i øvrigt på vej frem, og fremskriver vi klima-
forandringerne 10-15 år, så har vi et perfekt klima til at 
dyrke hvidvin som i Sydtyskland. Faktisk er der i områder 
sydpå nu så varmt, at de store vinproducenter fremtids-
sikrer deres produktion ved at købe jord op i England. 

Visionerne for vin i Verninge er klar, og hvem ved, måske 
om 30 år er vi kendt som et ægte vindistrikt. Hvem havde 
tænkt det om Verninge og Omegn? 

Pladsen her rækker ikke til den helt store vin-udredning, 
men er du interesseret i at vide mere, så ring eller skriv 
til mig på jensmartinus@gmail.com eller kig forbi min 
vinblogshop – www.vinpaatrapperne.dk.

Går du også og pusler med et lidt langsomt projekt eller 
en umulig plan, så er du også meget velkommen til at 
skrive. I Verninge kan vi  nemlig lidt mere end de fleste 
regner med.

Borgerforeningen
605 258

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

Vi holder åben hele sommeren. 
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10-17, lørdag kl. 9-13, søndag lukket 

Verninge Blomstercenter
En stor tak for den store opbakning, 
vi har fået i Coronatiden i Verninge og omegn.

Hesselhoved 4, 5690 Tommerup, TLF:  64 75 18 15 / 28 57 45 46
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Vi har tøjet til både
Ham og Hende

Borgerforeningen ... af ‘Bestyrelsen’Borgerforeningen 

www.fynskebank.dk

Verninge har fået  
ny flagallé
Så lykkedes det – 80 nye glasfiber flagstæn-
ger med knop og flag – har allerede vejret 
for første gang i Verninge.

Flagstængerne blev leveret 4 dage før årets 
konfirmation. 

Der var travlhed med at sætte knopper på 
og montere flagsnore mm, så flagstængerne 
kunne pryde byen for første gang den 28. 
juni 2020.

De gamle flagstænger måtte lade livet efter 
mange års tro tjeneste, hvor de har vejret 
ved højtider og flagdage.

Tak til Verninges flaggruppe samt hjælpsom-
me borgere for indsatsen.

Vi vil gerne sige en særlig tak til  
de nye flagstængers sponsorer  
og private donorer:
FKI i Verninge

Fynske Bank 
Lions Club Tommerup 
 
Højfyns vognmandsforretning  
v/Claus Andersen

Eldorado

Kai Andersen Eftf.

Private donorer

Borgerforeningen for Verninge og Omegn

Navn : Morten Tylvad Jørgensen
Mit hjem: Kastanievej 2 hvor jeg bor 
med min kæreste og datter 
Jeg kan særligt godt lide: friluft og 
naturen ellers hygge/afslapning i gode 
omgivelser.
Det bedste ved Verninge og omegn: 
Det gode fælles selskab og den central 
placering til resten af verden 
Det vi særligt bør have fokus på: at vi 
stadig gør noget for det gode fællesskab 
ung som gammel, som vi har så det ikke 
forsvinder.  

Navn: Mette Therkelsen
Mit hjem: Jeg bor sammen med min 
mand, Lars, og vores 3 børn på Lang-
stedvej 2 og vi sætter stor pris på at 
høre de glade børnestemmer fra både 
skole, børnehave og vuggestue. 
Jeg kan særlig godt lide: Hygge med 
familie og venner samt løbe- og gåture 
i nærområdet, som ofte giver anledning 
til at hilse på bekendte i Verninge.  
Det bedste ved Verninge og Omegn: 
Fællesskabet, hvor der er plads til alle.
Det, vi særligt bør have fokus på: At 
italesætte Verninges mange kvaliteter, 
så byen fortsat bliver attraktiv for po-
tentielle tilflyttere og så politikere får 
øje på udviklingsmulighederne i byen

Navn: Arne Jørgensen
Mit hjem: Jeg bor på Verningelund sam-
men med Hanne og vores to drenge. De 
to ældste børn er rejst hjemmefra. Til 
daglig er jeg økologisk landmand med 
malkekøer. Mine kreaturer nyder den 
skønne natur og græsset på engene og 
markerne omkring Verninge. 
Jeg kan særlig godt lide: At spille fol-
kemusik, mit herregymnastikhold, spille 
fodbold og nyde fridagene sammen med 
familien.
Det bedste ved Verninge og Omegn: 
Den skønne natur på landet og alligevel 
tæt på alting. De fantastiske menne-
sker, hvor fællesskabet og aktiviteter 
præger byen. -  Her føler jeg mig 
hjemme. 
Det, vi særligt bør have fokus på: At 
Verninge og omegn fortsat kan tilbyde 
børnefamilier en god og aktiv by med 
skole, pasningsordninger og fritidsakti-
viteter for både store og små. Verninge 
skal ikke blot være et sted at bo – men 
et godt sted at leve!

Navn: Karen Byrge
Mit hjem: Gravergyden 11, hvor jeg bor 
med min mand og vores 3 katte – har 
2 voksne udeboende børn og et dejligt 
lille barnebarn.
Jeg kan særlig godt lide: Naturen, 
freden, hus, have og god mad.
Det bedste ved Verninge og Omegn: 
Godt sammenhold, gode sociale mulig-
heder for børn og voksne – sport, musik, 
gåture m.m.
Det, vi særligt bør have fokus på: At 
Verninge fortsætter med at være et 
attraktivt sted at bo. Gøre endnu mere 
”reklame” for vores gode samfund, så vi 
kan tiltrække nye beboere.

