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Borgernyt, det fælles blad             

Bladet udkommer 4 gange år-
ligt i Feb., Maj, Aug. og Nov. 

Februar 2016 

oplag 1000 stk. 

Omdeles i Verninge Sogn 

Vi aktører støtter op om vores 
fælles blad og udkommer via 
borgernyt og Verninge.dk  

Gymnastikforeningen Verninge, 
Verninge Idrætsforening,      
Verninge Forsamlingshus,    
Verninge Spejderne,             
Verninge Husflid                                              
Verninge vandværk 

samt  

redaktør og udgiver af           
Borgernyt: 

Borgerforeningen  

for Verninge og Omegn.  

Redaktionen påtager sig ikke 
ansvar for holdninger i artikler-
nes indhold. 
Forside foto af Henrik Jørgen-
sen             

Har du/I forslag til emner som 
ønskes med I bladet, eller har I 
andre ting som vedrører Borger-
nyt, skal al henvendelse rettes til 
redaktør Henrik Jørgensen  

info@verninge.dk 

Mobil 2071 8383  

Salg af annoncer er en vigtig 
del, for at udgive dette blad.  

Vi håber derfor I vil støtte vores 
annoncører. 

Med venlig hilsen  

Alle aktører i  

Borgernyt  
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Tak til Tina og Spejderne for stafetten. 

 Så er turen kommet til Verninge IF - klubben der ligger gemt 
for enden af en ydmyg nedslidt asfaltbelagt passage. Vi håber 
dog på, at dette I løbet af 2016 vil ændre sig, hvis der åbner sig 
plads omkring klubben. Ja så får vi travlt, men det er også no-
get af det der driver os og gør det frivillige arbjede spændende. 

  

Hvem er så de 2 tosser 

Vi, Claus Hjortshøj, og Anders Breum er begge tilflyttere til 
Verninge og Langsted for godt 10 år siden. Vi har børn på Ver-
ninge Skole og i Glamsbjerg. Vi er begge kommet ind i Ver-
ninge IF´s bestyrelse inden for de sidst 5 år, hvor Verninge IF 
har gennemgået store forandringer. 

 

Claus er næstformand, sponsoransvarlig, bestyrelsesmedlem i 
Verninge IF´s støtteforening og pigetræner for bla. datteren 
Sara. Claus startede i 2006 som assistenttræner for U7 drenge, 
hvor hans egen søn Simon spillede, og da Verninge ikke pt. 
rummer så store årgange (U16). Simon er flyttet til Glamsbjerg 
IF, hvilket måske bliver den naturlige konsekvens af, at vi sen-
der børnene videre til andre skoler fra 6 klasse. Det der så vil 
glæde i det frivillige arbejde er, hvis de på et tidspunkt vender 
tilbage til Verninge som seniorspillere og frivillige. Nogle fra 
denne årgang er allerede hjælpetrænere, det er glædeligt. 

 

Anders er  formand og kom med I bestyrelsen da 
“telemasten” nær var ved, at resultere i en lukning af klubben. 
Den nye bestyrelse blev pludselig vendt rundt igen – nye kom 
til, og Anders blev “kuppet” til formandsposten – den havde 
han bestemt ikke set komme, da han trådte ind I bestyrelsen. 
Anders´s søn Daniel spiller på vores drenge U11 og den mind-
ste, han har forsøgt sig lidt hos de mindste fodbold drenge/
piger. 

 

Bestyrelsen I Verninge IF har  en “flad” styreform, og der er 
plads til alle – der ikke nogen, som bestemmer mere end andre, 
men måske nogen med flere ideer, og opgaver. Det er sådan vi 
har valgt det skal være, da folk byder ind med den tid de har. 
Alle i bestyrelsen har børn, og derfor begrænset tid. 

 Nogle af de ting vi som frivillig I Verninge IF arbejder med er: 
Økonomi, Skt. Hans i samarbejde med flere af de andre lokale 
foreninger, sommerfest i Verninge, fastelavn og arbejdslørdag 
mv.  

