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Borgernyt, det fælles blad             

Bladet udkommer 4 gange år-

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

 

August. 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 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 

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, kontakt info@verninge.dk  

 

 

 

                 

 

 

 

 

Hjørnet af Odensevej og 

Hindsløkken 

Hjertestartere i  

Verninge 

Ring 1-1-2 

 

 

 

Ved Skolens indgang fra 

Fuglekildevej 

 

Schmidt & Øhrnstedt 
Odense og Tommerup 

Telefon 63 76 60 90  
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Program for Motionsdagen 30. august 2014 
 Kl. 11.30– 12.30 Indtjek og registrering, kr. 25 pr. deltager uanset man har sponsoraftale eller ej 

   tilmelding på dagen eller se verninge.dk 

 Kl. 12.30 –12.45 Velkomsttale ved: Borgmester Søren Steen Andersen 

 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, VIF-burger og andre aktiviteter.  

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

   benyttelse. 

 Kl. 17.00   Borgerforeningen takker for i år. 

 

Foreninger der deltager på motionsdagen: 

Gymnastikforeningen, Idrætsforeningen, Spejderne, Forsamlingshuset, Verninge husflid og Borgerforeningen. 

Derudover vil der være boder fra lokale erhvervsdrivende. 

Det er frivilligt om du vil finde en sponsor eller blot deltage i løbet ved betaling af kr. 25 pr. person 

Benyt vedlagte tilmeldingsseddel. 

Motionsdagen 2014         

Ruterne: 
 

5 km. ruten er bemandet ved vejkryds og strækker sig fra Lang-

stedvej, Sydmarksvej til Fuglekildevej. 

 

10 km. ruten er IKKE bemandet og strækker sig fra 

skolen til Hjelmerup og omegn. Kort udleveres ved indtjek. 

 

Færdsel på ruterne er på eget ansvar og risiko. 

Vi anbefaler 

 vores bank 

Arbejdsdag lørdag d. 16 august  

kl 10.00—15.00 

Legeredskaberne skal olieres, så find 

penslen frem og det gode humør. 

Borgerforeningen har drikkelse med og måske er der en der tager en 

kage med til kaffen.  

Ring eller send en sms til Henrik på 20 71 83 83, hvis I kommer.  

Hvis det regner op til denne dag, aflyser vi, se facebook  
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Sæson 2014 - 2015 i Gymnastikforeningen Verninge   af Rikke Jørgensen 

 

 

Mandag: 16.30 til 17.30: Forældre/barn hold. 

Mit mål med forældre/barn holdet er at I skal have det sjovt 

og hyggeligt sammen med jeres børn, samtidig med at vi 

alle får rørt kroppen og stemmebåndet. Vi skal synge nogle 

sange og lege på nogle sjove redskaber, så der er plads til 

både rolige børn og fysisk aktive børn. Jeg er så heldig at 

have en sød hjælpetræner der hedder Laura, som også glæ-

der sig rigtig meget til at være sammen med jer og jeres dej-

lige børn. 

Det er vigtigt at fortælle, at det ikke SKAL være en foræl-

dre, der deltager på holdet, det skal bare være en voksen, 

der har en god tilknytning til barnet. Så kom og prøv at være 

med.  Vi ses til September. 

  Hilsen Trine Jensen og Laura Jørgensen 

 

 

 

 

 

 

Hej alle sammen, på vores hold skal vi have det sjovt, vildt 

og lærerigt. Vi skal hoppe højt, lave saltoer, mange flik flak 

og en masse andet. Vi skal lege, prøve parcour og ha’ sved på 

panden. Og selvfølgelig modtager vi gerne ideer til nye ting 

vi skal prøve ;-) Alle kan være med. Vi glæder os til at se jer 

alle, nye som gamle gymnaster til nogle hyggelige timer.  

Vi ses Michael Mortensen, Peter Nielsen og Lars Jacobsen 

Mandag: 19.30 til 20.30: Boldhold for friske damer. 

Hver mandag finder vi hockeystavene frem i skolens gymnastiksal for at få sved på panden og hyggeligt samvær. Hockey er 

et rigtigt godt boldspil, hvor pulsen kommer op og smilet frem. Her har man også mulighed for at skabe kontakter til andre 

fra lokalområdet. Mød op og prøv!    