Navn: Anne Høyby
Mit hjem: Jeg bor på Odensevej 18 
sammen med min mand og vores 2 
drenge, 5 guldfisk, 8 høns og så de to 
hunkaniner Kevin og Poul.
Jeg kan særlig godt lidt: Rosé, ture ud i 
det fri og så mit nye udekøkken.
Det bedste ved Verninge og Omegn: 
Det unikke fællesskab
Det, vi særligt bør have fokus på: At vi 
skaber aktiviteter, hvor alle kan være 
med. Når ens kære børn fx er færdige 
på skolen, er det vigtigt at vi via byen 
skaber aktiviteter, så vi forsat har noget 
at mødes om. 

Navn: Jesper Christensen 45 år
Bopæl: Fuglekildevej 69. Sammen med 
min søn på 12år som er hos mig hver 
anden uge, har boet i Verninge siden 
2001, hvoraf jeg de 3 af årene har boet 
i Langsted.
Mine ønsker for Verninge: En dejlig 
& smuk by hvor der er sikkert for vore 
kære børn at færdes til skole og i 
fritiden, samt gode muligheder for at 
socialisere sig både for børn og voksne 
i form af Aktiviteter, arrangementer og 
områder hvor man kan samles og mødes 
på kryds og tværs.

Navn: Jeppe Madsen
Mit hjem: Jeg bor på Lundegårdsvej 61. 
Herfra driver jeg tømrervirksomhed og 
lidt landbrug, med høns og kvæg.
Jeg kan særlig godt lide: Natur og vilde 
dyr.
Det bedste ved Verninge og Omegn: 
Et godt fællesskab og sammenhold med 
masser af forskellige arrangementer og 
aktiviteter for store og små.
Det, vi særligt bør have fokus på: At vi 
skaber aktiviteter, hvor alle kan være 
med, så vi forsat har noget at mødes 
om.  

Borgerforeningens bestyrelse hilser på K
I Borgerforeningen er der kommet ny bestyrelse, og for at bestyrelsens medlemmer ikke er en flok fremmede, så kom-
mer her en præsentation af medlemmerne. 

Det har været et helt særligt forår 
for os alle her i Verninge. COVID-trus-
len lukkede hele vores lille sam-
fund ned, som vi kendte det. Ingen 
skolefest, ingen fodboldtræning eller 
fællesspisning. Det betød også, at vi 

i Borgerforeningen besluttede ikke at 
udgive forårsnummeret af Borgernyt. 
Det beklager vi i bestyrelsen naturlig-
vis, men uden et aktivt liv i byen, var 
der ikke noget at skrive om i bladet.

Vi takker for, at foreninger og annon-
cører bakkede op om denne beslut-
ning – og vi er nu meget glade for 
atter at kunne sende et nummer på 
gaden og se frem til endnu et aktivt 
efterår.

Corona-tiden forår 2020
Foråret hvor Verninge – og Borgernyt lukkede ned

Byporte
En stor tak til Verninge Blomster-
center for de smukke blomster til 
Byportene.

Det pynter meget og gør entreen til 
Verninge indbydende.
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Nyt fra spejderne ... af Vivi Høstrup

Verninge Spejderne  
holder møde hver tirsdag 
 0 - 3 klasse fra 17.00 til 18.45 
 4 - 5 klasse fra 18.30 til 20.00 
 6 - 10 klasse fra 19.00 til 21.00

Vi mødes på Solevadvej 3 Frankfri.

Se mere på verningespejderne.dk

Husk vi følge Assens kommunes skolekaleder.

Familiespejd
Så er sommerferien forbi og vi starter op på Familiespejd 
igen !

Et tilbud til forskolebørn, søskende og forældre om et par 
hyggelige timer i og omkring spejderhytte, med natur og 
friluftliv, alle er velkomne vi har følgende datoer:

Søndag den 30. august kl. 10-12 

SET & SKET…! 
Corona hjemme spejd, oprykning, kanotur og ikke mindst 
sommerlejr 

Følgende program august, september og  
oktober 2020 ud over de ugentlige møder
August 
Den  8. Aktivitet ved byens fest Nr. Broby (Alle)
Den 10. Stabsmøde (Spejder-Senior)
Den 26. Grupperådsmøde (Forældrerdet)
Den 30. Familiespejd kl. 10-12 (forskolebørn og forældre)
Den 31. Stabsmøde (Spejder-Senior)

September 
Den 5-6. Vandreskjold (junior-spejder-senior)
Den 18-19. Ulvetur
Den 24. Klanmøde
Den 25-27. Spejdere på løb i Tivoli Friheden Århus
Den 27. Familiespejd kl. 10-12 (førskolebørn og forældre)

Oktober
Den 3. Lege dag på Port Arthur (bøver-ulve-junior)
Den 4. Sct. Georgsløb Junor
Den 5. Stabsmøde (Spejder-Senior)
Den 3-4. Kampen om Fyn (Spejder-Senior)
Efterårsferien – Roland 1, Roland 2, Diamant og ULK 
(Spejder-senior)
Den 23-24. Natløb i Roskilde (Spejder-Senior)
Den 28. Klanmøde

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

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 

Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen

Covid-19 gjorde en brat afslutning på vores sidste sæ-
son. Vi havde alle glædet os til at se store og små, ung 
som ældre, gymnaster og dansere vise hvad der er lagt 
helt utrolig mange timer i, hen over vinteren. Og vi ved, 
at det var vi ikke ene om. Set i det store lys, var det jo 
nok alligevel noget af det der gjorde mindre ondt, når vi 
sammenligner med de personer der blev ramt af sygdom, 
ensomhed, savn og meget andet. Ikke desto mindre, 
glæder vi os til at byde velkommen til den kommende 
sæson i Gymnastikkens og dansens tegn. Vi tror og håber 
på, at genåbningen er så langt til september, at vi kan 
starte alle hold op, som planlagt. Så det er derfor vigtigt 
at holde øje med Facebook og verninge.dk. Der skriver vi, 
hvis der kommer ændringer.

