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Kort nyt fra Borgerforeningen

Af Henrik Jørgensen

v

En time om visioner og vækst i erninge
D. 19. feb. kl 19.00-20.00
Centralrummet Verninge Skole
Oplæg fra Borgermester Søren Steen Andersen og Henrik Jørgensen
 Verninge i tal 2015.
 Nye byggegrunde i Verninge.
Arhh
 Multihal i Verninge.
 Frivillighedens hus.
 Plads til nye virksomheder
 Fartdæmpning i Verninge.
 Nedrivning af gamle bygninger
 Diodelys på ny renoverede byporte
 Hvor er visionen for Verninge i 2020
En time for der skal skabes opbakning til de gode ideer.
En time med fuld drøm på slids på projekterne. En time med smil og debat.

Generalforsamling I Borgerforeningen for Verninge og Omegn
D. 19. feb. kl. 20.00-21.00 i centralrummet Verninge Skole
På valg er:

Har du sikret dig stemmeret ?



Thomas Olsen ( Modtager genvalg)

Brug girokort eller reg. 6851kto 179759



Bjørn Møller (Modtager ikke genvalg)

eller senest på generalforsamlingen



Benjamin Hagen ( Modtager genvalg)

Husstand: kr. 150,-



Michael Cederskjold (Modtager ikke genvalg)

Enkel medlem: Kr,.75,-

Dagorden.
1.

Valg af dirigent

2.

Formandsberetning

3.

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4.

Fastsættelse af kontingent 2016

5.

Indkomme forslag

6.

Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

7.

Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter

8.

Valg af 2 revisorer

9.

Evt.

Forslag til generalforsamling og opstillede kandidater til bestyrelsen,
ønskes fremsendt til formanden senest 10 dage før generalforsamlingen.
Borgerforeningen er vært med øl, vin og vand fra kl 19.00
Vi anbefale vores bank
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Nyt fra spejderne

af Vivi Høstrup

Spejderne holder møde hver Tirsdag
0-3 klasse fra 17.00 til 18.45
4-10 klasse fra 19.00 til 21.00
Solevadvej 3 Frankfri
Ud over de ugentlige møder er der følgende program for foråret
2015:
Februar:
Marts:
April:

D. 21.-22. Fastelavnstur for Bæver/Ulve.
D. 22. Nytårsparade alle spejdere og forældre (vi mødes ved kirken og afslutter på skolen).
D. 7.-8. Morondoløb Ringsted Spejder/senior
Påske Roland 2, Diamant og ULK for Spejder/Senior
D. 18. Distriktsturnering for bæver og Ulve.
D. 18.-19. Tur til skræppebjerget BS’s træningsbane med alle spejdere/seniorer i Assens kommune
D. 24.-25.-26. Oprygningstur for alle i gruppen, Junior og Spejd/Senior fredag til søndag, bæver/ulve
lørdag til søndag.

Nytårsparade og forældremøde
D. 22 februar.
Vi mødes i Verninge kirke kl.10.30 efter gudstjenesten går vi i samlet flok med Fanerne forrest til Verninge Skole hvor der efterfølgende vil være lidt frokost.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programmet er følgende:
Velkomst.
Frokost, (herunder køre der billeder fra sommerlejrene 2014 på den store skærm).
Forældremøder i enhederne (bæver, ulve, junior, spejder. senior).
Sommerlejr information for 2015.
Fif fra Kirsten i Spejdersport til hvordan man klæder sit barn korrekt på til spejderlivets glæder.
Fælles forældremøde i aulaen, imens er der aktiviteter for børnene.
6.1 Dagsorden for det fælles forældremøde:
6.2 Formandens beretning.
6.3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
6.4 Valg til forældrerådet
6.5Fælles aktiviteter for hele gruppen foråret 2014.
5. Overrækning af års emblemer, og mærker
Afslutning ca. kl. 15.00
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Sensommerfest
Og

Sponsor-motionsdag

D. 29. august 2015
Så skal der være fest.

Hvad koster menuen?

