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Borgernyt, det fælles blad             

Bladet udkommer 4 gange år-

ligt i Feb., Maj, Aug. og Nov. 

 

Maj 2015 

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 skole, Børnehave og 

Vuggestue,                            

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             

Bagside 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   

Salg af annoncer er en vigtig 

del, for at udgive dette blad.  

Vi håber derfor I vil 

støtte vores annoncø-

rer. 

Med venlig hilsen  

Alle aktører i Borgernyt  

Indhold 

 

Sensommerfest………………...……….……………......….………………..…..side 3 

Nyt fra Borgerforeningen………....…...……….……….……………...……...side 4-5 

Nyt fra Spejderne………………..…………………..……………………….…..side 6 

Nyt fra VIF…………………………….....……….….……..……………...…….side 7 

Nyt fra Gymnastikforeningen Verninge………...……………………………..side 8-9 

Nyt fra Verninge Husflid……………...………….………………………...,side 10-11 

Nyt fra Verninge Vandværk…………………………………..…………….......side 12 

Nyt fra Forsamlingshuset…………………………………………………….....side 13 

Sankt Hans……………………………………….……...……………………...side 14 

Nyt fra Verninge Skole-Børnehave-Vuggestue………………………………...side 15 

Arbejdsdag………….……………………………………………………...…bagside 

 Har du/I et indlæg til næste blad i August 2015, kontakt info@verninge.dk  

 

 

                 

 

 

 

 

Hjertestartere i  

Verninge 

Ring først  

1-1-2 

Hjørnet af 

Odensevej og 

Hindsløkken 

Hjørnet af ind-

gangen ved 

skolen.  
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Lørdag d. 29. august 2015  

fra kl. 18.00 til kl. 01.00 

I Landsbyparken 

Gå ikke glip af denne herlige fest, der bliver gang i den, 

 i  det store festtelt. 

Spisning starter kl. 18.00 hvor vi skal have: 

Helstegt pattegris med tilhørende salat buffet. 

Ved  hurtig tilmelding for alt dette:  

Voksne  100.– kr. 

Børn ( op til 15 år) 50.– kr. 

Tilmelding efter 14  maj :  

Voksne 120.– kr.  

Børn 60.– kr. 

Tilmelding sker ved at indbetale det fulde beløb på 

konto nr. 6851 18280   

mrk. indbetalingen med adresse , antal voksne og 

børn 

 

Sidste Tilmelding senest  15. juni. 

Man medbringer selv: bestik og service, godt humør 

og dansesko  

 

Deltagelse i motionsdagen er ikke nødvendigt for at  

deltage i festen! Men en rigtig god ide...  

 

Arrangør:  

Gymnastikforeningen, Idrætsforeningen, Spejderne, Forsam-

lingshuset, Husflid, Vandværket, Skolen og Borgerforeningen  

Se mere på: næste side  

 

Kl. 22.00  går  

COVER SUPPLY på scenen  

Underholdning i 
teltet 

Alt drikkelse skal 
købes i teltet 

Underholdning  for 
børn  

Alt overskud !   går 
til Verninge kontoen 
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Sensommerfest  
Og  

Sponsor-motionsdag  

D. 29. august 2015 

Motionsdag 2015: Alle kan deltage, ved at betale et gebyr på 25,- pr deltager.  

I parken er der igen boder fra foreninger i Verninge og virksomheder der støtter Borgerforeningen.  

Sammen med de andre foreninger vil vi gøre alt, for at gøre denne dag til endnu en god Motionsdag. 

 

Program for Motionsdagen 29. august 2014 

 Kl. 11.30– 12.30 Ind tjek og registrering, kr. 25 pr. deltager -tilmelding på dagen eller se verninge.dk 

 Kl. 12.30 –12.45 Velkomsttale  

 Kl. 12.45– 13.00  Fælles opvarmning  

 Kl. 13.15   Deltagere på cykel sendes af sted først, herefter alle andre. 

 Kl. 13.15   Parken åbner med boder. Salg af kaffe/kage, øl/vand, pølser/burger, hoppeborg, vandglide 

   bane mv.            

   Bord/bænke vil være opsat i Landsbyparken og legeredskaberne er klar til benyttelse. 