Som vanligt er der instruktører der af forskellige grunde 
stopper i foreningen. Nogle flytter fra området og andre 
har travlt med familie, job eller uddannelse. I år siger vi 
farvel til Kristina og Hanne på storespring, Stine og Ilona 
på lillespring, Frida og Mette på Dance it og Desireé på 
folkedans. Der skal lyde en stor tak for jeres tid og for 
jeres store engagement på de forskellige hold. Vi håber, 
at i en anden gang får lyst og tid til at vende tilbage til 

Formand: Rikke Jørgensen Sydmarksvej 35, Verninge 53 55 18 30

Næstformand: Michael Mortensen Nørremarksvej 26, Knarreborg 20 27 14 01

Sekretær: Grete Frederiksen Elmevej 8, Verninge 28 83 75 80

Kasserer: Christina Hansen Gravergyden 29, Verninge 30 33 36 61

Medlem: Helle Vestergaard Bindekildevej 80, Odense SV 20 99 21 21

Medlem: Annette Stage Madsen Sydmarksvej 21, Verninge 26 43 81 81

Bestyrelsen i Gymnastikforeningen Verninge

foreningsarbejdet. Johannes der underviser på folkedans 
begynder, skal på efterskole. Dermed ønsker vi Johannes 
det bedste år og glæder os til at se ham igen.

Men fortvivl ikke, vi har mange gode friske frivillige til 
at undervise på de forskellige hold. Marc vender tilba-
ge på storespring. Katrine tager over på Jumping og vil 
have god opbakning af Lise og Astrid, der vil vikariere 
ved behov. Emma og Lærke bliver instruktører på Dance 
it og samtidig flytter de undervisnings dag. På lillespring 
vil Line, Julie og Andreas styre slagets gang og Hanne 
vil undervise på folkedans begynder, i Johannes’ fravær. 
Derudover forbliver de resterende instruktører på deres 
respektive hold. 

Vi glæder os til at se jer alle på et eller flere hold

Og skulle du, eller en du kender gå med drømmen om at 
starte op som instruktør eller hjælper, så tøv ikke med at 
kontakt os. Vi tager ligeledes gerne imod forslag til nye 
aktiviteter.  

Følg os på Se verninge.dk
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Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen

Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen

Holdplan for sæson 2020-2021
Hold i Gymnastiksalen på Verninge skole
Mandag: 17.00 - 18.30  
Storespring - fra 2. kl og opefter
Hej alle sammen.

Vi glæder os til at se jer alle sammen efter et noget 
anderledes forår. Marc er tilbage som instruktør på holdet 
igen og han er fyldt med en masse god energi og gode 
ideer, som vi skal bruge til alle vores opvarmningslege. 
For det skal være sjovt på holdet. Vi skal selvfølgelig også 
springe,- både dem vi kan, men også dem vi ikke kan end-
nu. Så kom og vær med,   for det bliver supersjovt.

Hilsen Marc og Michael

Mandag: 18.30 - 19.30 
Jumping Fitness - fra voksenhold fra 13 år opefter
Til dig der elsker at jumpe, eller dig der aldrig er kommet 
længere end overvejelsen.

Jeg garanterer sved på panden, god forbrænding og træ-
ning på en helt ny og anderledes måde. Forhåbentlig kan 
jeg sende dig hjem med god samvittighed og ikke mindst 
smil på læben. Lyder det som noget for dig, så skynd 
dig at tilmelde dig ved at sende en mail til Christina på 
cmlr@mail.dk og derefter send 600kr på foreningens 
mobilepay: 87613. Der er nemlig begrænsede deltager-
pladser på dette hold. Der bliver mulighed for drop in på 
dette hold til 40kr pr gang. Dette vil foregå via en Face-
bookgruppe og bliver ligeledes inviteret til på gymnastik-
foreningens side.
Jeg glæder mig til at jumpe sammen med dig.

De bedste hilsner Katrine.

PS: Lise og Astrid vil du opleve på slap line i løbet af vin-
teren, for de har sagt ja til at være vikarer

Tirsdag: 16.30-17.30 Puslinge - ca. 3-6 år 
Tjullahop
Puslingeholdet er for jer børnehavebørn der har lyst til at 
lege, hoppe, trille og kravle på redskabsbane. I kan løbe 
rundt sammen med mine søde hjælpere og/eller jeres 
forældre i gymnastiksalen. Der er plads til alle, både de 
forsigtigt og dem med krudt i. Vi glæder os alle til nogle 
sjove og motorisk udfordrende timer på Verninge skole.

Vi ses Trine, Maria, Maja, Kajsa og Christina

Tirsdag: 19.30 - 20.30 
Herreholdet - Fysisk aktivitet for mænd
Hygge, grin, sved og hop – kroppen, den skal være i top. 
Tirsdag aften starter vi med en times gymnastik, hvor 
vi arbejder kroppen godt igennem suppleret med bl.a. 
hockey og udstrækning. Herefter spænder vi nettet op 
til en gang volleyball. Har du fået lidt coronamave, eller 
ondt i ryggen? Så kom på herreholdet, der er for mænd i 
alle aldre.
Mange hilsner Arne

Onsdag: 16.30 - 17.30 
Dance it - Dansehold fra 0. kl. og opefter
Hej alle danseglade børn

Nu begynder Gymnastikforeningen Verninges sæson ende-
lig igen, og det vil glæde os meget at se alle de danse-
glade børn til Dance it. Alle kan være med, og i år vil vi 
have et større fokus på moderne dans. 
Kærlige hilsner Emma og Lærke

Onsdag: 18.30 - 19.30 
Intervaltræning - Voksenhold fra 13 år og opefter
Har du brug for at genfinde formen eller bare har lyst 
til at forbedre din, i forvejen gode form? Så er interval-
træning lige noget for dig. Vi arbejder med forskellige 
intervaller, både med og uden redskaber, som vil styrke 
din krop og forbedre din kondition.