  

Øens hold fodboldstævner  har  Verninge IF haft en del af 
gennem årene – de holdes hen over en weekend, og giver nor-
malt et pænt tilskud til den trængte klubkasse. Stævnerne er vi 
faktisk blev meget erfarne I, ikke mindst pga. det “hold” af fri-
villige, der arrangerer og afvikler stævnerne. Hvis der er nogen, 
som kun lejlighedsvis kan bidrage med frivilligt arbejde, så er 
det her I kan hjælpe – der er brug for mange hænder på kort tid, 
men det er kun 1-2 gange om året I behøver, at hjælpe – det må 
da være til at overskue.  

  

 

 

 

Sponsorer 

En stor del af det frivillige arbejde er også, at skaffe sponsorer, 
der vil støtte klubben økonomisk, ikke for at dække et hul i 
økonomien for manglende indbetalte kontingenter, men målret-
tet på enkeltstående projekter, så sponsoren kan se, hvad netop 
deres sponsorrat har bidraget til. 

  

Hvis mange yder en lille smule og ikke omvendt 

Vi synes det er vigtigt, at folk involverer sig i lokalsamfundet, 
og melder sig som frivillig i det omfang det er muligt - nogen 
vil måske mene, at lige netop De ikke kan byde ind med noget, 
eller behøver byde ind med noget. Der er ikke noget frivilligt 
arbejde som tager hele folks tid, det er blot et spørgsmål om, at 
sige fra, så tingene ikke bliver surt. Hvis vi alle tager en lille 
tørn, så bliver glæden ved det også så meget større. 

  

Verninge og omegn er inde i en positiv udvikling og det er vig-
tigt, at vi fortsætter det frivillige arbejde, for uden foreninger, 
skoler mv.  får vi et “fattigere” lokalsamfund. Det er lige netop 
Det Du gør, som I den sidste ende får det hele til, at bliver mere 
værd. 

  

Vi ses derude i lokalsamfundet 

 Claus Hjortshøj og Anders Breum 

  

Stafetten er hermed givet videre til Verninge Forsamlingshus 

Stafetten, -en side fra en frivillig.       af Claus Hjortshøj og Anders Breum 
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Kære læser. Et nyt år er oprunden og det er tid til at gøre sta-
tus. Hvad sker der i lokalområdet for tiden og hvor er vi på vej 
hen? 

Verninge er et af de få sogne i landdistrikterne i Danmark, der 
faktisk har haft en helt stabil befolkningsudvikling de senere år 
siden. Ja, siden før krisen, endda. Det skal ses i lyset af, at der 
har været mærkbare fald i befolkningstallene for rigtig mange 
landsbyer i DK. Også for mange såkaldte mellem- eller hoved-
byer, som tidligere har huset et rådhus. Verninge har oplevet 
en lille stigning det seneste års tid, så sognet nu ligger på ca. 
1690 borgere og byen på 760. Sognet ligger i den høje ende i 
kommunen for så vidt angår andelen af 0-5-årsbørn, om end 
det er faldet lidt, mens 6-16-årige også er over gennemsnittet 
for et sogn som Verninges vedkommende. Ligeså med andelen 
af borgere i den erhvervsaktive alder. Det er flot – og værd at 
bygge videre på.  

Der er mange initiativer i gang i området, både fra private, fri-
villige, forsyningsselskaber og kommune. Fiberkabling er jo en 
gammel historie for byen Verninge, idet det blev etableret for 
år tilbage. Hjelmerup-Solevad kom på for nylig, mens Nårup 
(og Holte) er godkendt nu og anlægsarbejdet skal i gang. Her 
har borgerne været hurtige og flittige, mens Energi Fyn har 
været positive. Der mangler stadig fiber visse steder – her må 
man gerne samle kræfterne og henvende sig til kommunen el-
ler Energi Fyn.  