I forbindelse med Sponsor-motionsdagen, har foreningerne i
Verninge valgt at bakke op om en fælles sensommerfest. Det
bliver i Landsbyparken i telte. Borgerforeningen har købt det
første telt sidste år med plads til mange glade borgere. Vi går
derfor allerede nu i gang med, at sælge pladser til denne fest.
Et festudvalg er ved at være nedsat og det bliver deres opgave,
at skabe et brag af en fest.

Prisen er ikke fastsat endnu, men der arbejdes på at skaffe
sponsoratet til grise og tilbehør mv. Derfor vil denne endelig
pris først blive offentliggjort i Borgernyt MAJ og skal betales
senest 1. juni 2015

Musik?
Der arbejdes på at finde et super liveband. Det er besluttet, at beløbet fra Årets Landsby 2014, skal gå ubeskåret
til musik.

Vi vil gøre det så billigt, som muligt så alle kan være med, store og små, ung som gammel. Ingen tvivl om det

Hvor mange kan deltage ?
I teltet er der plads til ca. 120-150 afhængig af bordopstilling.

Hvordan tilmelder man sig?
Indbetal det samlede beløb på reg. 6851 kto 182808

Skal I med ?

Mærk. Sydmarksvej 35, 3V 2B

Vi er klar til at tage i mod tilmeldinger nu. Vi har sat et deltager gebyr på kr. 50,- pr. voksen og kr. 25,- pr. barn til og med
13 år. Hvis det indbetales inden 1, maj. Herefter siger prisen
med kr. 20,- pr. person

Dette er et eksempel 3 voksne og 2 børn kr. 200,-

Gebyret skal bruges til borde, stole mv.

Årets Sponsor-raiser overrækkes til festen.
Skal du løbe med titlen i år, så kom i gang med at finde sponsorer. Beløbet går til Verninge kontoen, som skaber glæde og
aktiviteter, for Borgere i Verninge og Omegn.

Gebyret betales ikke tilbage ved afbud, men tilmeldingen kan
overdrages til en anden familie.

Hvem står bag denne fest.

Hvad er menuen ?

Det gør Borgerforeningen og alle de andre foreninger og derfor indbetales der til Verninge kontoen.

Helstegt pattegris med tilbehør.
Dessert. Overraskelse
Kaffe og the.
Alt drikkelse skal købes på stedet.

Vi håber på stor opbakning til dette nye arrangement
Festudvalget 2015

Verninge Idrætsforening
Stort og småt …..

af Claus Hjorthøj

General forsamling :

Det er ingen hemmelighed, hold nu op jeg elsker dette lille
Tirsdag den 17 februar 2015
blad, vi har gang i så meget godt i lille Verninge det er så fedt.
vi starter med suppe kl. 18.30, general forsamlingen starter kl.
En lille status herfra, vi har prøvet at starte Torsdags bold 19. har du lyst til at gøre en forskel så kom og bliv en del af
op, det har været en lidt sløv start, vi tror på dette hyggelige
det. Det er altså sjovt.
tiltag om man er ung eller gammel, så på med støvlerne og
Ønsker du at blive en del af det, eller har du spørgsmål, så
hold øje med Facebook vi fortsætter selvfølgelig.
kontakt mig på : hjortshoj@verningeif.dk
Indendørs træning for ungdom foregår jo i Brylle Hallen og
Vi har det sjovt og vi er på vej til noget stort i Verninge, takket
tak for en kæmpe opbakning, vi er meget glade for der komvære et godt sammenarbejde mellem foreningerne.
mer så mange, selvom det er en fredag, det er bare kanon.
Fodbold opstart udendørs, mandag den 13/4 – 2015 velmødt

