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Netværkscaféen 60 +

af Henrik Jørgensen

Et samarbejde mellem Sydmarksgården og Borgerforeningen

VERNINGE, IKKE BLOT
ET STED AT BO, MEN ET
GODT STED AT LEVE

Det ikke kun er en datastue, men et mødested for sociale aktiviteter og samvær. Kaffe
En dag i februar, blev formanden for Bor- kan laves i køkkenet og kage kan bages i
ovnen eller hvad I finder ud af i fællesskab.
gerforeningen kontaktet af Leder Joan
Andersen fra Sydmarksgården med et øn- Netværkscafeen 60+ vil være åben hver
ske om et samarbejde. Efter et særdeles
onsdag kl. 10.00-14.00 efter d. 12 juni.
positivt møde, blev første skridt taget til
Netværkscaféen 60+. Henriette Albertsen Det er muligt at købe middagsmad til spisning kl. 12.00 ved bestilling senest dagen
er foreningens kontaktperson til Netfør.
værkscaféen
Det er gratis at benytte tilbuddet, med det ses
Sydmarksgården, som er en del af
gerne, at der bidrages ved at betale kontinDanske Diakonhjem ønsker en større
åbenhed af deres Plejecenter og har i den gent til Borgerforeningen.
forbindelse ansat Charlotte Mai Hede som
projektmedarbejder .

Mødestedet for socialt samvær

BORGER
NYT
Borgernyt, er bladet for alle foreninger, klubber mv. i Verninge
og omegn.
Borgernyt omdeles i ca. 750 stk.
eksemklarer i Verninge Sogn

Invitation til alle

Ud over PC-hjælp, lægges der op til snak
og hygge på tværs. Mulighederne er mange. Det kan være kortspil, kreative ting,
sang osv. Det er frivilligt at
deltage og baseres på princippet, der skal ydes for at nydes.

Officiel indvielse af
Netværkscafeen 60 +
Onsdag d. 12 juni kl. 14.00-15.00

Hjælp til internet
Der er trådløst internet og man kan medbringe sin egen eller låne en af Netværkcafens Duka-bærbare eller Ipads. Vi har
kontakt til to frivillige, som vil være behjælpelige med brugen af disse.

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

Netværkscafeen 60+ åbnes officielt af
Viceborgermester Søren Steen Andersen
Med venlig hilsen
Borgerforeningen og Sydmarksgården

Henvendelser vedrørende Borgernyt rettes til
Redaktionen

Læs i Borgernyt om

info@verninge.dk
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Nyt fra Borgerforeningen

af Henrik Jørgensen

Opbakning
Ledige stillinger i
Vi i bestyrelsen er meget glade for den
opbakning vi får til vores arbejde og
Verninge.
ønsker at endnu flere vil bidrage til fællesskabet ved at indbetale medlemsska- Skribent til Borgernyt
bet til vores forening. Jo flere vi er jo
mere kan vi gøreFlagalle hjælpere
Se verninge.dk for betaling
Plan for 2013-2014
Flagalle
Motionsdag
Fjernvarme
Trafik
Hjemmeside
Borgernyt
Netværkscafe
Landsbyparken
Byporte

Hjælpere til motionsdagen
Park –gartnere
Fælles for alle, det er ulønnet og frivilligt arbejde.
Vi har brug for mange hænder, så
vent ikke, men kontakt os straks.
Har Du bidraget ved at
betalt dit kontingent

Bestyrelsen
Formand
Henrik Jørgensen, 20718383
Sydmarksvej 35, Verninge
Formand@verninge.dk
Næstformand:
Thomas Olesen, 20231792
Violvej 4, Verninge
Kasserer:
Merete Jensen, 30262316
Sydmarksvej 33, Verninge
Sekretær:
Henriette Albertsen, 21700476
Hjelmerupvej 52, Hjelmerup
Medlem:
Bjørn Møller, 25784048
Odensevej 31, Verninge
Medlem:
Benjamin Hagen, 30489060
Hindsløkken 2, Verninge
Medlem:
Michael Cederskjold, 26731412
Odensevej 21, Verninge