Et andet aktiv, der kan understøtte udviklingen i lokalsamfun-
det er fjernvarme. Byrådet har lige godkendt projektforslag fra 
Fjernvarme Fyn om fjernvarme i Verninge By. Ca. 250 hus-
stande. Her er det vigtigt at borgerne samler sammen, så der 
kommer størst mulig tilslutning til projektet, hvilket jeg også 
ved sker. Lige nu er projektet i høring og normalt klages der 
fra andre selskaber over samfundsøkonomien i dette. Om end 
den plejer at være god – og fjernvarmen får medhold og må 
fortsætte forudsat der er borgere nok i området der støtter op.  

Omkring boligudstykning, så er Ellekærshaven, som den første 
etape hedder, i gang. Dog forsinket af uanede mængder vand, 
som forsinker vejanlægningen inde i området, hvor 13 parcel-
ler på ca 1000 – 1340 kvm vil ligge klar i det tidlige forår. 

Byggegrunde i dag er nødt til at være store pga. nye isolations-
krav og at mange moderne huse arkitektonisk ”knækker” 45 
grader og støder således nemt ind i byggelinie til skel og vej-
kant. Ydermere kommer der en sti beliggende i den sydlige del 
af udstykningen, som går direkte til Langstedvej og skolen.  

Kildevangen er i skrivende stund ved at blive forberedt til 
kommunens Job- & Kompetencecenter, idet der ikke er plads i 
Glamsbjerg længere pga. VUC’s udvidelse dér. Kildevangen 
har ageret ”buffer”, så f. eks. Pilehaveskolen i Assens og Kil-
debakken i Vissenbjerg har kunnet benytte sig af lokalerne på 
Fuglekildevej, da deres respektive steder blev bygget om. Nu 
kommer Job- & Kompetencecenteret der i stedet, og der vil 
være arbejdspladser og gang i området nogle år igen fra nu af.  

Verninge er et af de lokalsamfund, de påkalder sig en pæn stor 
positiv opmærksomhed ude omkring, idet der ydes en kæmpe 
og vedholdende indsats fra foreningerne i området. Det lægges 
der mærke til. F. eks. var det meget positivt at opleve Verninge 
blive omtalt i Radio Fyn hele morgenen og formiddagen den 7. 
sept., hvor skoleleder, borgerforeningsformand og tilflyttere 
ytrede sig. Alt sammen støttet op af en professor, der fremførte 
budskabet om, at folk søger ”ud” i de mindre samfund, som er 
mere overskuelige. Indslaget kom i vej fordi jeg talte med en 
journalist, der var nysgerrig efter lidt historier fra lokalområ-
derne. Så henledte jeg hans opmærksomhed på at vi f. eks. ud-
stykker byggegrunde i mindre bysamfund også. I den sammen-
hæng er det interessant at bemærke, at når man ser på til- og 
fraflytning, så er ”bytteforholdet” med Odense Kommune posi-
tivt for Verninge. Et sogn, som i øvrigt er kendetegnet af at der 
faktisk er nogle lokale arbejdspladser af en pæn størrelse, om 
end udpendlingen fra området er 4 gange større end indpend-
lingen…  

Der sker løbende noget i Verninge – og vi har ikke set det sid-
ste endnu.  

 

Søren Steen Andersen 

borgmester 

 

 

Kære læser                                 af  Borgmester Søren Steen Andersen 



 

CVR: 30216261 
Tlf.: 20 82 77 71 
E-mail: claus@hojfyns-vognmand.dk 

Højfyns Vognmandsforretning 

Kastanievej 13 Verninge 
5690 Tommerup 
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 Lokalråd i Verninge og Omegn 

 Byggegrunde, hvornår er  de klar. 

 Jobcenter i Verninge, hvor  

 Fjernvarme, skal Verninge gra-
ves op.  

 Sommerfest, festudvalg 

 Nye tiltag  

Kom og deltag i dialogen 

 

 

 

 

 

Borgerforeningen for Verninge og 
Omegn  er vært for dette åben borger-
møde med kaffe/te og øl/vand 

Generalforsamling I Borgerforeningen for Verninge og Omegn 

 D. 25. feb. kl. 20.00-21.00 i centralrummet Verninge Skole   

Dagorden. 

1. Valg af dirigent 

2. Formandsberetning 

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 2017 

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. 