Dette hold er uden instruktør, men kontaktperson er Hanne Jørgensen, mail@verningelund.dk 

Tirsdag: 16.15 til 17.15: Puslinge 

Så er vi klar til at hoppe, kravle, balancere, lege med bolde og 

meget andet sjovt. Der er nogle rigtig søde piger til at hjælpe 

og så hende ”den gamle” til at bestemme. Derudover har vi 

også fornøjelsen af hjælp fra søde forældre til at deltage i red-

skabsbanen.  

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os og håber du kommer. HUSK at tage din ven 

med.  

Mange hilsner Julie Mortensen, Line Jørgensen, Frida Jørgen-

sen og Christina  Hansen. 

Mandag : 17.30 til 19.00: Store spring. 2. klasse og op 
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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  

 

 

Tirsdag: 19.30 til 21.00: Herrerhold. 

Her er herrerholdet med et twist af hørm. 

Trænger du til at få arbejdet kroppen godt igennem, hvor alle 

muskelgrupper kommer i fokus, spille hockey og lave andre 

fysiske aktiviteter, samtidig med at du oplever en god stem-

ning og sammenhold, så mød op på herreholdet. Den sidste 

1/2 time spiller vi volleyball. Alderen på holdet spænder fra 

30 til 65, og alle kan være med. 

En to tre fire fem seks syv - HU           Hilsen Arne Jørgensen 

Som noget nyt, vil vi i år kombinere parcour og springgymnastik. Vi vil lave forskellige baner, hvor børnene kan øve sig på 

forskellige parcour øvelser. Derudover arbejder vi fortsat med de grundlæggende elementer i springgymnastik. Dette hold 

giver dit barn en god start på skolelivet, hvor motoikken bliver udfordret og udviklet.  

    

Hilsen Emma Bolvig, Rasmus Niel-

sen, Arne og Hanne Jørgensen. 

Onsdag:  18.30 til 20.00: Tabata 

Tabata træning vinder ind over hele landet. Det er intervaltræ-

ning, hvor man kan variere på mange måder. På dette hold vil 

du få styrket hele kroppen, pulsen kommer op og du vil hen 

over vinteren kunne mærke, hvordan kroppen bliver stærkere. 

Vi starter med en grundig opvarmning, hvorefter vi tager en 

omgang eller to ved forskellige stationer. Vi skal blandt andet 

stifte bekendtskab med slyngetræning, hvor vi får fat på mu-

skelgupper vi ikke vidste vi havde. Til slut laver vi en grundig 

udstækning for at gøre kroppen mere smidig.  

 

Tabata træning er både for mænd og kvinder. Ingen svære 

serier, men pulsen op og smilet frem.  

 

Kom og prøv, og se om det er noget for 

dig. 

 

Varme hilsner Rikke Jørgensen 

Gymnastikforeningen har indkøbt 2 sæt slynger fra Jungle 

Sport. Med disse slynger kan man variere træningen lige fra 

genoptræning ved voldsomme skader til træning på eliteplan. 

Dvs alle kan være med, vi finder sammen dit niveau, så alle vil 

få noget ud af det. Disse slynger vil blive brugt både på Tabata 

og CrossGym.  

Onsdag: 16.00 til 17.00: Parcour og springgymnastik. 0. og 1. klasse.                                       
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Sæson 2014 - 2015 Gymnastikforeningen Verninge       af  Rikke Jørgensen 

Torsdag: 13.30 til 16.00: Ældrefolkedans 

Selvom solen skinner højt på himlen, tænker jeg på folke-

dans. I den kommende sæson vil der igen være Folkedans for 

ældre i Verninge Forsamlingshus hver torsdag eftermiddag. 

Folkedans giver glæde og god motion og det er med til at hol-

de en gammel tradition ved lige, som er en del af den danske 

kulturarv, vi bør bevare, og give videre til de kommende 

slægter.  

Man behøver ikke være et par for at møde op. Måske er der 

en anden i samme situation, og så bliver en + en hurtigt til to. 