Herre senior træner også indendørs, lige efter ungdom er

færdig, har man lysten så kom og deltag, Christoffer og Co er Sponsor
også klar til bold samt at have det sjovt. Der er i øvrigt også
Der sker også nyt på sponsor fronten, VIF har indgået et sammenarbejde med OK Benzin. Hvad betyder det ? Jo vi skal
vinter træning for senior om onsdagen, de starter kl. 20.
vare tage anlægget i Glamsbjerg, det er jo ikke i Verninge ?
Ungdom er også klar til udendørs sæsonen, der sker vel ikke Korrekt og nej vi tager det ikke fra andre vi er blevet tilbudt
det helt store eller gør der ? Vi har fået nogle fantastiske hjæl- det og har sagt ja.
Så et sammenarbejde mellem Verninge IF, Super Brugsen Aspere i Mikkel Og Martin, de gør en kæmpe forskel tak til jer.
sens og OK starter op i 2015.
Det er super for de ” små ” med sådanne store drenge som
Vi har også besluttet at halvdelen af alt hvad vi får ind via
kommer til træning, derudover kommer Troels Brems til at
OK aftalen skal gå til Verninge kontoen. Man kan sige 3 øre
være drenge træner sammen med Michael, velkommen Troels. til VIF og 3 øre Verninge kontoen ( verninge.dk )hver gang
man tanker. Vi håber selvfølgelig det bliver rigtig godt og at
Ungdoms trænere 2015:
der er mange som vil støtte op om dette, det gavner hele byen
så jo flere der hjælper og støtter op om dette jo bedre.
Marianne, Troels, Michael, Claus, Morten og vores hjælpere
Martin og Mikkel.
Vi har også indgået et sammenarbejde med lokal telefonen, et
Som i sikkert har hørt går det også rigtig godt for vores Dart
yderst godt tilbud som støtter lokal sporten i Verninge, læs
afdeling, de ligger i skrivende stund nr. 5 i den bedste række, mere www.lokaltelefonen.dk
det er da flot, klap jer selv på skulderen. Godt gået til jer og
Rigtig godt nytår til alle.
bare klø på, det bliver også stort.
Fodbold opstart udendørs, mandag den 13/4 – 2015 velmødt
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Vi har også besluttet at halvdelen af alt hvad vi får ind via OK aftalen skal gå til
Verninge kontoen. Man kan sige 3 øre til VIF og 3 øre Verninge kontoen ( verninge.dk )hver gang man tanker. Vi håber selvfølgelig det bliver rigtig godt og at der
er mange som vil støtte op om dette, det gavner hele byen så jo flere der hjælper og
støtter op om dette jo bedre. VIF

Vigtige datoer og Info fra Gymnastikforeningen Verninge.

af Rikke Jørgensen

Følg os på
Facebook

D.9. –15 februar

Vinterferie og dermed ingen gymnastik.

Torsdag den 26. februar

Kl. 20.00 er der Generalforsamling i Forsamlingshuset. Mød op, og kom med ris og ros, eller
gode ideer så vi fortsat kan blive bedre og tilbyde det som i ønsker at deltage i!

Lørdag d. 21/3

Opvisning og Afslutningsfest for alle!!

Efter gymnastikopvisningen er der flere af voksenholdene der fortsætter. Kontakt instruktøren for nærmere info.

Juletræsfest 2014

OPVISNING OG AFSLUTNING
Lørdag d. 21. marts 2015
Kl. 14.00 til 21.00
På Tommerup Efterskole, Sortebrovej
Vi vil fejre at endnu en god sæson i foreningen er ved at slutte, med
et brag af en opvisning, fællesspisning musik og leg.

Alle er velkommende også ikke medlemmer,
så tag gerne hele jeres familie med.
Fra kl. 17.30 vil der være stor fælles buffet.
Tilmeldingssedler deles ud på alle hold.
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Fastelavnsfest i Verninge
Søndag d. 15. feb. 2015 kl. 13.30

Traditionen tro er der fastelavnsfest for alle børn i
Verninge og Omegn, både store og små.
Vi begynder med en lille festlig fastelavns børnegudstjeneste i Verninge kirke, hvor der vil være
sang, musik og fortælling.
Herefter går det i samlet flok til forsamlingshuset,
hvor vi slår katten af tønden, synger, danser og leger. Der er naturligvis præmier til bedste udklædning til kattekonger og kattedronninger.