På valg er:      
   

 Henrik Jørgensen ( Modtager genvalg)   

 Merethe Jensen (Modtager genvalg) 

 Henriette Albertsen ( Modtager genvalg)  

Husk at indbetale jeres medlemskab for 2016,  

så har I stemmeret på  

generalforsamlingen. 

 

 

 

Åben borgermøde for alle i Verninge og Omegn 

D. 25. feb. kl 18.30—19.45 

Centralrummet Verninge Skole   

Medlemskab er pr. 
kalender år. 

Husstand kr. 150,- 

Enkelt medlem kr. 75, 

 

Fynske Bank Reg. 
6851 kto. 179754 

 

tel:20827771
mailto:claus@hojfyns-vognmand.dk
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Følg os på  

Facebook 

 

Koncert i Verninge kirke og dans forsamlingshuset                            af  Signe Vestergaard 

Torsdag d. 7 januar var der koncert med Arne Jørgensen 
og Peter Eget i Verninge kirke. Arrangementet var åbent 
for alle interesserede. De cirka 50 tilskuerne kom fra en 
stor del af Fyn som: Assens, Faaborg, Ryslinge, Middel-
fart og selvfølgelig fra Verninge. Efter kirkekoncerten var 
der mulighed for at danse til musikken i Verninge forsam-
lingshus, eller bare nyde musik og dans som tilskuer. De 
godt 30 dansere blev instrueret af Hanne Bording, og hav-
de en hyggelig aften på gulvet. De mange tilskuere fik 
mulighed for at tale sammen over en kop kaffe, imens 
dans og musik skabte stemning på gulvet. Alt i alt en sær-
deles vellykket aften!  

Vigtige datoer og Info fra Gymnastikforeningen Verninge.              af Rikke Jørgensen 

D.15. - 21.  februar   

Vi holder Vinterferie og dermed ingen gymnastik og folke-
dans i uge 7.  

 

Tirsdag den 23. februar   

Kl. 19.00 er der Generalforsamling i centralrummet. 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. 12. Marts   

Opvisning/fremvisning og Afslutningshygge for alle!! 

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

Indkaldelse til 

Generalforsamling  

I 

Gymnastikforeningen Verninge 
Centralrummet tirsdag d. 23 februar kl. 19.00 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Evt. Udvalgsberetninger 
4. Fremlæggelse af regnskabet 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter 
7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 
8. Eventuelt.  
 
På valg af er Michael Mortensen og Rikke Jørgensen. 
Helle Vestergaard er ligeledes på valg, da hun er indtrådt i 
bestyrelsen i 2015. Alle modtager genvalg  
 
Forslag som ønskes behandles på generalforsamlingen skal 
fremsendes senest 8 dage før.  

Bestyrelsen i Gymnastikforeningen Verninge 

Formand  Rikke Jørgensen 53 55 18 30 

Næstformand Michael Mortensen 20 27 14 01 

Sekretær Grete Frederiksen 28 83 75 80 

Kasserer Christina Hansen 30 33 36 61 

Medlem Helle Vestergaard 20 99 21 21 

Se beskrivelse af vores 
hold og anden information 

på verninge.dk 
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KERAMIK U. DREJESKIVE 

8. Marts  

KERAMIK RAKU 

29. April 

Underviser Elly Petersen 

Korsgade 8 A 5560 Årup 

Tlf. 29912589 

 

 

FILTEVÆRKSTED 

5. og 6. Marts på Verninge skole 

Underviser Mette Østman 

Tlf. 28559020  www.metteoestman.dk 

 

 

TRÆDREJNING 

5. Marts og 5. November 

Underviser Ejler V. Lungskov 

Tobovej 45  Brylle 

Til 22565295 

KURSER I MARTS OG APRIL 

YDERLIGERE OPLYSNINGER / TILMELDING 

www.verninge.husflid.dk 

www.aftenskolenu.dk 

Tlf..64762294 eller 21797983 

Mail: verninge@husflid.dk 

ONSDAGAFTENER  

Tobovej 45 Brylle 

Det er kl. 19—21.30. 