Det er heller ingen forudsætning, at man har danset folkedans 

før. Programmet vil blive sammensat, så både nybegyndere 

og øvede vil få nye udfordringer.  

Så mød op med kaffekurv og dansesko og få nogle hyggelige 

timer og hyggeligt samvær. 

 

Else Jensen 

 

Vi er i forsamlingshuset. 

Torsdag: 15.00 - 16.00: Krop og Bevægelse 

 

 

 

 

 

 

 

Senioridræt og bagefter er der kaffe og hygge. 

”Ældre træner sig yngre”, dette er for længst bevist. Så kom 

glad til motion. Alle kan være med, I bestemmer selv tempo-

et. Der skal trænes styrke, balance, smidighed og kondition, 

så alle få sved på panden, men der vil også blive tid til snak 

og et godt grin.  

Glæder mig til at se jer.   Bodil Løvlund 

Torsdag: 17.00 til 18.00: Zumba Kids  

Hej alle fiske børn! Så starter endnu en ny sæson med masser 

af sjov, rytmisk og ikke mindst varm Zumbatomic, som for 

øvrigt er ændret til Zumba kids. Zumba kids minder meget 

om almindelig zumba, dette er dog for børn. Vi bygger serier-

ne mere enkle op, så alle kan følge med. Vi skal danse til bå-

de Zumbamusik, og meget andet slags musik! Så hvis du er 

klar på en anderledes form for dans, hvor du får rørt kroppen i 

bevægelse på en fængende måde, men stadig kan have det 

super sjovt, så kom ned i Verninge Gymnastiksal, hvor jeg og 

mine super seje hjælpetrænere vil stå klar og fyre den max af 

sammen med jer! 

Vi ses! Mange Zumba kids hilsner Katrine Urban, Frida Jør-

gensen og Mette Jørgensen. 

Torsdag: 18.00 til 19.00:Zumba fra 13 år og op. 

 

Jeg håber at se dig og tag gerne ALLE du 

kender med for, DER BLIVER VARMT 

I VERNINGE GYMNASTIKSAL. 

Vi ses Katrine Urban 

 

 

Hej friske piger, damer og skulle nogen få lyst, så også dren-

ge og mænd. Så er vi ved at være klar til at få rørt kroppen 

igen. I år vil jeg stå for en omgang glad, sjov og ikke mindst 

varm Zumba. Jeg håber du er frisk på nye udfordringer, og 

ikke bleg for at give den gas. Musikken er meget varieret, lige 

fra Rasmus Seebach, Pitbull, Justin Bieber og Madonna til de 

latinamerikanske rytmer i zumbaens fantastiske univers. Zu-

mba er en mere feminin form for dans, men det er stadig fyldt 

med en masse sjov, så husk det gode humør.  
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Sæson 2014 - 2015 Gymnastikforeningen Verninge   af Rikke Jørgensen 

Sidste nyt fra bestyrelsen 

 

Torsdag:  19.30 til 22.00:Folkedans 

Vil du give den gas på dansegulvet? Sidder du indimellem og 

betragter andre svæve hen over dansegulvet, mens du tæn-

ker..”Bare det var mig?” Det kan blive dig,- nu har du chan-

cen. Du vil få undervisning i Les Lanciers, vals, polka, me-

nuét og meget mere.  

Vi er begge to unge og friske instruktører, der begge hører til i 

toppen af dansk folkedans. Sammen har vi vundet guld i DM 

for par i 2012. Vi vil sørge for at dansen bliver inspirerende, 

kreativ og udfordrende for alle. Sidst på sæsonen vil vi lave 

en opvisning, som vi håber alle vil deltage i.  

Lyder det som noget for dig? Så tøv’ ikke længere. Grib dine 

behageligste dansesko og kom afsted. ALLE kan være med, 

uanset alder, køn og danseerfaring. 

 

Vi glæder os til at tage imod nye såvel som gamle dansere - 

Alle er velkomne. Hilsen Annika Vestergaard og Rune Peder-

sen. 

 

 

 

 

 

 

Vi er i fosamlingshuset. 