Der er plads til alle, og vi tilpasser træningen, så alle kan 
være med og får en sjov og spændende træning.

Mød op i gymnastiksalen onsdag kl 18.30, og vi glæder os 
til at byde velkommen til både nye og kendte ansigter.

Rikke og Annette

Onsdag: 19.45 - 21.00 
Yoga - Voksenhold fra 17 år og opefter
Yoga er for alle, uanset str, alder og køn. Slip fordomme-
ne og gør noget godt for dig selv. Yoga 
handler om at være tilstede, lige nu og 
lige her, lytte til åndedraget og mærke  
kroppen. Det gør vi ved hjælp af en række  
øvelser hvor fokus ikke er på at være smidig, 
men på at lytte.
Yoga er ikke en konkurrence.

Namaste Mitzi

Torsdag: 16.30 - 17.30 
Lillespring - 0., 1., og 2. kl.
Hej alle spring glade børn
Vi vil på dette hold lave en god blanding af leg og øvel-
ser,- for det skal være sjovt at gå til spring. Det bliver 
bare fedt, når det pludselig lykkedes, med den øvelse 
eller det spring, du øver på. Vi glæder os til at se dig, og 
tag endelig dine venner med til en sjov og hyggelig time.

Springhilsner fra Julie, Andreas, Line og Cecilie

Hold i Verninge Forsamlingshus:
Torsdag: 18.30 - 19.15 
Folkedans - Børn og unge på 10-18 år
Voksne begyndere er også velkomne på dette hold.
Kom og dans

På dette hold får du mulighed for at bruge kroppen på 
en sjov og anderledes måde, hvor der i høj grad er fokus 
på fællesskabet og det gode grin. Du vil opleve at pulsen 
stiger i takt med glæden ved at bevæge sig til traditionel 
folkemusik fra Danmark, Norge og Sverige. Du vil få lært 
at danse pardanse med bl.a. polka og vals. Derudover 
danses der fællesdanse, hvor forskellige trin og koreografi 
indgår. 

Det kræver ingen forudsætninger udover lysten til dans 
og fællesskab.

Musikken leveres af Arne Jørgensen

Instruktør: Hanne Bording Jørgensen

Torsdag: 19.30 - 22.00 
Folkedans
Så går dansen igen… Kom og få sved på panden samt svar 
på de mange spørgsmål om alle de positive effekter ved 
folkedans.

Hvad går Kærlighed foruden strømper mon ud på? Er det 
en Menuét med Pisk? Og hvordan træder man en mus 
ihjel? Kom og oplev Lette Hans træde en hopsa med Gam-
le Else, mens den tossede Maren ryger med Mads Tobak.

De mange folkedanse har sjove navne, men endnu sjo-
vere er det gode sociale samvær, når pulsen stiger under 
en heftig Galop. Ikke alt foregår i højt og hæsblæsende 
tempo, men suppleres med stille mollevit eller en roligt 
duvende vals. Og har du brug for at sidde en stund, så ny-
der vi kaffen en stille stund, inden det atter går løs med 
en Sønderhoning – den traditionelle dans fra Fanø.

Musikken leveres af Johnnie Frederiksen m.fl.

Instruktør Rune Pedersen samt gæsteinstruktører hen 
over vinteren.
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NYBYG, RENOVERING OG MONTAGE
Skriv eller ring for et uforpligtende tilbud

Kastanievej 7, 5690 Tommerup
Mail: katomrerogmontage@outlook.dk
Følg mine projekter på www.facebook.com/katomrerogmontage

Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen

Se mere på verninge.husflid.dk

Gymnastikforeningen 
Verninge ... af Rikke Jørgensen

Kalender for Gymnastikforeningens aktiviteter
2020: Fra 7. september: Sæsonstart på alle hold
 Uge 42: Efterårsferie
 14. november: Legestue for folkedansere
 5. december: Juletræsfest for alle børn i Verninge og omegn
 Uge 50: Sidste træning for de yngste hold inden juleferien
 Uge 51: Sidste træning for de resterende hold inden juleferien

2021: Uge 1: Alle hold starter efter en dejlig juleferie
 14. februar: Fastelavn, der holdes med alle foreninger i byen
 23. februar: Generalforsamling i Gymnastikforeningen Verninge
 20. marts: Opvisning… og denne gang skal det lykkedes
 Uge 12: Sidste træning på alle hold

Priser for sæson 2020-2021
Gymnastik:  Under 18 år:   kr. 350,-
 Fra 18 år:   kr. 600,-
 Drop in på Jumping Fitness, Herrehold og Intervaltræning: kr. 40,-
 Deltagelse på 2 hold: Billigste hold ½ pris.