Tag dit håndarbejde med, drejeværkstedet er også åbent. 
Kaffe 10 kr. I ugerne 6– 8-10-12. 
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Julegaveværksted 2015 

www.verninge.husflid.dk           tif. 64762294 / 21797983 
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Åbningstider:  
Man-fredag kl.9.00-17.30  

Lørdag kl.9.00-12.30 

Tallerupvej 15                 

5690 Tommerup  
Tlf. 64751016   

Billedskole for børn 

 ”FARVER OG FANTASI ” 4—7. KL.        

Kurset starter 28. Januar kl. 15.15– 17.30 Tobovej 45 i Brylle 5690 Tommerup. 

Kurset vil udvikle børns evne til at se og at tegne.Give kendskab tilforskellige materialer og teknikker.  

Vi vil blive arbejdet med rum form og se hvad der opstår undervejs.  

Underviser Karin Hald tlf. 61188547. 
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Vi siger velkommen til det nye år og godt nytår til alle.  

 

Vi vil gerne  starte med at indkalde til general forsamling i 
Verninge idrætsforening, støtte forening og klubhus bestyrelse, 
hvornår ? mandag den 29/2 2016.  

vi starter kl.18 med suppe til alle, selve general forsamlingen 
starter kl. 18.30.  

Generalforsamlingen foregår i klubhuset. 

 På den ordinære general forsamling foretages : 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning. 

3. Kasseren forelægger det reviderede regnskab. 

4. Indkomne forslag behandles. Forslag indgives til for-
manden, senest 4 dag før generalforsamlingen. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere. 

6. Valg af revisor og stedfortrædere. 

7. Eventuelt. 

Der er 3 på valg, hvoraf den ene genopstiller, så kom og vær 
med til at gøre en forskel, muligheden er der nu! :-) 

 

Vel mødt og vi ses!? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontingent 

Kontingent vil fremover blive sat til betaling inden turnerings-
opstart, så sørg for at få betalt i god tid, ellers er man ikke spil-
leberettiget!. Grundet manglende rettidig indbetaling af kon-
tingenter bagudrettet, er dette tiltag nødvendigt.  

 

 

Vi er i skrivende stund stadig i gang med indendørs træning, vi 
vil gerne sige tak for opbakningen til træning, der har været 
mange, selvom det er en fredag, fedt!   

 

Sponsorer 

Vi vil også gerne sige en kæmpe tak til vores sponsorer, vi er i 
gang med nyt setup på dette område og vi er utrolig glade for 
den modtagelse vi har fået. Så tak til Nårup Plade industri, El-
dorado, Kai Andersen, Super Brugsen Assens, OK Benzin, 
Markussen sport, Verninge kontoen. Claus Hjortshøj glæder 
sig til at komme ud at snakke med mange flere, så vi kan få et 
sammenarbejde op at køre. 

Vi vil lave en sponsor dag til foråret hvor vores nye trænings 
dragt præsenteres, både til senior afd. og ungdom. 

Den vil kunne købes til en meget attraktiv pris. Dette vil  
blandt andet blive annonceret på Facebook  med dato og tids-
punkt.  

Udendørs træning 

Vi starter udendørs træning op igen den 21/3 2016, hvis vejr 
og baner tillader det. De enkeltes holds trænere vil holde jer 
opdateret på dette.  

Øens Hold 

Vi har budt ind på, at være Øens 
hold værts klub igen her til foråret, 
men  dette bliver ikke til noget. Vi 
prøver igen til efteråret.  Det er jo 
her vi også har brug ekstra hænder 
og fødder, det er et par sjove dage med masser af hygge og 
bold. 

 

Verninge  Idrætsforening                      af Claus Hjorthøj 
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Borgerforeningen har bedt mig skrive en lille hilsen . Det vil 
sige, at Henrik Jørgensen bad mig om at skrive en nekrolog. 
Det bliver det nu ikke, men jeg vil forsøge mig med et rids 
over de ting, der har gjort indtryk på mig de seneste tre år. 