Tilmelding afleveres til Hanne Kirsten i Blomstercenteret Hesselhoved 4 eller i hendes postkasse senest d. 8 februar.
Vi glæder os til at se jer, i jeres flotte udklædninger
til en hyggelig eftermiddag.
Mange fastelavnshilsner fra: Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, Gymnastikforeningen, Verninge kirke og Borgerforeningen

Nyt fra Verninge skole, børnehave og
vuggestue
Information

Skolegården optimeres

Der sker mange fysiske ændringer på skolen i øjeblikket. Her I den nærmeste fremtid vil vi arbejde med at skabe et bevægeler der tale om en større istandsættelse, som hovedsagelig hand- sesmiljø i skolegården. Skolereformen handler meget om at
have fokus på motion og bevægelse. Det betyder, at vi i skoleler om forskønnelse, indretning og nye faciliteter.
gården skal optimere forholdene for dette. Det første spadestik
Hegn om den lille legeplads
bliver at etablere en multibane, som kan bruges af skolens brugere samt lokalområdet. Vi håber den står klar ved påsketid.
Børnehavens lilla gruppe er flyttet over på skolen. Det er de
ældste børn fra børnehaven. Vi er rigtig glade for at de går på Derefter vil vi indrette resten af skolegården.
skolen. Vi skal passe på dem. Derfor er der kommet hegn omkring legepladsen.
”Det bliver en hel ny skole” - sagde elevrådet

Venlig hilsen
Søren Storm

Elevrådet været ude og informere om, hvad der sker på skolen i
øjeblikket. Vi har fået optimeret det digitale læringsmiljø og
sætter nu ind på de fysiske læringsmiljøer—ude som inde. I
løbet af januar måned bliver centralrummet malet og nyindrettet med nye møbler. Det glæder vi os til. Ydermere bliver gangene ved SFO og indskolingen samt biblioteket malet.
Samarbejde med Verninge Husflid
I det nye fag håndværk og design har vi sammen med Verninge
Husflid tilrettelagt et spændende forløb for 4.-6.klasse. Det betyder, at vi har fået to kunstnere til at komme og arbejde sammen med de voksne fra skolen—og ikke mindst børnene. Det
er med begejstring, at vi går ind i dette samarbejde, hvor vi får
en masse inspiration til at gøre undervisningen endnu bedre.
V E RN I N GE , IK K E B L OT E T S T E D A T B O , ME N E T G OD T ST E D A T LE VE
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Kurser i foråret
I januar start de nye kurser, blandt andet 2 billedskole hold
for børn i Brylle. Ring gerne for at høre nærmere på tlf.
64762284, måske er der ledige pladser.
Kulturhuset i Bred.
Har du mod på at gå til yoga, kan vi tilbyde 3 nye hold, mandag, tirsdag og onsdag. Hør nærmere hos underviser Carina
Cecilia Saattrup Tlf. 26217620.

Julegaveværkstedet
Verninge Husflid afholdt sit årlige julegaveværksted i november.
80 børn og voksne fandt vej til Brylle skole.
Der blev filtet, bagt småkager, lavet lys, æsker, grønne kranse, gummi dyr og der blev produceret fuglemad og lavet træ
nisser.
En hyggelig og fornøjelig dag.

Musik.
Verninge Husflid har også en
musikdel blandt sine kurser.
Blandt andet klassisk og rytmisk
klaverundervisning samt 2 kor,
et senior og et rytmisk kor.
Der er også folkemusik bandet ”
Fionia ” som ledes af Keld Nørgård.
Bandet er 20 år gammelt, i øjeblikket mangler violiner og et
par harmonikaer. Man skal være rimelig velfunderet på sit
instrument. Node kendskab er ikke et krav.
Hør nærmere hos orkesterleder Keld Nørgård tlf. 64763064
eller 61700770
Vi har mange andre kursus tilbud, som vil kunne ses
på vores hjemmeside eller vores Facebook side.
Nogle af kurserne vil blandt andet være:
Pileflet, trædrejning og akvarel for begyndere.

Følg
Verninge Husflid på facebook
Verninge.husflid.dk
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Bestyrelsen
Formand
Karen Elise Pedersen
Linde Allé 33
5690 Tommerup
E-mail: karenelise@tommerupst.dk
Telefon: 64761976
Næstformand
Birgit Mose
Svanevej 13
5690 Tommerup
E-mail: birgitmose@gmail.com
Telefon: 64763696
Kasserer
Arne Enggard Jørgensen
Brunsegaardsvej 43
5690 Tommerup
E-mail: verninge@husflid.dk
Telefon: 64762294
Bestyrelsesmedlem
Else Marie Schjerning
Åløkkehaven 26
5000 Odense
E-mail: elsemarie@nalnet.dk
Telefon: 66113905
Bestyrelsesmedlem
Stig Rudolfsen
Krengerupvej 66
5690 Tommerup
E-mail: s.rudolfsen@live.dk
Telefon: 25156636
Bestyrelsesmedlem
Elef Holm
Bøgevænget 6
5690 Tommerup
E-mail: elef@tommerupnet.dk
Telefon: 64761298
Sekretær
Anette Rasmussen
Lundegårdsvej 55
5690 Tommerup
E-mail: anetteerasmussen@yahoo.dk
Telefon: 50570311