Yoga:  Sæson efterår 2020=12 gange: kr. 600,- 
 Sæson forår 2021=12 gange: kr. 600,-
 Drop in: Pr. gang, som betales mobilepay / kontant. kr. 60,- 

Folkedans: Voksne fra 18 år:   * kr. 700,- 
 Børn under 18 år:   ** kr. 350,- 
 Børn og unge på begynderhold: kr. 350,-
 Voksne på begynderhold: Kontakt bestyrelsen for info om pris. 
 *+ kontingent til Danske Folkedansere, kr. 180,-
 **+ kontingent til Danske Folkedansere, kr. 40,-
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Verninge Forsamlingshus

Fællesspisning 
Vi genoptager succesen og starter 
op med fællesspisninger igen efter 
nedenstående plan. Vi overholder 
naturligvis alle på dagen gældende 
anvisninger

Kl. 17.30 – 20.00
9. september 

Bøf med løg  
Fromage

15. oktober 
Korteletter i fad med ris 
Kaffe/te med æblekage 

17. november
Flæskesteg 
Ris a la mande

9. december 
Julefrokost 

Pris
Voksne 100 kr.  
Børn 4-13 år. 50 kr.  
under 4 år. gratis

Tilmelding
Senest 4 dage før til: 
Bente Sørensen 26393233 eller  
bente@verningeforsamlinghus.dk

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

Følg os på 

Riisgaard 
Jern og Metal Genbrug

Køb af jern- Køb af jern- 
og metalskrotog metalskrotTlf.: 25 38 52 21

info@riisgaardjern.dk
www.riisgaardjern.dk

Verninge Forsamlingshus informerer

Dagen før alt lukkede ned, nåede 
vi at samle en ny bestyrelse på den 
afholdte og velbesøgte generalfor-
samling den 10/3. 

Bestyrelsen blev:

Formand: Katja Aalbæk-Nielsen
Næstformand: Bjørn Møller 
Kasser: Michael Christiansen 
Sekretær: Hanne Højgaard
Medlem: Rikke Krogh Kristiansen
Medlem: Niels Lysebjerg 
Medlem: Martin Lefevre Sørensen

Bedst som den nyvalgte bestyrelse 
havde trådt til, og smøget ærmerne 
op og var parate til at løfte arven fra 
den tidligere bestyrelse, lukkede hele 
landet ned pga epidemien. Alt var 
pludselig aflyst, fester, fællesspisning 
og alt! 

Vores meget dygtige forpagter Bente 
Sørensen fik med det samme besty-
relsens opbakning til at lave dansk 
take-away. Et par gange om ugen 
kunne travle familier, eller andre der 
ønskede en pause fra den daglige 
trivielle madlavning, hente god dansk 
mad som vor mor lavede den, og det 
til rimelige priser. Konceptet viste sig 
som en succes, der blev bestilt og til-
beredt hundredevis af måltider hver 
eneste uge. Herfra skal lyde en stor 
cadeu til Bente og hendes initiativ og 
store arbejdsindsats. 

Nu ser det dog ud til at vi er på vej 
til mere normale forhold, og det 
betyder at vi begynder at planlægge 
kommende arrangementer og begi-
venheder.

Noget af det første var en arbejds-
dag, så der kunne blive luget og 
klippet osv rundt om huset, så der 
er pænt og indbydende for alle de 
mange gæster vi glæder os til at tage 
imod resten af året. 

Mange af os er nye og har endnu ikke 
fået dannet os et fuldstændigt bil-
lede over hvor stor en opgave vi har 
påtaget os, heldigvis har rigtig mange 
menige medlemmer tilkendegivet 
at de vil bakke op med en frivillig 
indsats, en indsats vi helt sikker kom-
mer til at støtte os til. Tak for jeres 
støtte!

Katja Aalbæk-Nielsen har sat sig i 
formandsstolen og det er noget af en 
arv hun nu skal bære videre. 

Den tidligere formand Carsten Høn-
borg, var medlem af bestyrelsen i 22 
år og formand i 15 år. Carsten blev 
synonym med forsamlingshuset, har 
lagt utallige timer og et helt utroligt 
engagement i Verninge Forsamlings-
hus. Lige fra finansiering og udførel-
se af større renoveringsopgaver, til 
indkøb af nye el-pærer. Carsten har 
været en af de ildsjæle, der bærer et 
hvilket som helst lokalsamfund, et-
hvert sogn. Har været den alle andre 
har stolet på, og regnet med at: ”det 
ordner Carsten, det har Carsten styr 
på!” Fra den siddende bestyrelse skal 
der på foreningens og mange andres 
vegne lyde en stor tak og en stor ære 
til Carsten for din indsats. 

Katja og resten af den nuværende 
bestyrelse vil forsøge at leve op til 
den ånd der har været så længe i 
Verninge. Men vi kan kun gøre det når 
vi hjælper hinanden, når vi får hjælp 
af alle jer andre. 

Skolevej 14
5690 Tommerup

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

Ring og bestil på

Kræmmermarked den 20. september  
kl 10.00 - 15.00
Det er med store forventninger at vi inviterer til marked, 
med kræmmere både ude på p-pladsen og inde i huset 
med afstand og ny opsætning, så vi kan holde afstand og 
passe på hinanden.

Se www.verningeforsamlingshus.dk for detaljer, eller  
kontakt bestyrelsen. 

Gå ikke glip af denne fantastiske mulighed 
for at fejre årets høst, og efterårets frodige farvestrålende 

 markering af sommerens afslutning

Menu 
Forret Bentes stjernekaster. Fiskefilet, dampet fisk og rejer mm.

Hovedrets buffet: Kyllingesteg, oksebryst, persillekartofler, kartoffel både,  
brun sovs, rødkålsalat, rodfrugter og agurkesalat.

Dessert buffet: Sofies hemmelighed med brombær, ostelagkager, kaffe og te
Natmads buffet: Hotdogs med brune og røde pølser

Musikdiskotek Larsen

Pris 225,- kr. for voksne  
og 100 kr. for børn mellem 4 og 13 år

Andespil igen i år 
Intet forsamlingshus uden Andespil. Om alle får en 
præmie, måske en and til Mortensaften, det kan vi ikke 
love, men der vil være masser af præmier og masser af 
stemning og godt humør når vi åbner for de traditionsrige 
andespil.

Følgende søndage den 11/10, 25/10 og 8/11 november

Vi starter spillet kl 14.00 dørene åbner kl 13.00.