Tak for nu 

Jeg har besluttet mig for at arbejde tættere på min bopæl – og 
samtidig indfri mine ambitioner om at lede en stor skole, Al-
minde-Viuf Fællesskole. Det der med at igangsætte en udvik-
ling , og se slutproduktet i 9.klasse, fascinerer mig meget. 

Jeg startede som skoleleder på Verninge Landsbyskole og Na-
turbørnehave den 1. december 2012. Jeg kendte ikke meget til 
Verninge by, men det tog hurtigt fart. Jeg havde et ønske om at 
træde mine barnesko som skoleleder i et nært og lokalt miljø, 
hvor jeg forventede at møde en vis grad af samarbejde lokalt-
miljøet og skolen imellem. Jeg må sige, at mine forventninger 
blev overgået af virkeligheden. På kort tid mødte jeg nogle 
meget engagerede lokale indbyggere, som gjorde en kæmpe 
indsats for området og landsbyordningen. Målet var at tænke 
ud af boksen, udvikle institutionen og området. Noget så sim-
pelt, som at fejre 1. skoledag med en flagallé, det er et godt 
eksempel på dette samarbejde. 

Jeg kunne ikke ønske mig en bedre start som skoleleder end på 
Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue. Vi har været meget 
enige om, at det handler om god kommunikation, opdatering af 
de nuværende rammer og visionen om at turde at sprænge ram-
mer. Her kan jeg nævne etablering af en vuggestue i Fuglekil-
den, landsbyparken, skolegården, børnehavens legeplads og 
centralrummet på skolen til fælles brug for alle i byen. 

 

Jeg tror på, at denne fælles indsats har givet pote, og af forskel-
lige årsager ser vi det højeste elevtal på 130 elever i mange år 
på skolen. Børnetallet i Fuglekilden er en smule faldende, men 
jeg tror på at udstykning af grundene på Fuglekildevej kan væ-
re med til at rette op på det. Og netop det, at man udstykker 
grunde i Verninge, må siges at være et kvalitetsstempel for 
byen. 

Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue - Landsbyordnin-
gen 

Rent professionelt er jeg stolt af at have været med til at kvali-
ficere det opsving, som landsbyordningen oplever. Vi har en 
sund økonomi, med et fokus på at gøre så meget, som muligt 
for det enkelte barns faglige og personlige udvikling. 

Jeg har stor respekt for alle medarbejdere i institutionen.  De er 
meget ambitiøse, og arbejder konstant på at blive endnu bedre. 
Der har været en del udskiftning af personalet de sidste par år, 
men der er en stærk kultur i personalegruppen, som sørger for 
at alt det gode fortsætter. Støt dem alle sammen i at fortsætte 
med dette.  

Til sidst vil jeg sige tusinde tak til alle jer forældre og andre 
interessenter i lokalområdet. Det har været en fornøjelse at ar-
bejde sammen med jer. Jeg glæder mig til at høre om at Ver-
ninge by og Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue spræn-
ger flere rammer i fremtiden.   

Verninge kan noget, som ingen andre kan. 

Venlig hilsen 

Søren Storm 

Verninge kan noget, som ingen andre kan    af Søren Storm 
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Velkommen til nye tilflytter til Verninge og Omegn 

Det er med stor glæde at vores by kan tiltrække nye borger. 
Verninge ligger godt placeret med korte afstande til f.eks mo-
torvejen - centrum af Odense -og kysten. Foreningsliv og smuk 
natur omkring os. 

 

Vi er en lille landsby der med vores motto ”Verninge ikke blot 
et sted at bo, men et godt sted at leve”, at byen lever op til for-
ventningerne. 

2014 var året, hvor ambassadør ordingen blev sat i værk fra 
Assens kommune. Formålet er at byde nye borgere velkom-
men. Man har håndtere opgaven forskelligt rundt i Assens 
kommune og vi gør det med en buket blomstre og en mappe 
med informationer omkring byen. Mappen er lavet i samarbej-
de med Borgerforening og Assens kommune Melding omkring 
tilflyttere, kommer fra kommune.       