En solrig sensommerdag  

I 2012 lød startskuddet til vores første motionsdag.  Vi har i Borgerforeningen lige siden , gået med ideen til en fest sam-

me dag. Det er derfor en stor glæde, at Gymnastikforeningen, Idrætsforeningen, Forsamlingshuset, Spejderne, Husflid, 

Vandværket og skolen, har valgt at støtte op om ideen.  Et festudvalg har lagt grunden til en super fest og vi håber at 

mange vil deltage. 

 

Program for Sensommerfesten 29. august 2014 
 Kl. 17.00  Teltet er åben, der kan sættes service på de tildelte pladser.  

 Kl. 18,00  Velkomst tale 

 Kl. ?  Underholdning i teltet og i centralrummet, for voksne og børn 

 Kl. ?   Festlige indslag 

 Kl. 22.00   COVER SUPPLY spiller op til dans 

 Kl. 01.00   Tak for i aften.  

Ret til ændringer forbeholdes.   Alt overskud går til Verninge kontoen 

Tilmeld dig , din familie, 
naboer og venner  

Ønsker I at sidde flere 
sammen, skriv en mail til 

info@verninge-dk 

Man kan deltage i  det 
som man har lyst til  

Man kan deltage i  det 
som man har lyst til  
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 P-vagter til Økodag på Verningelund. Vi mener selv at 

vi klarede opgaven flot og håber vi igen får muligheden 

til næste år.  

 Byportene, Vi ser frem til, at Assens Kommune påbe-

gynder renoveringen. Vi vil igen pynte med træer og 

blomster i toppen af byportene, samt julebelysning.   

 Hastigheden i gennem Verninge, er alt for hurtig og vi 

er derfor i dialog om fartdæmning. Ligeledes forsøger vi 

at få indflydelse på trafiksikkerheden ved krydset ved 

Assensvejen og Fuglekildevej. 

 Byggegrunde, vi har kontakt til flere aktører vedr. nye 

byggegrunde i Verninge.  

 Fjernvarme, vi arbejder forsat på at få dette til Vernin-

ge. Fjernvarme Fyn forventer at have deres beregninger 

klar primo Juni. Vi afventer.  

 Fællesmøder med de andre foreninger, er noget vi del-

tager i 4 gange om året. Fællesskab er vigtigt for byen 

 Flagstænger Der flages på de alm  flagdage, Økodag, 

konfirmation, Motionsdag og andre lejligheder. Det er 

også muligt for medlemmer at leje en flagallé. Se nær-

mere info på Verninge.dk 

 Borgerforeningens telt                                                

Det er muligt at leje vores telt 7x14m som også kan op-

sættes i størrelserne 7x6, 7x8, 7x10, 7x12                se 

priser og nærmere info på Verninge.dk 

 Motionsdag, vi vil igen komme med en Motionsdag den 

sidste lørdag i august og vi håber at mange vil bakke op. 

Det plejer at være solskin og glade mennesker.   

 Ambassadør, Vil du/I byde nye tilflytter velkommen i 

dit område med en buket blomster og infomateriale. Så 

send en mail til info@verninge.dk  

 Facebook er en forsat vigtig digital informationskilde 

for Borgerforeningen. Vi er nu 3 fra Bestyrelsen, der 

kommer med  opslag og svare på evt. spørgsmål. 

 Verninge.dk er en Nyhedsportal, hvor foreningerne lig-

ger deres aktiviteter ind i en kalender. 

 Vi har en landsbypark, som skal forblive i god stand. 

Borgerforeningen vedligeholder løbende alle redskaber-

ne. Svævebanen kan på nuværende desværre ikke benyt-

tes. Parken bliver flittigt brugt af borgere i området. 

Derfor håber vi på stor opbakning på vores kommende 

arbejdsdag i parken Torsdag den 21. Maj kl.17-19 vi 

server en grillpølse med brød over bål til at stille den 

værste sult. 

 Nye Medlemmer er forsat i vækst, men vi har igen lidt 

problemer med at få medlemmerne til at huske at forny 

deres medlemskab. Vi tror det er en forglemmelse og 

ikke et udtryk for de ikke ønsker at støtte.  

 Juletræstænding. En fin tradition, som bliver bedre og 

bedre.   

 Det er det vi vil arbejde med i 2015 og hvad der 

 kommer ! 