HØSTFEST 
DEN 2. OKTOBER KL. 18-01 
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Ring og hør nærmere
på telefon 21 17 41 11
eller fi nd os på Facebook

DJ og udlejning til bryllup - fødselsdag - fi rmafest mm.

Rytmisk kor ”13 Rigtige” 
Mandag 17. august kl. 19.00 - 21.45
Underviser Karen Mose
Sognehuset i Brylle Kirkestræde 1B
Pris 480 kr.

Seniorkoret 
Fredag 28. august kl. 13.00 - 15.45
Underviser Lars Enegård Nicolajsen tlf. 20289657
Sognehuset Kirkestræde 1B
Pris 480 kr.

Celloundervisning kan blive på din skole! 
Torsdag 20. august kl. 18.00
Underviser Karen Valeur tlf. 21442499

Beklædningssyning 
Mandag 14. september kl. 19.00  - 21.45
Underviser Mitzi Nielsen
Pris 1230 kr.
Tobovej 43

Klassisk violin 
Onsdag 2. september kl. 17.00
Underviser Leif Bjørk tlf. 66109315
Tobovej 45
Pris 1260 kr.

Billedeskole for børn om lørdagen 
Lørdag 26. september kl. 10.00 - 12.45 
4 lørdage
Underviser Helene Mødekjær
Tobovej 45
Pris 432 kr.

Møbelpolstring 
Torsdag 17. september kl. 19.00 - 21.45
Underviser Hardy Henriksen
10 gange, pris 1230 kr. 

Strikkeforedrag / debat ” Strik for syv sytten” 
Strikkedesigner Bente Geil 
Mandag 5. oktober kl. 19.00 - 21.45 
Hørvævsmuseet, nårupvej 20 5620 Glamsbjerg
Pris 150 medlem 100

Gratis “hyggelig torsdag formiddag”  
Torsdag 24. september kl. 10.00 - 12.00. 

Gratis trædrejeaftener start  
Onsdag 16. september kl. 18.30. 
Mere info tlf. Stig 25156636 og Elef 29110298.

Nyt - Nyt - Nyt 
Marimba og Steeldrums på Vissenbjerg skole 
Tirsdag 18. august
Tilmelding Mødetid / dage aftales med  
underviser Anders Kirk Pedersen tlf. 61188938
Verninge husflid har som noget nyt -  Undervisning i Marimba  
og Steeldrums på Vissenbjerg skole.

Nyt - Nyt - Nyt
Der kommer kurser i Madlavning, middelhavsmad og planteba-
seret mad, Pileflet, Håndsyet læder, Hækling for begyndere og 
øvede, Tunesisk hækling og Bees Wrap.

Tilmelding og uddybning af de forskellige kurser verninge. 
husflid.dk – flere kurser kommer til, de bliver løbende lagt på.

Verninge husflid på FB – se mere

Skoleleder Bente Eriksen tlf.  64762294 
Formand Karen Elise Pedersen tlf. 21626176
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Verninge Vandværk

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

Forsikringsskader
Oliefyrsservice
Gasservice
Solvarmeanlæg
Jordvarmeanlæg

Takstblad gældende fra 1. januar 2020
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

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.  4,50
Afgift ledningsført vand pr. kbm Kr.  6,18
Afgift til drikkevandsbidrag pr. kbm. Kr.  0,19Alle priser er excl. moms

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

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.

Bestyrelsen 
På generalforsamling den 22. juni var der valgt til besty-
relsen. Bestyrelsen består herefter af følgende:
Formand: Brian Krogh Kristiansen 
Næstformand: Peder Enggaard 
Sekretær: Jørgen Conradsen 
Kasser: Kirsten Nielsen 
Bestyrelsesmedlem: Henrik Olsson 
Suppleanter: Søren B Poulsen og Peter Voldsgaard
Niels Rasmussen trådte ud af bestyrelsen.

Verninge Skole ... Hanne Marquardtsen

Årsberetning 2019/2020
Skoleåret 2019/2020 vil nok altid blive husket for nedlunk-
ningen af hele Landsbyordningen i forbindelse med COVID 19, 
hvilket betød nødundervisning samt aflysning af rigtig mange 
traditioner og aktiviteter. Men der er sket så meget mere end 
det. Landsbyordningen har i den første del af året afholdt flere 
årlige traditioner, såsom motionsløbet inden efterårsferien og 
landsbyordningsdag, hvor der i år er blevet arbejdet med Astrid 
Lindgren. Det er skønt, at alle børn i Landsbyordningen kan være 
sammen på tværs af aldersgrupper. Det var også året, hvor Sko-
leintra blev skiftet ud med Aula, hvilket gav en del udfordringer i 
starten. Fra 1. januar 2020 blev der fjernet penge fra budgettet 
til vand, varme, rengøring, pedelløn mm., da dette overgik til 
central administration.