 

I 2015 har jeg besøgt 49 personer, som er flyttet til Verninge. 
Børn ikke med på listen. Bare i Juli mdr. kom 8 nye borgere til 
Verninge. Dette tal er kun for Verninge by og Hjelmerup. Vi 
vil gerne brede ordingen ud i hele Verninge Sogn og mangle 
hjælp her til.  

 

 

Velkomme til 

Henriette Albertsen.   

Velkommen til !          af Henriette Albertsen 
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Fastelavnsfest i 

Verninge 
Søndag d. 7. feb. 2016 kl. 13.30 

Traditionen tro er der fastelavnsfest for 
alle børn i Verninge og Omegn, både sto-
re og små.  

Vi begynder med en lille festlig faste-
lavns børnegudstjeneste i Verninge kirke, 
hvor der vil være sang, musik og fortæl-
ling. 

Herefter går det i samlet flok til forsam-
lingshuset, hvor vi slår katten af tønden, 
synger, danser og leger.  Der er naturlig-
vis præmier til bedste udklædning til kat-
tekonger og kattedronninger. 

Vi glæder os til at se jer, i jeres flotte ud-
klædninger til en hyggelig eftermiddag. 

Tilmelding afleveres til Hanne Kirsten i 
Blomstercenteret  Hesselhoved 4 eller i 
hendes postkasse senest d. 1. februar. 

Mange fastelavnshilsner fra:  

Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, 
Gymnastikforeningen, Verninge kirke og 
Borgerforeningen 

Nyt logo 
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V ER NI NGE, I KKE  BLO T  ET STED  A T BO , MEN ET GO D T STED  A T LEV E  

Spejderne holder møde hver tirsdag  

0-3 klasse fra 17.00 til 18.45 

4-5 klasse fra 18.30 til 20.00 og 6-10 fra 19.00 til 21.00 

Solevadvej 3 Frankfri 

Ud over de ugentlige møder er der følgende program frem til maj 
2016:  

 
Februar:  Uge 7 Skitur (senior) 

 D. 27-28. Fastelavnstur (ulve/junior) 
  D. 28. Nytårsparade (Alle) 

 D. 23. Natløb Roskilde (spejder/senior)                                                                                     

Marts:   D. 11.12.13 Mohrondoløb (spejder) 
  Påsken Roland 2 og Diamant (Spejder/Senior) 
 
April:  D. 2-3 Dm i spejder 1 del på Port Arthur (spejder/senior) 
  D. 16. Distriktsturnering (Bæver/ulve/junior) 
  D. 19 Oprykning (alle) 
 
Maj:  D. 5-8 Sommerlejr (Ulve/Junior) 
  D. 28-29 Træningstur til Sommerlejren (Spejder/senior)        Se mere på Verningespejderne.dk 

Nyt fra spejderne            af Vivi  Høstrup  

  

 

SET & SKET…Verningespejderne vinder begge klasser i Kampen om Fyn: 

 

 

 

 

 

 

 

Juleture for alle enheder:  
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Jul i Verninge, uden ord ! 
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Jul i Verninge 
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Verninge Forsamlingshus afholder generalforsamling 
tirsdag den 15. marts kl. 20.00 efter fællesspisning. 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Efter generalforsamlingen er der kaffe og kringle. 

M.v.h. 
Bestyrelsen 

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 

 

 

Søndag 3. april kl. 10-15  

              

Købe en stand, sælge dine ting og sager,  

Der er stande inde og ude.  

Stand inde bord 80 x120 95,- kr. 

Stand inde bord 80 x180 125,- kr.   

Stand ude 2,40 x 3,50 100,- kr.  

Tilmelding til info@verningeforsamlingshus.dk  

eller til Carsten Hønborg 28 12 72 84 

Bindende tilmelding senest 23. marts 2016 

Onsdag den 11. maj 2016 

Græsk farsbrød med tzatziki og bådkartofler  

hjemmelavet pærertærte med creme fraiche  

Kaffe/te 

 

Torsdag den 23. juni 2016 

Gammeldags kyllingesteg m. mormor- og agurkesalat  

Surprice dessert 

Kaffe/te 

Efterfølgende sankthansbål på sportspladsen 

Tirsdag den 9. februar 2016 

Frikadeller og medister, stuvet hvidkål 

Fastelavnsboller  

Kaffe/te 

 