Byportene står til en kraftig renovering
I 1997 fik det tidligere Verninge Invest fremstillet de 8 byporte. Vi har været i kontakt med Assens Kommune, som har
undersøgt, hvem der i dag ejer dem. Kommunen ejer jorden,
hvor de 7 står og den sidste står på privat jord. De mener ikke
at det er deres byporte og derfor ikke dem der skal afholde
udgifterne til reparation og vedligeholdelse. De har forslået at
borgerforeningen kan overtage dem.

af Henrik Jørgensen

Skal de bevares, eller skrottes
Bestyrelsen for Borgerforeningen er helt enige om, at de er
Verninges vartegn og derfor vil vi arbejde for at de forbliver
hvor de er sat. Hvordan og hvorledes er ikke aftalt på plads
endnu.
Vi opsætter juletræer i toppen af portene i den mørke tid som
en del af juleudsmykningen i byen.

Reparation for 60.000,Alle 8 stk. trænger til udskiftning af sten og fuge på toppen.
Ud over dette skal den ene der står på Lundegårdsvej helt
mures om.
Det er lykkedes at finde formen til de nye topsten der mangler og det vil koste ca. kr. 12.000,- og vi har et tilbud på kr.
48.000,- for udgifterne til murerarbejdet incl. øvrige materialer.

Hvor skal pengene komme fra.
Assens Kommune ?, Pengestærke foreninger, private donationer, fonde eller andet.
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Ved sommerens komme beplantes de med
et lille træ omgivet af sommerblomster
sponseret af Verninge Blomstercenter. De
passes af Benny Hansen, Rønnevej igen i
år. Endnu en gang tak til Benny for hans
indsats.

Borgerforeningen ønsker at bevare
vores 8 stolte vartegn. Der er ikke
mange små byer med så flotte
byporte.
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Motionsdagen 31. august 2013. kl. 11.30-17.00

af Henrik Jørgensen

En solrig sensommerdag

formålet.

Sidste år, lød startskuddet til vores første motionsdag. Over
150 børn og voksne var samlet til opvarmning til zumba, løb
eller cykling af udstukne ruter. Den blev rigtig godt modtaget
og vi vil derfor prøve igen.

Hvis du deltager på de normale ruter, kan det være x. antal
kr. for dit løb.

Sponsorløb

Vi er igen klar

På skolens boldbane vil der være en afmålt bane, hvor det
kan være f.eks. 20 kr. pr. omgang.

I år vil de andre foreninger igen
bidrage til at gøre denne dag til
endnu en god Motionsdag.

Hvis rigtig mange deltager, vil dette kunne give et fint beløb til at starte Verninge kontoen op med.

Hjerteforeningen Assens kommer
med deres bil, hvor man kan få
taget sit blodtryk og høre mere
om Hjerteforeningen.

Læs mere i næste Borgernyt og på verninge.dk

Vi vil opfordrer alle aktører til at indsætte deres overskud
for denne dag på Verninge kontoen.

Vi håber at Skole, Sfoen og Børnehaven vil bidrage med boder eller aktiviteter og på ruterne.

Din deltagelse er guld værd
Vi opfordrer til, at du finder en sponsor for din rute. Det kan
være din mor og far, et firma eller andre som vil bidrage til

Verninge kontoen

af Henrik Jørgensen

Dens formål er:


At støtte aktiviteter for børn og unge i Verninge og
omegn



At støtte aktiviteter for voksne og ældre i Verninge
og omegn



At støtte bosætning i Verninge og omegn, ved at
fastholde Borgerforeningens slogan. Verninge, ikke
blot et sted at bo, men et godt sted at leve.

Der kan søges midler af foreninger og private, hvis det ligger
inde under kontoens formål. Ansøgning skal sendes til bestyrelsen.

Kontoen bestyres af
Borgerforeningen for Verninge og omegn, som på ordinære
bestyrelsesmøder tager stilling til indkomne ansøgninger.
Kontoen oprettes pr. august 2013

Fredagsdiskotek for alle Børn Fredag d. 14 juni kl. 19.00-22.00 på Sporten
Der vil være musik, sjov og andre aktiviteter i teltet på sporten.
Det er for alle børn under 16 år og det er gratis. Forældre og
pårørende er velkommen i klubhuset til kaffe og hyggesnak.
Sodavand, slik mv. skal købe på stedet, til rimelig priser.
Kom og vær med