  

 Med venlig hilsen Bestyrelsen 

  

 Formand Henrik Jørgensen, Sydmarksvej 

 Næstformand Thomas Olsen, Violvej 

 Kasser Merethe Jensen, Sydmarksvej 

 Sekretær Henriette Albersen, Hjelmerupvej 

 Medlem Benjamin Hagen, Hindsløkken 

 Medlem Heidi Naundrup, Bregnemosevej 

 Medlem Lisbeth Tempelaars, Rønnevej 

  

Hvad laver Borgerforeningen i 2015 

Hvad støtter du ? Støtter du dig selv ? 

Vores primære indtægtskilde er jeres betalinger for 

medlemskab af Borgerforeningen for Verninge og Om-

egn. 

 

 

Medlemskab er pr. kalen-

der år. 

Husstand kr. 150,- 

Enkelt medlem kr. 75,- 

 

 

Fynske Bank Reg. 6851 kto. 

179754 

Eller kontant til  

kassereren 

Merethe Jensen  

Sydmarksvej 33 

Vi anbefale vores bank 
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Spejderne holder møde hver tirsdag  

0-2 klasse fra 17.00 til 18.45 

3-4 klasse fra 18.30 til 20.00 og 5-10 fra 19.00 til 21.00 

Solevadvej 3 Frankfri 

Ud over de ugentlige møder er der følgende program for foråret 2015:  
 
Maj:   D. 9 Arbejdsdag i Frederikslundhytten for alle spejdere og forældre. 

  D. 30 Vi er med ved foreningernes dag i NR. Broby (ved Hallen) 

 

Juni:   D. 5-6-7 pionerweekend for storspejderne. 

             D. 13 Træf for spejdere fra 5-12 år i Assens kommune (Thorøhuse).                                                                                          

Juli:   D. 5-11 Sommerlejr for alle til Tydal i Slesvig. (0-4 kl. fra D. 8-11)                                                                            

August:  Spejderne starter op sammen med Verningeskole Første møde efter ferien er D. 11 aug. 

Nyt fra spejderne            af Vivi  Høstrup  

  

 

Stemningsbilleder fra de største spejderes Vinterfjeldtur til Rodane Nationalpark i Norge,  

Hvorfra de kom hjem med rigtig mange gode oplevelser, inspiration og mod på mere. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Spejderne har deltaget i  Mohrondoløbet 2015 i Sorø og kom på KOM MED PÅ RUNDTUR TIL DANMARKS VI-

KINGEBORGE. 

Med sig hjem havde de begge præmierne, så de 15 andre Sjællandske hold måtte se lagt efter dem da de drog til 

FYN.  Skovfolket med 1. præmien       Nøddepatruljen og Geoparderne med 1 pl. I Samarbejde og opførsel 
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Verninge  Idrætsforening                       af Claus Hjorthøj 

Stort og småt ….. 

 Et KÆMPE TAK, til alle som bidrog til Øenshold stævnet  

20 til 22 marts, især tak til Bente Sørensen ( forsamlings hu-

set) vi kan simpelthen ikke undvære jeres hjælp, vi er meget 

taknemlige. Sådan et stævne giver en god økonomisk støtte til 

VIF, det er en af de afgørende grunde til at vi nok har landets 

billigste kontingent sats. Vi vil søge om flere af disse stævner 

da det gavner klubben og byen, vi får en masse positiv feed-

back, om  blandt andet vores flotte skole og vores imødekom-

menhed.  Kæmpe tak.                                                             

Det er ikke en garanti vi får et stævne, det er heller ikke en 

garanti vi har hold som kan deltage, da sådan et stævne også 

kan være for U14, vi gør det for klubben, medlemmerne og 

byen. Igen uden frivillige går den altså ikke, der kommer en 

mulighed mere til efteråret og den går vi efter:-). 

Generalforsamling.  I sidste udgave af dette blad skrev vi 

om general forsamlingen, hvordan gik det så? VIF forstætter 

så boldene ruller videre, tak for indsatsen til dem som er 

stoppet og tak til dem som er trådt ind. Se www.verningeif.dk 

for nærmere info. 

NYT NYT NYT NYT   

Lørdag den 30 maj vender arbejdslørdag tilbage til Vernin-

ge IF, vi starter  kl. 8.30 med gratis morgen mad til de mor-

gen friske, kan man ikke fra kl. 8.30 så bare rolig der laves en 

arbejdsplan, hvor man kan tilmelde sig også med tidspunkter 

:-). Klubben giver  grillpølser og brød til frokost, drikkelse og 

andet køber man selv i klubhuset. sedler vil blive udleveret 

og tilmelding via Face book bliver også en mulighed , sæt 

kryds i kalenderen nu! 