Skole
Der er sket meget i den første halvdel af året. Sjette klasse 
startede med en super god lejrskole på madskolen på Helnæs. 
Skolen har søgt om, at blive samarbejdspartner med ARLA, som 
har madskolen på Helnæs. Det er lykkes, hvilket betyder, at 
skolen er garanteret lejrskoleplads for vores 6. klasser de næste 
3 år. Sjette klasse har desuden deltaget i ”Klar, parat, svar” og 
vandt kommunemesterskaberne. I januar fik de en flot tredje-
plads til Fynsmesterskaberne. Det blev også til en rigtig god og 
oplevelsesrig tur til København, hvor sjette klasse bl.a. var på 
Amalienborg, Eksperimentariet og Tivoli. Grundet Covid19 blev 
sommerfesten aflyst, men så er det fantastisk, at sjette klasses 
teater kunne vises online i alle klasser.  Tredje og fjerde klasse 
har i år været ude at synge med Sigurd Barrett, som var nogle 
hårde men fantastiske dage. 
I september har elever fra skolen deltaget i markedsdag i Glams-
bjerg, hvor børnene kunne give deres input til, hvad et godt 
børneliv er. Dermed var børnene med til at forme kommunes nye 
Børne og Ungepolitik. 
Eftersom rengøring overgik til central administration, måtte sko-
len desværre lukke det ellers populære varme mad om onsda-
gen, da Kirsten ikke kunne hjælpe med dette længere. Der kom 
mulighed for at benytte sig af skolemad.nu, som leverer mad til 
de børn, der ønsker det.
Der har været afholdt kvalitetssamtale (Hanne) med Esben 
Krægpøth, som er Vicedirektør for Velfærd – Børn Unge og Ud-
dannelse. Der var stor ros til skolen ift. den måde, tingene blev 
grebet an på og de ting, der bliver arbejdet med.
Sidst men ikke mindst har skolen vundet en koncert med Mika og 
Tobias, som børnene glæder sig rigtig meget til. De har vundet 
biografbilletter i en filmkonkurrence og der er to hold i skak, 
som har kvalificeret sig til DM i holdskat. Det kan vi være stolte 
af. 

SFO
I SFO’en er der ligeledes sket en masse. Der blev afhold en god 
sommerfest med stor deltagelse. Skønt at forældre bakker op 
om det. Der er ikke længere to faste udedage. Derimod er der 
indført nye rutiner, så der er en fast aktivitet hver dag. Der var 
ligeledes mange spændende aktiviteter, som f.eks. besøg fra 
dyrenes beskyttelse. Desværre har Corona også haft indflydelse 
på de ellers planlagde magiske dage i SFO’en, som skulle have 
fundet sted lige før påske. 
Til gengæld kunne SFO igennem Undervisningsministeriets pulje 
til sommerferieaktiviteter tage på en rigtig oplevelsesrig endags 
tur til Sønderjylland, hvor børnene bl.a. kunne se Christiansfeld, 
den gamle grænse, hvor Christian 10. red over grænsen og spise 
de berømte Honningkager. En fantastisk tur for alle børn! 

Fuglekilden
Fuglekilden har igen i år afhold flere aktivitetsforløb, som 
eksempelvis et forløb om Astrid Lindgren, natur og ”hoppeline”, 
hvor der laves forskellige motoriske aktiviteter. Derudover er der 
kommet musik igen, ”Anne-musik”. Anne har sunget og spillet 
sammen med børnene, hvilket har været en kæmpe succes. Der-
udover har der været mange udflugter, bl.a. besøget på Vernin-
gelund i november, som var en rigtig god og oplevelsesrig dag.
Lilla gruppe har i starten af året flere gange været over på sko-
len, og de har igen i år været inviteret med til svømning sammen 
med 4. og 5. klasse. Dette viser igen det fantastiske samarbejde 
der er i Landsbyordningen. 
Der har desuden været afholdt fællesspisning i børnehaven, 
hvilket var en stor succes med stort fremmøde.
Efter nytår blev der etableret fælles morgenåbning med SFO 
og Fuglekilden, i forbindelse med feriepasning. Her mødte SFO 
børnene ind i Fuglekilden om morgenen. SFO børnene syntes, 
det var skønt at komme i Fuglekilden igen, og børnehavebørnene 
synes, at de store børn var meget spændende.  
Fuglekilden har i år fået SØLV-mærket i det økologiske spise-
mærke fra Fødevarestyrelsen, dvs. 60-90% er økologi. Det er vi 
stolte af.

Vuggestue
I starten af skoleåret var der 12 børn, hvoraf de 8 var et år eller 
under. Så der var travlt i vuggestuen, og der var meget fokus på 
rutinerne. 
Vuggestuen har søgt sponsorstøtte til en ladcykel, og der kom tre 
donationer a 5000.- kr. så i alt 15.000 kr.  Ladcyklen blev købt, 
og børnene har allerede været på mange cykeltur og har fået 
mange gode oplevelser.
Vuggestuen var også i gymnastiksalen en formiddag om ugen. 

Arbejde i bestyrelsen
Vi har i årets løb blandt andet skrevet høringssvar vedrørende 
yderligere besparelser på Børne og Unge området.  Skolens og 
Fuglekildens økonomi bærer stort præg af de besparelser, der 
allerede er blevet gennemført sidste år, og vi har prøvet at gør 
det klart for politikkerne, at der ikke kan spares yderligere nu.
Vi har skrevet ansøgning om en kortere skoledag, da vi mener, at 
det er meget fordelagtigt for børnene at få en to-lærer-ordning i 
enkelte timer. 
Vi har desuden deltaget i møder i vores partnerområdet med 
politikkerne, hvor vi bl.a. kunne give input til den nye Børne og 
Ungepolitik.  
Derudover har vi arbejdet med den lille årgang i 2021. Vi har 
udarbejdet en plan over, hvordan vi arbejder med dette i besty-
relsen. Flere af bestyrelsesmedlemmer har holdt et møde med 
de forældre, der er i den lille årgang i børnehaven, hvor der er 
blevet drøftet muligheder, og hvor forældrenes bekymringer og 
ønsker blev hørt. Dette skal der også arbejdes med fremadret-
tet. 
Skolenedlukningen har givet udfordringer for lærer og forældre. 
Lærerne har gjort en stor indsats for at gennemføre nødunder-
visningen. Vi har evalueret forløbet og forholdt os til de udfor-
dringer, der var, i tilfælde af en ny evt. nedlukning. 
Desuden har vi redigeret flere af skolens principper. Disse bliver 
løbende lagt på Landsbyordningens hjemmeside. 
Vi håber alle, at næste år bliver helt normalt igen.  
Susanne Munkegaard  
Formand for Fællesbestyrelsen
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at afholde 
det populære stævne, hvor der 

kommer hold fra nær og fjern.