Arrangører
Verninge Forsamlingshus, Gymnastikforeningen,
Borgerforeningen og Idrætsforeningen.
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Nyt fra Gymnastikforeningen

af Rikke Jørgensen og Christina Hansen

Vi arbejder på højtryk for at få den kommende sæson til

Verninge Gymnastikforening afsluttede en god sæson
med et brag af en opvisning i marts måned. Holdene viste
hvad de havde lært i løbet af vinteren, så der var mange glade og spændte børn og voksne. Der blev klappet til den store guldmedalje og dagen blev afsluttet med en lækker buffet
inden vi tog trætte hjem. Der var dog både mænd og kvinder der havde lidt vanskeligt ved at gå så tidligt på sommerferie, så der er blevet grinet og svedt både til hockey, bold
og Zumba.

at blive klar. Der bliver et bredt udvalg og noget for enhver
smag. Vi har igen i år Forældre/barn, Store Spring, Puslinge, Zumbatomic, Boldspil for Damer, Herrehold, Zumba &
Dancefitness, Krop & Bevægelse, Ældrefolkedans, Folkedans og som noget nyt bliver der i år et børnehold med Folkedans/rytmik. Vi ønsker os rigtig meget at der også kan
blive et springhold for 0. til 2. kl. Men vi mangler nogle
der kunne tænke sig at påtage sig denne opgave. Det er
frivilligt arbejde, men Gymnastikforeningen betaler glad
og gerne for de nødvendige kurser. Går du og drømmer om
at blive instruktør på dette hold, eller har andre ideer til nye
og spændende projekter, så kontakt Hanne Kirsten på
tlf. 28 57 45 46

Vi starter igen fra uge 36 og glæder os til endnu en fantastisk sæson med mange gode grin. Forårsopvisning er
den 29 marts 2014, så sæt allerede nu kryds i kalenderen :-)

Nu er vi så ved at se frem til næste store arrangement. 140
voksne, unge og børn er tilmeldt Familielandsstævne i Folkedans på Verninge Skole den 12. og 13. Juli. Kik endelig
forbi med dine
børn.

En stor tak til alle de mange frivillige i foreningen. Både de der hver uge
gør en stor indsats for at vi alle bliver
rørt, samt dem der gang på gang møder op, når vi har brug for hjælp ved
arrangementer.

Hesselhoved 4
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 13 / 64 75 18 15
Åbningstider: Mandag-fredag kl.10-17
Lørdag kl. 9-13.
Side 4

V E R NI N G E , I K KE B L O T E T S T E D A T B O , M E N E T G O D T S T E D A T L E V E

Sommerfest 2013 på Verninge Stadion

af Troels Brems

Foreløbig program for sommerfest
Søndag d. 23/6

Fredag d. 21/6

Kl. 11.00 Turneringskamp Pige U 15 Verninge– Morud

Kl. 18.00 Topkamp Vestfyns All-Stars - B1913 Veteraner

Kl. 13.00 Straffespark Ungdom efterfulgt af finalen

Kl. 19.00 Straffespark Ungdom

Kl. 14.00 Straffespark Senior efterfulgt af finalen

Kl. 19.30 Straffespark Senior

Kl. 18.00 Måske Årets Revy ! Vi mangler kreative personer
der kan forfatte nogle tekster eller bare gode ideer. Kontakt
gerne Lone Andersen 20151505 el. lonemusse@gmail.com.

Kl. 20.00 Politiker Debat/dyst
Finn Brunse og Søren Steen Andersen stiller op til livlig
debat i teltet. Debatten/dysten afvikles i stil med Højlunds
Forsamlingshus. Spørgsmål ønskes debatteres, kan sendes
til info@verninge.dk
Kl. 22.00 Hyggeaften i teltet med musik fra højttalerne.

Kl. 19.30 Årets Bål og Båltaler
Kl. 22.00 Tak for i år

Der kan forekomme ændringer eller nye tiltag, gode ideer
er velkommen. Send gerne til info@verninge.dk

Kl. 24.00 Tak for i aften
Lørdag d. 22/6
Kl. 9.00 Gratis morgenbord i teltet. Leveret af sponsorer.
Kl. 10.00 Små fødder stævne U5-6-7-8
Kl. 12.30 Straffespark Ungdom
Kl. 13.00 Pige stævne U8
Kl.14.30 Holddysten, hvem skal fravriste Strandvejen/Beverly Hills titlen fra sidste år. Sammel dit hold fra
gaden-firma mm.
Kl. 18.00 Fællesspisning med musik v/ Huddie Blues
Musik med et bredt repertoire inden for Blues og Rock`n
Roll. Div. aktiviteter så som amerikansk lotteri, udpluk fra
Årets revy, mm. Sammel et bord fra gaden-firma mm.
Kl 01.00 Tak for i aften