Ungdomsafslutning, Lørdag den 20 Juni i klubhuset med 

grill og hygge,  klubhuset vil være åbent stort set hele dagen 

da pigerne spiller deres sidste stævne på hjemme bane, og 

drengene slutter af  med deres sidste i Tommerup. Mere prak-

tisk info følger når vi komme tættere på. 

Sankt Hans 2015, vi har 

startet en ny tradition, som 

fortsætter igen i år, onsdag 

den 24 juni. Sankt Hans star-

ter med fællesspisning i for-

samlingshuset, der efter går 

man ned på sportspladsen 

hvor der kan købes kaffe og 

kage.  Bål tale i år vil være  med Charlotte Christiansen  fra 

Social demokratiet. Bålet tændes kl. 20.00. 

 

 

Vores lille forsøg søger stadig torve holder, her tænkes på bold 

for sjov, eller torsdags bold som det hedder lige nu.  Så er der 

en eller flere som har lyst så er der nu er mulighed  for et info 

møde hos DBU Fyn den 30 maj, man får instruktion, materia-

le, lidt tøj og tasker. Det er torve holderne som sætter dagsord-

nen/dagen, det kunne være at løbe 3 km, boldspil, styrkeøvel-

ser der er mange muligheder kontakt Claus Hjortshøj for nær-

mere info : tlf. 20749702 ( hjortshoj@verningeif.dk).  

 Det er en kanon mulighed for at have det sjovt og/eller bygge 

formen op igen for at komme til at spille på et af vores senior-

hold både på herre siden men ikke mindst dame senior. Husk 

vi vægter det sociale højt, vi har det sjovt sammen, side ge-

vinst er motion og bedre form:-).  

 

 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 Vernin-

ge kontoen, 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 
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  Åbningstider:  
Man-fredag kl.9.00-17.30  

Lørdag kl.9.00-12.30 

Tallerupvej 15                 

5690 Tommerup  
Tlf. 64751016   

Rigtig god sommer til alle.  

Vi ses til sæson 2015/16.  

 

Hilsen Bestyrelsen  

Gymnastikforeningen Verninge 

 

Se info om vores hold på vernin-

ge.dk/gymnastikforening 

 

Billeder fra en fantastisk afslutning 2015       af  Rikke Jørgensen 

Følg os på  

Facebook 
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Lørdag den 21. Marts holdt Gymnastikforeningen sin årlige 

afslutning, som traditionen tro indebar en masse flotte opvis-

ninger med både dans, gymnastik og spring. I år havde et par 

hold, desværre meldt afbud til opvisningen. Derfor blev der 

plads til et indslag, under ledelse af Hanne Jørgensen, hvor 

alle, både store og små, gymnaster og tilskuere var på gulvet. 

Der blev lavet den march, som eleverne på Verninge Landsby-

skole kender under navnet Julemarch. Det var rigtig hyggeligt 

at lave noget hvor alle kunne være med. 

Det blev også dagen hvor vi fik sagt ordentligt farvel til Hanne 

Kirsten, der valgte at trække sig tilbage ved sidste generalfor-

samling. Hanne Kirsten blev også udnævnt til æresmedlem af 

foreningen, som tak for hendes store engagement i Gymnastik-

foreningen Verninge. Hanne Kirsten var med til at starte for-

eningen og har siddet på formandsposten i 29 år. Både Eli og 

Hanne Kirsten fik overrakt en af vores nye jakker, så de har 

noget at tage på, når de fremover kommer som hjælpere til 

arrangementer både indenfor gymnastik og folkedans.  Det har 

de begge nemlig tilbudt at gøre, hvilket vi sætter stor pris på.  

Hermed skal lyde en kæmpe tak for jeres store arbejde for for-

eningen. 

Gymnastikopvisning                              af  Rikke Jørgensen 

Vi ser nu tilbage på en sæson fyldt med mange varme og gla-

de timer i Gymnastiksalen og i forsamlingshuset.  Efter opvis-

ningen har Voksenholdene ikke rigtig kunne gå på sommerfe-

rie, så Herreholdet har også trænet i April måned og Tabata og 

CrossGym har trænet i både April og Maj.  

Efter sommerferien har vi lidt trænerposter, der er ledige. 

Hvis du har lyst til at høre mere eller kender nogen der kunne 

have interesse, så vil vi meget gerne høre fra dig.  

Det drejer sig om det hold, der i år hed Lille Spring og Par-

kour. Det er for børn i 0. og 1. klasse. Man kan som voksen 

være med til at tænke nye tanker, om hvad holdet kan indehol-

de. Det ikke er bidende nødvendigt, at det er et springhold.  

Brian fra bestyrelsen vil meget gerne hjælpe til på det hold, så 

man er velkommen til at høre, hvad han har af ideer.  

Derudover kunne vi rigtig godt tænke os, at få gang i et Senior 

M/K. Vi mangler en der kunne tænke sig, at stå for dette hold. 

Evt. 2 personer, så man ikke er bundet til at skulle komme hver 

gang. Holdet er tænkt for dem, der gerne vil holde kroppen i 

form med glad gymnastik, men synes at de andre voksenhold 

er for vilde.  

Vi glæder os rigtig meget til, at Katrine Urban vender tilbage i 

foreningen. Hun har netop været på kursus, så hun er klar til 

vores nye tiltag, der hedder Dance It. Det er et ung-

doms/voksenhold, hvor man kan være med fra 4. kl og op. Der 

vil blive danset til den musik, som du holder af.  

På CrossGym er Benny Hansen blevet hyret som hjælpetræner. 

Velkommen til jer begge. 

Onsdag den 22. juli afholdes der, Assens for fulde sejl-før og 

nu. Dette bliver med deltagelse af folkedanserne fra Verninge. 

Så tag en tur til Assens og få en oplevelse med 1800-tals mar-

ked, folkedans og de flotte træskibe. Det bliver godt.  

Sidst men ikke mindst, så håber vi at se jer alle, når vi delta-

ger i Sensommerfesten den 29. August.  

 

Mange hilsner fra 

Bestyrelsen for Gymnastikforeningen Verninge 

Gymnastikforeningen Verninge: 

 

Rikke Jørgensen, Formand 53 55 18 30 

Michael Mortensen, Næstformand 

Grete Frederiksen, Sekretær 

Christina Hansen, Kasserer  

Brian Isaksen, Medlem 

En rigtig dejlig dag. 
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´Keramik/ Raku v/Elly Pedersen 

Raku stammer fra Japan. Det er lavbrændt porøst lertøj, som er 

fremstillet af et charmotterigt ler. De forglødte og glaserede 

ting sættes i en rødglødende ovn, og brændes op til en 8oo—

900 grader. De varme ting tages ud af ovnen, og reduceres i 

f.eks. Savsmuld. Det er en spændende måde at brænde på, som 

giver mange flotte resultater. 

Tegning v/ Birgitte Thorlacius 

Glæden ved at se og tegne 

Kurset henvender sig til alle aldre, til begyndere og mere øve-

de. Vi vil gå på jagt efter motiver i og omkring teglværket. Vi 

vil øve os i hurtige skitser og mere langvarige studier. 

Malekursus v/ Helle Madsen 

På malekurset lader vi os inspirerer af omgivelserne, naturen 

og landskabet. Vi arbejder både med hurtige skitser, tegnet 

med blyant eller farver. Vi deler inspiration og erfaringer. 

Vi arbejder med akryl på lærred. 

 

Børsteværksted v/ Navarana Lodberg 

Her kan du binde en uundværlig opvaskebørste, neglebørste, 

pensel, håndkost o.m.a. Materialerne er Heste, gede hår eller 

vildsvinebørster. 

Birkebark v/ Karen Bak-Rolskov 

Birkebark er dejligt, smidigt,stærkt og holdbart naturmateriale, 

som i Danmark kendes helt tilbage fra bronzealderen.Strimler 

af bark kan flettes til tasker, knivskeder, kurve, knapper 

mm.Hele stykker bark kan foldes til fade og kantsys med rød-

der. Hele stykker bark kan også sys med rødder eller 

”tampes”sammen til dåser med træbund og evt. låg.  

Filtning v/ Mette Stalfest Møller 

Hele ugen skal vi lege med sæbevand, og uld i skønne farver. 

Vi vil have focus på at lære håndværket fra bunden. Hver dag 

vil der være et oplæg, der sikre at vi opnår færdigheder i 

grundteknikker. Vi skal lave unika til boligen, varme tøfler, 

cover til ipad eller iphone og små tasker. Vi skal lære forskel-

lige dekorationsteknikker. Alle er velkommen både øvede og 

nybegyndere. 

 

Kreativedage på Lilleskovteglværk 

13.—17. Juli 

En anderledes ferie for hele familien, hvor der er tid og ro til fordybelse, under kyndig vejledning af velkvalificerede            

undervisere. Der kan skabes sjove, unikke brugsgenstande og kunstværker. 

Verninge Husflid tilbyder 16 forskellige værksted. 

Filt-Strik-Pileflet-Rollespil-Smedning-Trædrejning-Keramik/ Raku-Smykkeværksted-Børsteværksted-Morgenyoga-

Stenhugning-Malekursus-Knivmageri-Birkebark-Papirflet-Tegning 

 

Hverdag samling i cafe kl. 9. 45.  Undervisning kl. 10 til 15 Frokost kl. 12til  13 

Valg af værksteder vælges for alle 5 dage. 

Børn under 10 år skal være ifølge med voksne, hvor ikke andet er beskrevet i programmet. 

Pris 900 kr. for voksne .Børn indtil 18 år 450 kr. 

Malekursus ” Et kreativt spark” samt Akvarel for øvede 

Malekursus på Verninge skole  19. og 20. juni 

Akvarel i naturen 30. maj  huset i Brylle 

 

Tilmelding via hjemmesiden. 

www.verninge.husflid.dk eller 6476 2294 



 

Flet med genbrugsmaterialer 

v/ Else Marie Schjerning 

Flet med lange strimler. Flet en taske, kurv eller æske af papir. 

Vi fletter af forskellige slags papir samt af forskellige gen-

brugsmaterialer.  

Der bliver undervist i fletteteknikker, dekoration, overfladebe-

handling og montering af lukketøjer og hanke. 

 

Pileflet 

v/ Marianne Landrock 

Pilen var et af de første naturmaterialer mennesket begyndte at 

forarbejde til nytte i hverdagen. Og som sådan er den blevet 

brugt hele vejen op gennem menneskets historie.  

Begyndere vil lære de grundlæggende teknikker. Øvede vil 

lære fra irske, tyske, franske og polske teknikker. Alt er mu-

ligt, kun håndelag og teknikkendskab begrænser. 

 

Rollespil V/ Lucas Pedersen 

Rollespillet ” Sort tand” 

Dette år vil vi starte med at lave våben, hvorefter vi vil bruge 

våbnene til at bekæmpe hinanden med. 

Årets tema er : Pirater. Vi skal plyndre skibe og finde skatte 

som Sorte Tand har gemt. Det er et værksted hvor vi skal hyg-

ge os, lege med hinanden og mod hinanden. Deltager un-

der10år skal følges med en voksen. 

Stenhugning v/ Anders Christensen 

.Kom og hug din egen figur til stuen eller haven. Kun fantasi-

en sætter grænser for mulighederne. Der arbejdes i granit, som 

er en hård bjergart, der arbejdes med mejse og hammer og evt. 

vinkelsliber 

 

Smykkeværksted for børn og voksne v/ Carina Ceci-

lie Saatterup 

Vi fremstiller smykker med enkelte teknikker og skaber 

unikke smykker til din personlige stil. Vi arbejder i sølvtråd, 

perler, skrot, hestehår mm. 

 

Strik V / Anne Marie Nielsen 

Flotte finesser og fede fiduser strikket med hestetømmetek-

nikken. 

 

Mulighed for morgenyoga. 

Værkstederne med Smedning, Trædrejning og 

Knivmageri har ikke plads til flere kursister. 

Kreative dage 13.-17. juli                  af  Anette Rasmussen 
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Forbrugerinformation 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der afholdes  

den 18. maj 2015 

Kl . 19.30 i Verninge Forsamlingshus 

 

Dagsorden 

 

Valg af dirigent og protokolfører. 

Bestyrelsens beretning. 

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 

Budget for det/de kommende år forelægges til godkende-

lese. 

Behandling af indkomne forslag. 

Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen. 

Valg af revisor og revisorsuppleant. 

Eventuelt. 

 

Bestyrelsen 
 

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 

Verninge Vandværk Takstblad gældende fra 1.. januar 2015         

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 

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 

 

Verninge Blomstercenter 
Hesselhoved 4 

5690 Tommerup 

TLF: 6475 1813 /  

6475 1815  

Åbningstider: 

Mandag-fredag kl. 10-17 

Lørdag kl. 9-13 

Alle helligedage 9-13 

Morsdag 7-15 
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Fællesspisning Kl. 17.30 til 20.00 

 

Tirsdag den 19. maj 

Dansk bøf med sovs og kartofler 

Frugttærter 

Kaffe/te 

 

Tirsdag den 23. juni 

Koteletter i fad med ris og blandet salat 

Hjemmelavet is 

 

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 

Venligst meld afbud senest dagen før hvis du/i bliver forhindret. 

Verninge Forsamlingshus                   af  Bjørn Møller 

mailto:bente@verningeforsamlingshus.dk
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Sankt Hans i Verninge 
Den 23. juni 2014 

Sankt Hans fællesspisning i Verninge forsamlingshus kl. 17.30 til 19.30 

 

 

Bålet tændes kl. 20.00 på sporten med plads til alle ! 

I afslappet stemning tændes bålet og der vil være mulighed for at købe kaffe og kage, Øl og Vand mv. 

Båltaler i år vil være  med Charlotte Christiansen  fra Social demokratiet.  

 

 

 

 

 

Vi ønsker alle en god Sankt Hans aften og håber I vil bakke op om dette nye tiltag. 

På gensyn Alle foreningerne i Verninge  

Voksne : 75 kr.  

Børn 4-13 år : 40 kr. 

Under 4 år : gratis 

 

Menu : Koteletter i fad 

med ris og blandet salat 

Hjemmelavet is 

Tilmelding 4 dage før arrangementet 

til : Bente Sørensen 26393233 el. ben-

te@verningeforsamlingshus.dk 

Hvad støtter du ? Støtter du dig 

selv ? 

Vores primære indtægtskilde er jeres beta-

linger for medlemskab af Borgerforeningen 

for Verninge og Omegn. 
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Indvielse ved Søren Steen Andersen den 10.4 kl 8.30-9.00 
Vores borgmester har indviet de nye rammer på skolen. I for-

bindelse med vores "nye" centralrum, pædagogiske lærings-

center (det gamle bibliotek) og multibanen, så kom borgmeste-

ren til skolen og klippede den røde snor over denne dag. 

Tak til alle deltagere og tak for de positive tilkendegivelser fra 

alle jer borgere. 

 

3 nye retninger i landsbyordningen 
Vi har kogt vores visioner og værdier ned til 3 retninger, som 

vi vil arbejde med fremadrettet i landsbyordningen. 

Dette er: Vores verden, Fantastisk læringsunivers og Det bed-

ste børneliv. 

Vi vil synliggøre disse retninger og koble farver på. Derfor 

kan I se logoet med 3 farver nu. 

Dette vil komme til udtryk på landsbyordningens facader, 

møbler, hjemmesider mm. 

Prøv at lægge mærke til det, når I træder ind på landsbyordnin-

gens områder.  

SFO Krudthuset på koloni 
Krudthuset har været på sin traditionelle 3-dages koloni inden 

påskeferien. Det forløb rigtig fint med 65 børn fra 0.-3.klasse 

på trods af vinter-agtige forhold. En god tur for både personale 

og børn. 

 

Parkeringsforhold 
Der er rigtig mange mennesker, som benytter sig af vores 

”Kys og Kør”-parkeringsplads. Den er vi rigtig stolte af, og 

den får megen positiv omtale af folk fra nær og fjern. 

Den blev etableret på grund af, at der forekom flere farlige 

hændelser for vores børn, når de cyklede på Langstedvej på 

vej til skole.  

Jeg vil gerne appellere til, at vi sammen hjælper hinanden med 

at huske på at bruge den nye parkeringsplads og ikke den gam-

le. 

  

Kan I have det rigtig godt. 

  

Venlig hilsen 

  

Søren Storm 

Leder af Verninge Skole, Børnehave og Vuggestue 

Tlf. +45 40 24 46 86 

Verninge Skole-Børnehave-Vuggestue                  



 

V ER NI NGE,  I KKE   BLOT  E T S TE D AT  B O,  M E N ET  GODT  ST ED A T LE VE  

Sensommerfest 

D. 29. august 

Tilmeld jer 

Nu 

Har I sikret 

jer en plads? 

HUSK, kom i parken d. 
21. maj. 

Se mere i bladet :-)  