Så er der vores lille projekt med mul-
tibane og parkeringsplads det ene eller 
andet sted, der er desværre ikke noget 

nyt. Mejeri grunden har nu ligget hen i ca. 
4 år, dog fik vi planeret 

pladsen ud og et lag stabil 
grus kom på. Da det ikke er 
vores grund ved vi heller ikke 

hvornår der sker yderligere,  det 
er ikke nemt at arbejde med ingenting. 

Der gives ikke op, om det så bliver en mul-
tibane eller endda et Dome ………. måske 

noge helt tredje det må 
tiden vise.

Bold hilsner 

Verninge if.

Verninge Kirke

verningekirke.dk

Gudstjenester 

Verninge IF ... af Claus Hjortshøj

Det var den ferie…  
velkommen hjem til alle K 
Så vender vi tilbage til mere eller 
mindre normale tilstande, bolden ruller 
igen på græsset her i august, det 
glæder vi os til. Især efter et forår 
hvor alt har ligget stille og stor 
set alt skulle gøre på en ny måde, 
samt alt var aflyst. Husk at holde 
øje med vores facebook side, for 
yderligere info omkring Verninge if.

Nu kigger vi ind i et 
efterår hvor vi ser 

frem imod 
en sæson 
med en 

masse flotte fodbold resultater og ikke 
at for glemme Eldorado cup 2020. 

Eldorado cup, bliver som det ser ud nu 
også til noget i 2020, om der kan kom-
me ligeså mange hold med som der var 

sidst, det ved vi at stævne udvalget har 
100% styr på når vi kommer der til. 
Vi glæder os i hvert fald meget til 

Højfyns Vognmandsforretning 

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

Priser fra 150 kr.
Grus • Sand • Sten • Støbemix • Harpet muld
Stenmel • Grå og sorte skærver i fl ere størrelser
Levering mandag - fredag

TRAILER SALG HVER LØRDAG KL.9.00-13.00 
FRA APRIL – OKTOBER

Mød os på 
Facebook

Valg til menighedsråd 2020
Valg til nyt menighedsråd foregår i 
præstegården den 15. september kl. 19.00. 
Stemmeret til menighedsrådet har alle medlemmer af 
folkekirken, der er fyldt atten år med bopæl i sognet.

Vi skal have valgt 3 nye medlemmer, men alle er på  
valgt.  Følgende medlemmer af det nuværende råd  
genopstiller: Hanne Kirsten Hansen, Janni Malmos  
Nørgaard og Ellen Warring. 

Så kom og afgiv din stemme og få indflydelse på din kirke 
og menighedslivet i sognet. 

Er der nogen der har spørgsmål til selve valghandlingen, 
kontakt Valgbestyrelsen: Niels Lysebjerg, Janni Malmos 
Nørgaard.

August 
 2. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   8. søndag efter trinitatis
 9. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   9. søndag efter trinitatis
 16. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   10. søndag efter trinitatis
 23. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   11. søndag efter trinitatis
 30. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl 
   12. søndag efter trinitatis

September
 6. 10.30 Høstgudtjeneste Niels Lysebjerg 
   13. søndag efter trinitatis
 13. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   14. søndag efter trinitatis
15.  19.00 Valg til menighedsråd
 20. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   15. søndag efter trinitatis
 27. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   16. søndag efter trinitatis

Oktober
 4. 10.30 Højmesse Dorthe Terp Dahl 
   17. søndag efter trinitatis
 11. 9.15 Gudstjeneste Dorthe Terp Dahl 
   18. søndag efter trinitatis
 18. 10.30 Højmesse Niels Lysebjerg 
   19. søndag efter trinitatis
 25. 9.15 Gudstjeneste Niels Lysebjerg 
   20. søndag efter trinitatis

Aktiviteter
Søndag den 6. september kl. 10.30  
Høstgudstjeneste i Verninge Kirke 
Derefte let traktement på det grønne område ved kirken.

I september kl. 19.00 
Foredrag om og musik af Ambrosius Stub i 
Verninge Kirke
Dato kommer i kirkebladet 1. september.

Tirsdag den 20. oktober kl. 19.00 
Fortælling om Ellen Marsvin i Verninge Kirke
Provst Palle Jensen fortæller om Ellen Marsvin.

Søndag den 29. november kl. 14.00 
Julekoncert i Verninge Kirke
1. søndag i advent er der julekoncert 
med Kirstine Ejlert Ernst.
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Står I og skal have lavet..
- Nyt tag
- Nye døre/vinduer
- Nyt køkken 
- Tilbygning 
- Nye gulve/lofter
- Renovering mm.

Eller andre tømrer/snedker opgaver, 
så kontakt os for et uforpligtende tilbud.

- kvalitet betaler sig

pantone 194
Cool Gray 11

cmyk 10/100/55/39
cmyk 44/34/22/78

cmyk
sort

Nørregaard Tømrer & Snedker
Hindsløkken 9,  5690 Tommerup
Tlf: +45 3095 5490, mail: info@n-ts.dk
www.n-ts.dk

Vi udføre både
 store og småopgaver.Kontakt os 

allererede i dag.

Følg os på facebook

SCHREINERS
Glamsbjerg • Aarup • Assens

Vi ved noget om bøger...

ADVARSEL!
Bøger indeholder bl.a. tanker, ideer, holdninger, kreativitet og 

æstetik, der kan have langsigtet påvirkning på mennesker.
Læsning er stærkt vanedannende og kan medføre ændringer i 
f.eks. tankegang, livsanskuelse, intelligens og personlighed.