Ny bestyrelse i Verninge Idræts Forening

af Troels Brems

Onsdag d. 29/5 blev der valgt en ny bestyrelse for Verninge Bestyrelsen vil forsætte arbejdet for fodbold, dart og badminton i Verninge og omegn.
Idræts Forening. Bestyrelsen består nu af :
Susanne Kristiansen, Anne Juul, Jens Martinus Pedersen,
Anders Breum Christiansen, Benjamin Hagen, Claus
Hjortshøj, Claus Hønborg, Jens Andreasen, Troels Brems.

Den omtalte Telemast står endnu ikke på Verninge Idræts
Forening område. Den nye bestyrelse vil forsætte arbejdet for
at politikerne finder en bedre placering.
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Verninge forsamlingshus

af Bjørn Møller

I forsamlingshuset er vi glade for vores sociale sammen-

komster, derfor sæt allerede nu kryds i kalenderen til efterårets Høstfest
kommende begivenheder.
Lørdag 5. oktober 2013

Fællesspisning

Andespil

Tirsdag 17. september 2013

Det forventes at der afholdes 3 stk. i efteråret.

Mandag 21. oktober 2013

Vi glæder os til at se jer.

Onsdag 20. november 2013
Bestyrelsen

Mandag 16. december 2013
Menu til de forskellige fællesspisning vil fremgå af opslag og
forsamlingshusets hjemmeside
http://www.verningeforsamlingshus.dk/

Verninge Forsamlingshus

Verninge Landsbyordning og Naturbørnehave

af Søren Storm

– i bevægelse og altid online!

Vær opmærksom på 1. skoledag er den 14.8.2013

Kære borgere i Verninge. Tusinde tak for støtten og det
gode samarbejde, som vi altid har med jer. Sammen gør vi
hinanden stærkere.
Her er et udpluk af den gode aktivitet, som foregår i
landsbyordningen.

Vuggestue etableres i løbet af år 2013

Vi opstarter pilotprojekt med udvikling af undervisningen med iPads i kommende 6. klasse

Pilehaveskolen flytter ind i det gamle plejehjem i
skoleåret 2013/2014

Vi arbejder med vores pædagogiske projekt ”Vis
hensyn – det koster ikke noget”

Verninge Landsbyskole og Naturbørnehave er kommet på facebook

Fra næste skole år starter der 23 elever i 0. klasse.
Vi glæder os til at se dem.

Venlig hilsen
Søren Storm
Skoleleder Tlf.

64 74 65 01 Mob. 40 24 46 86

Verninge Landsbyskole og Naturbørnehave

Arbejdsweekend i Landsbyparken d. 15-16. juni kl. 10-15

af Henrik Jørgensen

D. 15-16 juni er der arbejdsdage i Landsbyparken.

Det er fra kl. 10.00 –15.00 begge dage.



Alle redskaberne skal olieres. Medbring pensel.



Bede skal luges. Medbring haveredskaber.



Faldunderlag tjekkes. Medbring skovl og trillebør.

Hvis der kommer mange, kan vi måske nå det på en dag.
Det ville være dejligt. Hvis det regner aflyses det, tjek facebook.



Legetårnet skal repareres.

Medbring madpakke, drikkelse og godt humør.
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Tilmeld jer gerne til Henrik Jørgensen på 20 71 83 83,
eller mød os på facebook og skriv om I kommer og hvad I
vil hjælpe med. Ligeledes kommer der sedler op på Skolen
og i Børnehaven.
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Familiespejd, et tilbud fra Verninge Spejderne

af Vivi Høstrup

Har I lyst til at komme ud at lege og have det sjovt uanset vejret, lave mad over bål og opleve forårets komme?
Så kom til familiespejd !
Et nyt tilbud til førskolebørnene, evt. med forældre og søskende
Vi mødes i Fredrikslundhytten, Solevadvej 3 5690Tommerup
Følgende søndage fra 10-12:
Søndag D. 26. maj
Søndag D. 16. juni
Programmet henvender sig til de 3-7 årige, men hele familien er velkomne og vi skal alle deltage i aktiviteterne.