Suppleant
Dagny Andersen
Hjulets Kvarter 192
5220 Odense Sø.
E-mail: dagny@hotmail.com
Telefon: 30435301
Suppleant
Ragnhild Møller Hansen
Ebberupvej 52D
5631 Ebberup
E-mail: ravnufilt@gmail.com
Telefon: 26805419
Skoleleder
Bente Eriksen
Brunsegaardsvej 43
5690 Tommerup
E-mail: verninge@husflid.dk
Telefon: 64762294

Verninge Forsamlingshus

af Bjørn Møller

Kræmmermarked

Kik på loftet i garagen om du har noget der er for godt til at smide ud,
men du ikke selv bruger, så prøv en dag som kræmmer.
Købe en stand, sælge dine ting og sager,
vi har stande inde og ude.
Stand inde bord 80x120 95,- kr.
Stand inde bord 80x160 125,- kr.
Stand ude
240x350 100,- kr.
Vi sørger for omtale af Kræmmermarked i byen samt på Facebook.
Bindende tilmelding til info@verningeforsamlingshus.dk eller
til Carsten Hønborg 28 12 72 84
Senest 1 April 2015
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Verninge Forsamlingshus

af Bjørn Møller

Vi dækker op til kaffebord og i bager jeres bedste kage, til det store fælles kage/kaffebord hvor
kagerne i en humoristisk ånd bliver bedømt.
Den 22. februar er der åbent hus i mange forsamlingshuse i
kommunen, også i vores.
I Verninge Forsamlingshus har vi valgt at afholde

Hvem bager byens bedste kage?
Det vil vores to dommere bedømme, det er Verninge ’s tidligere bagermester Kurt Hansen og
mestersvend Troels Brems.
Kom til en hyggelig familie eftermiddag i forsamlingshuset søndag d. 22. februar fra kl. 14.00 til
17.00, vi håber i vil bage mange kager og medbringe jeres gode humør.

Forhåndstilmelding på info@verningeforsamlingshus.dk
eller tlf. 28 12 72 84

Verninge Forsamlingshus

Tirsdag den 17. februar
Husarsteg med sovs og kartofler
Fastelavnsboller
Kaffe/te

Pulled Pork burger med tilbehør
Frugter med råcreme
Kaffe/te
Torsdag den 16. april
Paprikagryde med kartoffelmos
Kaffe/te

Tirsdag den 19. maj
Dansk bøf med sovs og kartofler
Frugttærter
Kaffe/te

Onsdag den 18. marts

Fromage

af Bjørn Møller

Tirsdag den 23. juni
Koteletter i fad med ris og blandet salat
Hjemmelavet is

Fællesspisning pris:
Pris: Voksne 75 kr. Børn 4-13 år. 40 kr. / under 4 år. gratis
Tilmelding senest 4 dage før til Bente Sørensen
Tlf. 26 39 32 33 eller bente@verningeforsamlingshus.dk
Deltager antal max. 150 personer
Er i forhindret efter tilmelding - husk at melde afbud senest dagen før.

Verninge Forsamlingshus afholder generalforsamling
onsdag den 18. marts kl. 20.00 efter fællesspisning.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen er der kaffe og kringle.
M.v.h.
Bestyrelsen
Girokort indlagt i dette blad, til indbetaling af kontingent.
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Nyt fra Verninge Vandværk

Af Kirsten Nielsen

Udskiftning af vandmåler

Vandspild og utætheder
Bestyrelsen henstiller til, 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.