Tirsdag den 15. marts 2016  

Stegt flæsk med persillesovs 

Fromage 

Kaffe/te 

Efterfølgende generalforsamling kl 20.00  

 

Torsdag den 14. april 2016 

Gryderet med kartoffel /selleri - mos 

Hjemmelavet is  

Kaffe/te 

Verninge Forsamlingshus                  af  Bjørn Møller 

mailto:bente@verningeforsamlingshus.dk


Bestyrelsen henstiller, at forbrugere i egen interesse kontrolle-
rer 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.  
 
Al  henvendelse kan ske til  
formanden Vagn Rasmussen på tlf.  2498 1243 
Eller                                          
kassér Kirsten Nielsen på tlf.             2165 2416 
 

Nyt fra Verninge Vandværk                                                            Af Kirsten Nielsen 

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 be-

styrelsen.  

Afgiften betales kontant efter skriftlig tilmel-

ding, og inden etablering påbegyndes. 

Forbrugs-afgifter beregnes fra færdig mel-

ding/ibrugtagning.  

Ovenstående tilslutningsafgifter ved forsy-

ningsetablering gælder kun, hvor ejendom-

men har facade til vandværkets nuværende 

hovedledning. Ved forsyningsetablering 

uden for nuvæ-rende hovedledningsanlæg 

forhandles tIlslutningsafgiften med bestyrel-

sen, der efterfølgende skal have denne 

aftale godkendt hos kommunen jfr. vandfor-

syningslovens 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 forbrugs-

stigning over 3.000 kbm. forbeholder be-

styrelsen sig ret til genforhandling af til-

slutningsbidraget.  

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.  

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms til-
slutning: 

Enfamiliehus, rækkehus, 
pr. lejlighed i etageejen-
dom, mindre forretning 
og kontor 

Takstblad gældende fra 1.. januar 2016        

Etværel-
ses lejlig-
hed og 
kollegie-
værelse  

landbrug, 
industri, 
institutio-
ner inel. en 
lejlighed  

 

   Byområde  Øvrige områder Byområde 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.  5,86 

Afgift til drikkevandsbidrag pr. kbm.   0,39 

Gebyrer  i kr. 

Gebyr pr. rykkerskrivelse   50,00 

Gebyr anbefalet rykkerskrivelse  100,00 

Genåbningsgebyr    1.000,00 
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Oplysning til forbrugerne.  

Der udsendes ikke  mere aflæsningskort. Det 
bliver aflæst digital fra en bil der køre rundt. 
Der bliver aflæst digitalt første gang d. 2. ja-
nuar 2016 og således fremover.  

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiJtfmA4rbKAhXjc3IKHWcWCe8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fvafo.dk%2Farticle%2F20120731%2FARTIKLER%2F307319958&bvm=bv.112064104,d.bGQ&psig=AFQjCNH5L4_55yg4ZN828QXgraMarKqSgA
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Kom og se køerne danse på Verningelund  

søndag d. 17. april kl. 10.00 – 14.00 

Igen i år byder Verningelund velkommen til økodag – køernes forårsfest. Dette sker søndag 
d. 17. april, hvor Borgerforeningen står klar til at hjælpe alle kørende gæster på plads på 
parkeringsmarkerne. 

I år vil Økologisk Landsforening i samarbejde med Løgismose og Naturmælk være medar-
rangører. Derfor vil der være ændringer i forhold til de smagsprøver, som dagen byder på. 

Man vil igen i år kunne besøge gårdens dyr: køer, kvier, kalve, får, geder, høns, kyllinger, 
gæs, hunde, katte, lama og i år også grise. Derudover vil der være mulighed for en ridetur på 
besøgsponyer. 

Dagen byder desuden på Traktorture, aktiviteter med Verninge Spejderne, Café m. kaffe og 
kage, Pølsebod, halmborg og ikke mindst vores nyåbnede gårdbutik. 

Kl. 12.00 springer køerne glade ud i foråret. Mød op og støt et lokalt arrangement. 