Vi håber I har lyst til at være med. Mød op
og nyd en søndag ude i naturen.

Hilsen
Ditte Wørmer tlf. 28936110 mail: ditte-W@hotmail.com
Carina Jørgensen tlf. 27 89 49 70

Tirsdag i Fredrikslundhytten

af Vivi Høstrup

Vi holder møder hver tirsdag,
i Fredrikslundhytten, Solevadvej 3, og man er velkommen til at komme og prøve at være med.
Bæverne: 0. og 1. kl.

Fra 17.00 til 18.45

Bæverleder Jes

Ulve: 2. og 3. kl.

Fra 17.00 til 18.45

Ulveleder Carina

Junior: 3. og. 4 kl.

Fra 19.00 til 21.00

juniorleder Martin

Spejder: 6. og 7. kl.

Fra 19.00 til 21.00

Spejderleder Jesper

Senior: 8. kl. til og med 18 år. Fra 19.00 til 21.00

seniorleder Daniel

Tag tøj med til at være ude.
Spejderhilsen
Henvendelse til Vivi Høstrup tlf. 64751562/29228835 mail: jv_hoestrup@mail
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Fjernvarme i Verninge

af Bjørn Møller og Thomas Olesen

vil dette beløbe sig til ca. kr. 80.000-100.000,-

Er Verninge klar til fjernvarme ?
Vi har god mulighed for få fjernvarme til byen. Fjernvarme
Fyn ser Verninge som et muligt sted, at udvide ledningsnettet. For at dette skal blive en realitet, kræver det at min. 150
hustande vil tilslutte sig ved etableringen i 2014-2015.
Borgerforeningen ønsker at fremskynde den endelige beslutning fra Fjernvarme Fyn.
I forbindelse med Idrætsforeningens sommerfest, vil vi være
at finde i vores telt, hvor vi har lister I kan skrive jer på.

Det er mange penge, men efter Fjernvarme Fyns udsagn, vil
det kunne tjenes ind i løbet af 6-8 år.
Hvis man ikke har så et stor beløb stående, vil det være muligt, at få en fordelagtig afbetalingsordning, med et indskud
på kr. 5.000,- og resten tilbagebetales over varmeregningen.
Skulle vi mod forventning ikke ses til sommerfesten, vil vi
forsøge at komme rundt til dem der mangler.
Vi kommer til alle, også dem der ikke er medlem af Borgerforeningen
Vi håber I vil tage godt i mod os.

Oversigtskort over mulige etableringsområder samt yderligere information, vil blive at fremlagt på verninge.dk når det
modtages fra Fjernvarme Fyn.

Bestyrelsen for Borgerforeningen
Kom til vores stand lørdag og
søndag d. 22-23. juni og giv din
mening om fjernvarmetilslutning i Verninge.

Kort om fjernvarme
Fjernvarme leveres via en stikledning til huset og den eksisterende varmeinstallation skal udskiftes. Afhængigt af hus,

Vi ses til Sommerfesten

Verninge på nettet og Borgernyt
Verninge.dk

af Henrik Jørgensen

Borgernyt

Borgerforeningen har valgt at slette verninge.com og lave en Borgerforeningen har med dette nummer ændret Borgernyt til
ny hjemmeside ”verninge.dk”.
bladet for alle i Verninge og Omegn.
Den er nu godt i gang og vil løbene blive opdateret med æn- Flere har, som I kan læse haft mulighed for at få deres buddringer og nye tiltag. Den er blevet godt besøgt og i marts
skab med.
måneden, havde den næste 40.000 hits. Det har vi ikke prøFor at holde omkostningerne nede, har vi solgt reklameplads
vet før.
og vil forsætte med dette.
Den hurtige dialog sker på facebook.com/verningeogomegn.
Bladet udkommer i februar, maj, august og november.
Dette nummer er dog blevet noget forsinket, på grund af en
ekstraordinær generalforsamling i Idrætsforeningen.
Vi håber I vil tage godt i mod BORGERNYT.
Borgerforeningen for Verninge og Omegn

Medbring denne annonce og få 20 % på alle varer ved kassen, gælder fra mandag d. 10.06.2013 til fredag d. 21.06.2013