Vi påtænker i første halvdel af 2015 at udskifte alle vandmålere med elektroniske vandmålere. I vil høre nærmere herom
først i det nye år og når vi starter får de husstande det vedrører
skriftlig besked hvornår smeden kommer.
Hvis der er noget du vil spørge om kan du kontakte os på tlf.
eller på e-mail: verninge-vand@live.dk

Verninge Vandværk
Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms tilslutning:
Enfamiliehus, rækkehus,
pr. lejlighed i etageejendom, mindre forretning
og kontor
Byområde

Øvrige områder

Etværelses lejlighed og
kollegieværelse

Byområde

Takstblad gældende fra 1.. januar 2015

landbrug,
industri,
institutioner inel. en
lejlighed

Indtil 3.000
kbm. Pr. år

Hovedanlægsbidrag

4.010,00

7.340,00

3.040,00

10.000,00

Forsyningsledningsbidrag 6.100,00

10.303,00

4.350,00

15.233,00

Stikledningsbidrag

4.890,00

4.890,00

5.153,00

5.400,00

I alt i kr.

15.000,00

22.533,00

12.543,00

30.633,00

Drift bidrag i kr:
Fast årlig afgift pr. bolig enhed

510,00

Målerleje pr. år

75,00

Pris pr. kbm. Vand

4,10

Afgift ledningsført vand pr. kbm.

5,46

Afgift til kommune og stat pr. kbm.

0,67

Gebyrer i kr.
Gebyr pr. rykkerskrivelse

50,00

Gebyr anbefalet rykkerskrivelse

100,00

Genåbningsgebyr

1.000,00

Alle priser er excl. moms
40 m/m stikledning til skel, dog max.
10 m. fra hovedledning. Derudover
afregnes til kostpris el/er efter nærmere aftale med bestyrelsen.
Afgiften betales kontant efter skriftlig tilmelding, og inden etablering
påbegyndes. Forbrugs-afgifter beregnes fra færdig melding/
ibrugtagning.
Ovenstående tilslutningsafgifter
ved forsyningsetablering gælder
kun, hvor ejendommen har facade
til vandværkets nuværende hovedledning. Ved forsyningsetablering
uden for nuvæ-rende hovedledningsanlæg forhandles tIlslutningsafgiften med bestyrelsen, der efterfølgende skal have denne aftale
godkendt hos kommunen jfr. vandforsyningslovens § 53 stk. 1.
For landbrug, industri og institutioner med et årsforbrug ud over
3.000 kbm betales forøget tilslutningsbidrag efter aftale med bestyrelsen. Ved en evt. senere forbrugsstigning over 3.000 kbm.
forbeholder bestyrelsen sig ret til
genforhandling af tilslutningsbidraget.
I øvrigt henvises til regulativ og vedtægter.
Forbrugsafgifter opkræves 2 gange årligt. 1. juli betales aconto
med 50% af forrige års for-brug.
Endelig afregning sker pr. 31.
december.

Tilmeld jer
Nu

Sensommerfest
D. 29. august

Har I sikret
jer en plads?

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

Søndag d. 19. april valfarter folk til Verninge fra hele
Fyn for at se køerne danse foråret i møde på
”Verningelund”. Økodagen er en stor begivenhed både
for det økologiske landbrug men også for Verninge by,
hvor vi i 2014 havde omkring 5000 gæster.
”Verningelund” har været økologisk siden 2007 og med
sine 200 køer + opdræt, er det Fyns største økologiske
malkebesætning.
På økodagen har vi allieret os med lokale landmænd,
som stiller deres traktorer til rådighed. Frivillige traktor-

fører kører denne dag rundt med børn såvel som voksne.
ARLA præsenterer forskellige økologiske smagsprøver,
halmborge vil blive stillet op til fri leg og der vil være
mulighed for ridetur på en pony. Mon ikke også Verninge Spejderne vil være at finde et sted! Derudover vil der
være salg af ”Verningelundpølser” m. brød, kaffe, kage
m.m. Mange frivillige både lokale og udefra står klar til
at tage imod jer.
Velkommen til økodag på ”Verningelund” 2015

Kom og se køerne danse på Verningelund søndag d. 19. april kl. 10.00 – 14.00

Borgerforeningen er igen klar til at
hjælpe med parkering og registrering
af de mange besøgende.
VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE

