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Borgernyt, det fælles blad             

Bladet udkommer 4 gange år-

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

 

November. 2014 

oplag 900 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 og bagsidefoto             

af Henrik Jørgensen. 

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 

info@verninge.dk   

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  

Indhold 
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Har du/I et indlæg til næste 

blad i november 2014, kon-

takt info@verninge.dk  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Hjørnet af Odensevej og 

Hindsløkken 

Hjertestartere i  

Verninge 

Ring 1-1-2 

 

 

 

Ved skolens indgang fra 

Fuglekildevej 
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Verninge, Årets Landsby 2014 

Vi anbefaler 

 vores bank 

Tak til alle,  

der mødte op og fejrede denne dag  
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Vigtige datoer og Info fra Gymnastikforeningen Verninge               af Rikke Jørgensen 

 

 

 

Søndag d. 14. december   Er der juletræsfest for alle børn i Verninge og omegn kl. 14.30. Invitationer kommer ud via 

    skole og børnehave, Venligst vær præcis med tilmelding, da der helst skal være kage og slik

    poser til alle de tilmeldte :-)  

Lørdag den 20. december  Sidste gymnastik dag i 2014. Vi starter igen mandag d. 5/1 2015. 

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!! 

Vi er nu i fuld gang med den nye sæson. Hvis man har lyst, kan man stadig nå at tilmelde sig på holdene. Kontakt en fra be-

styrelsen og vi vil kunne give mere info om de enkelte hold, eller henvise til instruktørerne:-) 

I år har vi desværre måtte sige farvel til Katrine Urban, der har været nødt til at prioritere studierne. Vi håber at Katrine på et 

senere tidspunkt atter får tid til at være instruktør i foreningen. Krop og Bevægelse har også måtte holde en pause i år, de 

vender tilbage igen til næste år. 

Vi sætter stor pris på de mange nye redskaber vi har kunne indkøbe i år, de bliver flittigt brugt på flere hold. Ligeledes er vi 

meget glade for, at i forældre bakker så godt op på de enkelte hold og hjælper til, når i alligevel er der:-) 
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Sæson 2014 - 2015 i Gymnastikforeningen Verninge         af Rikke Jørgensen 

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  

 

 

Vi ønsker Verninge et stort tillykke med titlen som Årets 

Landsby i 2014. Vi er meget stolte over, at vi på tværs af 

alle foreninger kan samarbejde om at få ting til at ske. Vi 

håber, at det vil fortsætte med at blomstre og udvikle sig.  

Mange hilsner fra  

Bestyrelsen i Gymnastikforeningen Verninge. 
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Verninge Husflid             af  Anette Rasmussen 

 

Sommerkursus på lilleskov tegl-

værk 

I år havde 120 voksne, og børn fra hele 

landet valgt at bruge en uges ferie, på 

kreative aktiviteter.  

Verninge husflid er stolte over, at folk 

fra Nibe, Nørre Nebel, Als, og folk fra 

Sjælland tog turen til fyn 

Nogle vælger den primitive camping der 

er på teglværket, andre bor hos venner 

eller på bed and breakfast.  

Vi har i år haft 15 værksteder, Kera-

mik,pilflet, male/tegne, birkebark, lystfi-

skeri, filt, smedning, plantefarvning, 

stenhug,knive, smykker, gummi, papir-

mageri, træ drejning, og morgen yoga. 

Torsdag aften var der fælles spisning, og 

underholdning med folkemusikerne, 

Didde Fromseider og Sigurd Hokkings, 

der spillede egne numre.  

En uge med kreativt håndværk og hvor 

kurstisterne skabte helt personlige og 

unikke brugsgenstande og kunsthånd-

værker. 

En super dejlig uge med søde kursister, 

og en god atmosfære alle dage. 

 

Verninge Husflid  er repræsenteret på 

julemarkedet, 22 November på Hør-

vævsmuseet 

Café  aftener i Brylle  

kl 19-21.30  

D. 08-10-2014 

D. 22-10.2014 

D. 05-11-2014 

D. 19-11-2014 

Verninge Husflid 

Mail: verninge@husflid.dk 
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Kurser på Verninge Skole        af Anette Rasmussen 

 

 

 

 

Maleværksted - Kreativt spark! 

Inspirerende malerkursus, alle kan være med! 

Vi maler med rulle, spartel, brede pensler og laver 

effekter med spray og kul. 

Hvis du ikke selv har materialer kan du købe af un-

derviser. 

Lærreder skal du selv medbringe. 

Underviser: Ulla E. Storm tlf. 66144657  

Mail: ulla@storm-kunst.dk 

  

 www.storm-kunst.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Januar skal vi filte noget, der kan varme os. 

Vanter, sutsko, tørklæder og måske en varm jakke. 

Huer, hatte og tevarmere er også muligheder . 

 

Det er muligt at købe materialer på kurset, men med-

bring også gerne egen uld og materialer. 

 

Hvis der er særlige ønsker eller spørgsmål, kan du 

kontakte Mette enten på mail eller telefon 

Mail: Mette.oestman@skolekom.dk 

Telefon: 2855 9020  

Julegave værksted 

Julegave værksted d. 16 November, fra 10 - 15.30 

Der vil være 8 små værksteder. 

Voksne : 100 kr 

Børn : Gratis 

Børn under 10 år ifølge med voksne 

 

Tilmelding skal finde sted på hjemmesiden eller når 

Vi har mange andre kursus tilbud, som vil kunne ses 

på vores hjemmeside eller vores Facebook side.  

Nogen af kursuserne vil blandt andet være 

Chokolade kursus 

Knive værksted 

Papirflet 

Smykke og tekstil værksted 

Tegning 

http://www.storm-kunst.dk/
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Verninge Forsamlingshus                  af  Bjørn Møller 

Onsdag den 19. november 

Flæskesteg med det hele 

Ris a la mande 

Kaffe/te 

 

Tirsdag den 16. december 

Julefrokost 

 

 

Onsdag den 14. januar 2015 

Gule ærter med tilbehør 

Kage  

Kaffe/te 

 

Tirsdag den 17. februar 2015 

Husarsteg med sovs og kartofler 

Fastelavnsboller 

Kaffe/te 

 

 

Fællesspisning pris: 

Pris: Voksne 75 kr. Børn 4-13 år. 40 kr. / under 4 år. gratis 

Julefrokost pris: 

Pris: Voksne 90 kr. Børn 4-13 år. 45 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 

 

Søndag den 2. november kl. 14.00 

Søndag den 23. november kl. 14.00 

 

Der spilles hver gang om: 

45 ænder 

2 kasser øl 

2 købmandskurve 

 

Desuden 21, spil, puljebanko m.m. 

 

Dørene åbnes kl. 13.00 

Fuld optaget 

Fuld optaget 

Hesselhoved 4 

5690 Tommerup 

Tlf. 64 75 18 13 / 64 75 18 15 

Åbningstider: Mandag-fredag kl.10-17 

       Lørdag kl. 9-13 

Juleåben søndag  

d. 23 nov.—d. 21 dec. 

Kl. 10.00 –13.00 
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Verninge  Idrætsforening                      af Claus Hjorthøj 

 

 

 

 

 

 

Stort og småt ….. 

Så blev det tiden igen til dette fantastiske lille 

blad, igen tillykke til Verninge med  titlen, vi går 

efter det igen næste år. 

Her kommer lidt nyt fra VIF, er i klar ! 

Vi starter med lidt fra ungdom, jeg er meget stolt 

over det som bliver gjort i klubben fra vores træ-

nere, vi formår at flytte os hele tiden og så i den 

rigtige retning.  Kan man forlange mere, næh . 

Vi har jo fået 2 nye unge gutter i Martin og Mikkel 

som hjælper til fordi de synes det er sjovt og når 

de kan, tak til jer 2. 

Til de forældre som især hjælper hos de mindste, 

bliv ved med det, jeg ved Marianne er glad for det 

også. De mindste poder har nok lige lavet  en me-

dalje høst i denne sæson, tillykke til jer og godt 

gået. 

Vi har haft besøg af DBU Fyn, med et fair play 

tema, børnene fik taget billeder og fik t—shirts, et 

godt tema at have fokus på synes vi.  

Hvad sker der for ungdom i vinter halv året, jamen 

der er indendørs fodbold i Brylle hallen  fra kl. 17. 

18.30  følg med på facebook : verninge idrætsfor-

ning FB side. 

Helt nyt : fodbold for sjov  om tirsdagen bliver nu 

flyttet til om torsdagen, samme tilmelding via FA-

CEBOOK.  

Ellers er det kommet mig for øre at Bent Bonde 

har valgt at stoppe efter  ca. 63 år  i VIF ( Hvis jeg 

hørte rigtig)  jeg ved han har været med i  rigtig 

mange år, et KÆMPE TAK for indsatsen Bent. 

Det var også Bent som fik mig på græs igen, jo 

han kan se ægte talent.    

Tak til alle i og omkring Verninge IF 

Vi har det sjovt når vi er sammen og ikke mindst 

på kryds og tværs af alle foreninger, det er fedt.  

 

 

 

 

 

Der kommer til at ske rigtig meget i 2015, pla-

nerne er ”store” og sjove blandt andet er der nyt 

på sponsor siden, det er vel ok.  

Vi har også blandt andet general forsamling i 

Februar,  måske sidder du/i og har lyst til at vide 

mere om lige netop det, så ring eller skriv. 

Vi ses. 

 

 

Jep Verninge IF sælger fyrværkeri igen i år , 

Hold øje med vores hjemmeside, Facebook,og 

postkassen. 
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Kort nyt fra Borgerforeningen                Af Henrik Jørgensen 

Nyt om fjernvarme til Verninge,.  

 
Vi har været i løbende kontakt med fjernvarme Fyn, og ven-

ter nu på et udspil fra deres side. Vi har fået mange henven-

delser på fjernvarme, hvornår kommer det? Vi har samlet 

underskrifter ind og informeret Fjernvarme Fyn om det store 

antal.. Vi har derfor fået denne mail fra dem: 

 

Fjernvarmen kommer nærmere ! 

Fjernvarme Fyn A/S starter til foråret 2015 med at etablere 

fjernvarme til Brylle. Beboerne i Verninge har ved en under-

skriftsindsamling vist at der er stor interesse er for at få 

fjernvarme også til Verninge. På et informationsmøde på sko-

len d. 25. februar er det blevet oplyst, at der tidligst ville bli-

ve mulighed for dette i 2016. Forud går dog et omfattende 

beregningsarbejde og myndighedsbehandling.  Fjernvarme 

Fyn A/S har på grund af stor travlhed og aktivitet i andre 

områder endnu ikke i gang sat arbejder vedr. Verninge. 

De sidste opdateringer og nyheder kan ses på 

www.fjernvarmefyn.dk 
 

Tak til alle annoncører i Borgernyt 2014 

Vi vil gerne fra Borgerforeningen sige tak til alle annon-

cører, som har en reklame med i Borgernyt.  

Uden jeres støtte, vil det være meget svært at få Borger-

nyt trykt. Vi håber læserne vil huske på vores annoncø-

rer, når de har behov for en ydelse, service eller gen-

stand . 

Vi håber på et forsat godt samarbejde i 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Borgerforeningen, som ambassadør.  

Vil du hjælpe i dit område, så tager vi gerne mod hjælp. Vi er 

ambassadør for Verninge og omegn og vil gerne bede om 

hjælp i det store område. Du skal efter vores liste byde nye 

borgere velkommen i Verninge og Omegn  

Ambassadørordningen 

By- og Landsbyambassadørordning 

Assens Kommune har en strategi, der drejer sig om øget bo-

sætning i kommunen. 

 

En del af opfyldelsen af denne 

strategi er etablering af et am-

bassadørkorps.  

 

Ideen med et ambassadørkorps 

er at sikre, at både nye, allerede 

tilflyttede borgere, men også 

potentielle tilflyttere, føler sig 

velkomne i et givent lokalsam-

fund ved hjælp af ambassadø-

rerne.  

 

Ideen med ambassadørerne er at 

byde nytilflyttere velkommen med et besøg, en blomst og en 

tilflyttermappe, men også at stå til rådighed for potentielle 

tilflyttere. En interesseret tilflytter kan således henvende sig 

til en ambassadør og få en snak med ham/hende eller en hel 

familie om, hvordan det er at bo i et givent lokalsamfund. 

Ordningen startede med et borgermøde i oktober 2013, hvor 

godt 20 borgere meldte sig som interesserede i at deltage i det 

kommende ambassadørkorps. Siden er nye kommet til, og 

ordningen består nu af borgere fra flere end 11 forskellige 

lokalsamfund i Assens Kommune. 

By- og Landsbyambassadørerne findes blandt andet via hjem-

mesiden www.flyttilassens.dk 

Se Vores folder på næste side. 

 

 

 

 

https://webmail.efif.dk/owa/redir.aspx?C=mNgRTAmL_02G11FTRUtFx5mOaikax9EI6-UV0_gsjuXS-tHAzIjKwGWQVaVSlUVATwJzjI-d7QE.&URL=http%3a%2f%2fwww.fjernvarmefyn.dk
http://www.flyttilassens.dk/
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Nyt fra spejderne            af Vivi  Høstrup  

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  

Juletur for alle Verningespejderne ! 

Weekenden D. 28-29-30 november drager alle Verningespejderne på juletur, til forskellige lokationer på fyn. 
Bævere og ulve (0-3 klasse) fra lørdag, 4 klasse og opefter fra fredag. 

Og mon ikke der bliver tid til alverdens julerier, bagning, bolsjefremstilling, juledekorationer, julepynt og måske er vi hel-

dige at der falder sne. 

         

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 
 

Ny velkomstfolder til tilflyttere      a   

Husk ! 
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Motionsdagen 2014—2015          af  Henrik Jørgensen 

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  

 

Himlen valgte at åbne for sluserne, så vi blev temmelig våde og regnen forsatte til næsten alle var kommet i mål.  75 deltage-

re fik dog en fin tur rundt. Herefter var der som de andre år hygge i Landsbyparken. Der kunne købes VIF– Burgere, pølser 

og brød, øl og vand samt kaffe og kage. Som noget nyt kunne der smadres tallerkener i det Muntre Køkken, som gymnastik 

foreningen var kommet med. Vi fik samlet et mindre beløb ind til Verninge kontoen på 2.335 kr. Årets sponsor-raiser blev 

Rikke Jørgensen. Stor tak til Rikke, som løb 400 kr. ind.  

Sæt allerede et stort X i kalenderen næste år.  

Næste år bliver det lidt anderledes. Vi vil igen afholde vores Sponsor-Motionsdag og  vi opfordrer til at mange vil hjælpe til 

med at samle penge ind. Vi forventer at afvikle løbet om formiddagen for at gøre plads til årets byfest. 

Verninge byfest 

bliver i Landsbyparken med spisning, musik og dans den sidste lørdag i august. Et festudvalg er ved at blive nedsat og har 

Du/I gode ideer, så send dem til info@verninge.dk 

Vi besluttede inden vi blev årets Landsby, at hvis vi vandt, skulle de 10.000 kr. gå til denne byfest.  

Det bliver en brag af en fest ;-) 
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Juletræstænding d. 29. nov. I Verninge       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lørdag, den 30. november kl. 15 -17 

Juletræstænding ved kroen i 

    Verninge. 

Kl. 15.00 Boderne åbner 

Kl. 16.00 Juletræet tændes 

Kl. 16.00 Julemanden kommer måske  

Kl. 17.00 Boderne lukker 

Ja, vi skal selvfølgelig igen i år tænde Verninges juletræ. Som sidste år vil julemanden komme forbi med slikposer til 

børnene. Kom og vær med til nogle hyggelige timer, så vi kan ønske hinanden en glædelig jul.  

Pladsen ved kroen pyntes op med boder, halmballer og bålsteder og der er plads til alle de mange borgere der kommer. 

Boderne repræsenterer det lokale erhvervsliv og private. 

Traditionen tro er Borgerforeningen vært med gratis gløgg og æbleskiver og vi har opbakning fra de andre foreninger 

der hjælpe med dette arrangement.  

 

Tag gerne familie og venner med. 

Har du lyst til at opstille en bod, er du meget velkommen .... Kontakt Henriette på tlf. 21 70 04 76. 
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Nyt fra Landsbyordningen                                                Af Søren Storm 

Netværkscafe                af  Henriette  Albertsen 

skolesøgende barn komme på besøg på skolerne i dit nærom-

råde. Her vil vi informere om Verninge skole. 

 

Medarbejder takker af for denne gang 

Ulla Reichenbach stopper som SFO-medarbejder den 31.10. 

Vi har afholdt afskedsreception for Ulla, hvor der var mange 

børn og voksne, som sagde farvel til Ulla. Vi vil sige tak for 

alle de gode år sammen med Ulla og ønske hende al held og 

lykke fremover. 

 

Skolegården optimeres 

I den nærmeste fremtid vil vi arbejde med at skabe et bevæ-

gelsesmiljø i skolegården. Det ligger os meget på sinde at op-

timere det, og vi tager et spadestik dybere i at sætte handling 

bag. Skolereformen handler meget om at have fokus på moti-

on og bevægelse. 

 

Sidst men ikke mindst vil vi sige tillykke til Verninge by med 

udnævnelsen af årets by. Tak for det gode samarbejde.  

 

 Venlig hilsen  

 Søren Storm 

   

 

Information 

I den seneste periode har vi arbejdet meget på at integrere 

nye fag, ny struktur og personalets faste arbejdstid. Det går 

stille og roligt fremad og vi er ved godt mod. 

 

Motionsløbet fredag den 10.10 

Igen i år har afholdt motionsløb fredag den 10.10. Det var 

en stor succes med deltagelse af mange forældre og bedste-

forældre. Dagplejen og børnehaven var med på turen 

rundt, og de alle børn gav alt hvad de havde i sig. Det var 

en god dag, som vi sluttede af med en bolle og et æble. 

 

Folkeskolen fylder 200 år 

Torsdag den 9. oktober fejrede alle skolerne i Assens kom-

mune at Folkeskolen fyldte 200 år. Det gjorde vi på sko-

len, hvor vi havde besøg af de pensionerede lærere, som 

fortalte børnene om hvordan det var at gå i skole i gamle 

dage. Ligeledes dansede vi gamle danse med musikskolens 

lærer.  

 

Åbent hus den 6. november 

Alle grundskolerne i Assens kommune afholder åbent hus 

kl 16-19 den 6. november. Her kan du som forælder til dit 

Netværkscafeen på Sydmarksgården er kommet 

rigtigt godt i gang efter sommerferien. Her er 

plads til at seniorer fra Verninge og omegn kan 

mødes i Blå Stue på Sydmarksgården. Her er hyg-

geligt samvær og mulighed for at mødes med an-

dre seniorer. Netværlscafen giver mulighed for, at 

få kendskab og hjælp til computeren.  

Frivillige hjælper med brug af computer, hjem-

meside, digitale post, få billeder ind i compute-

ren, mails o.s.v. Man er meget velkommen til at 

medbringe egen computer, tablet og Ipad. Har du/

I ikke mulighed for at medbringe eget udstyr, kan 

bærbare lånes i Netværks caféen på Sydmarksgår-

den.  

Der kan købes kaffe og måske har én lyst til at 

tage en kage med. 

Netværkscafeen er åbne hver Onsdag kl 10.00 - 14.00. 

Alle er velkommen 
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Nyt fra Verninge Vandværk                                                            Af Kirsten Nielsen 

Vandspild og utætheder  
Bestyrelsen henstiller til, at forbrugere i egen interesse kon-

trollerer 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. 

 

 

Udskiftning af vandmåler 

Vi påtænker i første halvdel af 2015 at udskifte alle vandmå-

lere med elektroniske vandmålere. I vil høre nærmere herom 

først i det nye år og når vi starter får de husstande det vedrø-

rer skriftlig besked hvornår smeden kommer. 

Hvis der er noget du vil spørge om kan du kontakte os på tlf.  

Alle priser er excl. moms 

40 m/m stikledning til skel, dog max. 
10 m. fra hovedledning. Derudover 
afregnes til kostpris el/er efter nær-
mere aftale med bestyrelsen.  

Afgiften betales kontant efter skrift-
lig tilmelding, og inden etablering 
påbegyndes. Forbrugs-afgifter be-
regnes fra færdig melding/
ibrugtagning.  

Ovenstående tilslutningsafgifter 
ved forsyningsetablering gælder 
kun, hvor ejendommen har facade 
til vandværkets nuværende hoved-
ledning. Ved forsyningsetablering 
uden for nuvæ-rende hovedled-
ningsanlæg forhandles tIlslutnings-
afgiften med bestyrelsen, der efter-
følgende skal have denne aftale 
godkendt hos kommunen jfr. vand-
forsyningslovens § 53 stk. 1.  

For landbrug, industri og institutio-
ner med et årsforbrug ud over 
3.000 kbm betales forøget tilslut-
ningsbidrag efter aftale med be-
styrelsen. Ved en evt. senere for-
brugsstigning over 3.000 kbm. 
forbeholder bestyrelsen sig ret til 
genforhandling af tilslutningsbidra-
get.  

I øvrigt henvises til regulativ og ved-

tægter.  

Forbrugsafgifter opkræves 2 gan-
ge årligt. 1. juli betales aconto 
med 50% af forrige års for-brug. 
Endelig afregning sker pr. 31. de-
cember.  

Anlægsbidrag, der betales ved en ejendoms til-
slutning: 

Enfamiliehus, rækkehus, 
pr. lejlighed i etageejen-
dom, mindre forretning 
og kontor 
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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.  5,46 

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 



VERN IN GE,  IKK E  BLOT  ET S TED A T BO , MEN ET GO DT S TED AT LEVE  

Nytårs gåtur i Verninge  

d. 1 januar kl. 13.00 
 

Efter en dejlig jul og et godt nytår, er der mange 

der normalt finder travesko frem for en lille gåtur 

d. 1 januar.  

Vi mødes ved kroen og sammen går vi en mindre 

tur samt ønsker hinanden et godt nytår.  

Vi glæder os til at se jer alle, store som små. 

 

Glædelig jul og godt nytår til 

alle i  

Verninge og Omegn 

 