Lørdag: 10.00 til 11.00 CrossGym 

 

 

Vi ses 

Hilsen Rikke Jørgensen 

 

 

 

 

Hej Alle. Så er jeg atter klar med en omgang varm CrossGym. 

På dette hold giver vi den fuld gas i en time, med både puls og 

styrketræning. Vi bruger mange redskaber som kettlebelt, ela-

stikker, medicinbolde, slynger, håndvægte og meget andet. Vi 

vil også stifte bekendtskab med spuats, lunges, crunches mm. 

Jeg laver hver gang et program, hvor vi kommer hele kroppen 

igennem, og man kan hver især variere, så alle får noget ud af 

det, uanset om man er begynder eller øvet. 

Holdet er for både mænd og kvinder i alle aldre, blot du er 

over 15 år. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer alle, både 

jer der har været med før og også mange nye ansigter. Der er 

garanti for god varme og masser af grin. 

Vi glæder os rigtig meget til at byde jer alle, store som små 

velkommen til den nye sæson i Gymnastikforeningen Vernin-

ge. Se næste side for oversigt over sæsonstart og andre vigtige 

datoer for sæson 2014 - 2015. 

Også i år har vi nye ting på programmet. Bl.a. Tabata om ons-

dagen, hvor Rikke vil stå i spidsen for en gang svedende varm 

intervaltræning. Katrine vil tilbyde en god gang Zumba om 

torsdagen til jer, der godt kan lide at danse jer i form. Både på 

lille spring og på store spring, vil de prøve kræfter med den 

sjove motionsform Parcour. Der kan børnene rigtig udfolde 

sig og lege med de spring, de har lært. Vi håber I vil tage godt 

imod vore nye program, som indeholder nogle ændringer i 

forhold til træningsdage. Dette for at få det hele til at gå op. 

Lars og Bianca Jacobsen og Torben Bentsen, har gennem vin-

teren gjort et kæmpe arbejde for at søge om midler til at kun-

ne købe flere redskaber til foreningen. Dette har resulteret i et 

samlet beløb på 33.700kr., hvilket vi naturligvis er meget gla-

de for. Vi har fået sponsorater fra: Pizza Palermo Tommerup, 

Bellinge Fliser, GSV Maskinudlejning, Lauitz.com, Lions-

klubben i Tommerup, samt Fionia Fonden. Vi glæder os rigtig 

meget til at tage de nye ting i brug. 
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Sæson oversigt i Gymnastikforeningen Verninge      af Rikke Jørgensen 

2014 

Lørdag 30. August Gymnastikforeningen deltager i Mo-

   tionsdagen.  

Mandag 1. September Sæsonstart for gymnastikken på sko-

   len. 

Torsdag 18.September Sæsonstart for folkedans i forsam-

   lingshuset. 

13. til 17. Oktober Efterårsferie i uge 42. Desværre in-

   gen gymnastik eller folkedans denne 

   uge. 

Søndag 14. December Juletræ for børn i Verninge Forsam-

   lingshus. 

Uge 51.   Sidste træningsuge for alle hold i 

   2014 

2015 

Uge 2.   Alle hold starter efter ferien. 

9. til 13. Febuar Vinterferie i uge 7. Desværre ingen 

   gymnastik eller folkedans denne uge. 

Søndag 15. Februar Fastelavnsfest i forsamlingshuset, og 

   alle er velkomne. Denne arrangeres 

   af: Foreningerne i Verninge. 

Torsdag 26. Februar Generalforsamling i Gymnastikfor

   eningen. Denne afholdes i Forsam-

   lingshuset. 

Lørdag 21. Marts Opvisning og afslutningsfest i Høj-

   fynshallen 

 

Kontingent sæson 2014 - 2015 

Gymnastik: 

Under 18 år  kr. 350,- 

Forældre/barn(pr.barn) kr. 350,- 

Krop og bevægelse kr. 450,- 

Voksenhold fra 18 år kr. 600,- 

Boldhold for damer kr. 300,- 

Deltagelse på 2 hold Billigste 1/2 pris. 

Folkedans: 

Aften  kr. 650,-* 

Eftermiddag kr. 450,-* 

Børn u/18år kr. 350,-** 

 

* + kontingent til ”Danske Folkedansere” kr. 135,- 

** + kontingent til ”Danske Folkedansere” kr. 35,- 

Bestyrelsen i Gymnastikforeningen Verninge 

Hanne Kirsten Hansen 64 75 18 13                                  

   Hesselhoved 4, Verninge 

Michael Mortensen 20 27 14 01                                  

   Nørremarksvej 26, Knarreborg 

Christina Hansen 30 33 36 61                                  

   Gravergyden 29, Verninge 

Eli Nielsen  64 45 15 20                                   

   Ellemosehave 1, Frøbjerg 

Rikke Jørgensen 64 75 18 30                                  

   Sydmarksvej 35, Verninge 

Hej alle. Vi vil meget gerne kontaktes, hvis du skulle få lyst 

til at give en hjælpende hånd med i nogle af aktiviteterne i 

foreningen. Har du ideer til nye tiltag, eller går du og drøm-

mer om at blive hjælpeinstruktør eller instruktør på et af de 

eksisterende eller et nyt hold, så er du meget velkommen til at  

kontakte en fra bestyrelsen. Det er frivilligt arbejde, men for-

eningen giver gerne de fornødne kurser, samt et mindre beløb 

for hjælpen.  

Vi håber at i alle sætter et kryds ved den 21. Marts, hvor der 

er opvisning og afslutningsfest. Det er ikke alle hold, der la-

ver opvisning, men derfor må man gerne deltage i hele eller 

dele af dagen. 
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Verninge  Idrætsforening                      af Claus Hjorthøj 

Stort og småt ….. 

Stort tillykke til Verninge Dart klub som er rykket op  i 1 Di-

vision, det er fandme flot.  Ja det kan godt 

være Verninge ikke er stor men der leveres 

store resultater i vores lille by. 

 Det samme gælder for vores ungdomshold, 

som virkelig vokser sportsligt og det socia-

le  samvær i vores lille klub vokser mere og 

mere, det er så vigtigt  vi  bliver  ved med det. 

 Tak til forældre og børn for de mange sjove timer på og uden 

for banen.  Her kan også nævnes vores ungdoms afslutning, 

som var super hyggelig og hold nu kæft et kage bord,  tak 

Dorte. Ja og tak til Hanne og Arne fra Verninge Lund for 

nogle fortræffelige burgere og pølser. 

Vi gentager succesen næste år. 

Mandag den 11 August kl. 17.15 starter ungdoms træning 

igen. Skriv det ned allerede nu. 

Vi har jo også en ”voksen” afdeling, som faktisk gør det ret 

godt, dame senior slutter på en  flot 3 plads,  herre senior er 

absolut også godkendt.  Der kan altid bruges spiller til vores 

senior afd.,  så kom op af sofaen og på med støvlerne.   

Jeg har også hørt at Morten Skytte har stået en brand kamp  i 

Skalbjerg meeeen det må helt klart være på rygte basis…:-). 

Bent ”bondes” tropper slutter af med en ordentlig point høst 

og masser af chancer inden foran mål.  Det bliver stort  i  

Verninge IF efter sommer ferien, kom og bliv en del af det. 

Vi har også en støtte forening som sørger for forplejning til 

spillere og gæster, de gør et fantastisk arbejde som vi alle er 

meget glade for, tak.  

Vi vil også sige tak klubhus bestyrelsen  som blandt andet 

sørger for vedligehold, rengøring og andet praktisk arbejde.    

Tak til alle i og omkring Verninge IF, vi er glade for støtten 

og sammenarbejdet mellem foreningerne i Verninge er med 

til at give vores lille by et løft. 

 Jeg bliver nødt til lige at vende Sankt Hans aften,             

som Carsten Hønborg sagde,   i år er det en ny måde         

Verninge har valgt at afholde Sankt Hans på. lad os da      

håbe en ny tradition kan bygges op her, ja vi er enige.        

Tak for opbakningen til denne aften. 

Til Heidi, Lasse og Arne tak for musikken,                         

hun kan sgu synge og de kan spille.                                      

En rigtig god aften i Verninge synes vi. 

 

 

Ting at huske på.  

Motions dag den 30 august, hvor der vil være mulighed for 

at købe VIF burgere, samt en genbrugs dag med ”gammelt” 

sports tøj.  

Badminton sæson, husk at booke bane  

Fyrværkeri  : info følger 

Øens hold stævne : info følger 

Info følger hvor ?  Blandt andet her :                    

Verningeif.dk eller verninge.dk 

 

 

 

Kunne også være sjovt…………….. ?  

Sund mad klub … for mænd ??!! 

Cykel klub… 

Et for sjov fodboldhold basseret på at blive rørt.. 

En vin aften/klub …….. 

Osv……. 

Torveholder/ initiativtager søges altid. 

Til sidst vil vi igen sige: vi kan altid bruge spillere, hjælpere, 

trænere osv.  Ring/Skriv eller kom ned i klubben og vi tager 

en snak om det, vi har det faktisk ret sjovt.   

GOD SOMMER  
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Torsdag den 11.september  

 

Græskfarsbrød, tzatziki, bådkartofler 

Græsk yoghurt med brombærkompot 

Kaffe/te 

 

Tirsdag den 21. oktober 

 

Stegt flæsk med persillesovs 

Pæretærte med creme fraiche 

Kaffe/te 

 

Onsdag den 19. november 

 

Flæskesteg med det hele 

Ris a la mande 

Kaffe/te 

 

Tirsdag den 16. december 

 

Julefrokost 

 

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 den 19. oktober kl. 14.00 

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 

mailto:bente@verningeforsamlingshus.dk
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Fredag den 3. oktober kl. 18.00 – 01.00 

 

Menu: 

 

Tun mousse med dressing  

Laksepandekage med rygeost creme 

Friskbagt brød 

Kylling med sesam 

Honningmarineret skinke 

Flødekartofler 

Bådkartofler med peberfrugt 

Blandet salat med dressing 

Foccacia brød 

Gulerods- og agurke stave 

Ostelagkage 

Muffins 

Kaffe/te 

 

Natmad 

Skinkestænger med blandet salat. 

 

Pris: 

Voksne 195 kr. 

Børn 4 til 13 år. 80 kr. / under 4 år gratis 

 

 

Musik ved Søren Madsen  

Tilmelding senest den 26. september til 

Peder Enggaard 

Tlf. 51 74 48 04 eller enggaard@pc.dk 

Verninge Forsamlingshus      a    af  Bjørn Møller 

mailto:enggaard@pc.dk
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Nyt fra Landsbyordningen                                                Af Søren Storm 

Netværkcafe           af  Charlotte Mai Hede 

Coding Pirates 

Coding Pirates er et dansk koncept der bygger på it-

kreativitet, såvel som programmering. Der er derfor ikke tale 

om decideret kodelære men snarere et sted, hvor man kan 

bygge og designe egne idéer – via programmering. Starter op 

om aftenen på Verninge skole. Se mere på skolens hjemme-

side. 

 

Ny parkeringsplads 

Det er lykkes Fællesbestyrelsen at få midler til at omlægge 

parkeringsforholdende, så børnene kan cykle mere sikkert til 

skole. 

Parkeringspladsen ved SFO lukkes ned og det bliver til cykel-

område. Parkeringspladsen ved græsarealet laves om med 

ind– og udkørsel. Det er allerede lavet færdigt til den nye sko-

lestart fredag den 8. august. 

 

Kan I alle sammen have en god sommerferie! 

 Venlig hilsen Søren Storm 

   

 

 

 

 

Infomøde skolereform 

Vi har haft infomøde om den kommende skolereform. Se 

mere på skolens hjemmeside. 

 

Skolefest og Sommerfest 

Vi har afholdt den årlige skolefest og Sommerfest i Fugle-

kilden. Vi havde mange mennesker på besøg i det gode 

vejr. Tak for den store opbakning til vores arrangementer. 

 

Fra Verninge til DR´s koncertsal 

I starten af juni fik børnene i skolen en stor oplevelse. Ma-

ersk Mckinney-Møller har givet et tilskud til at alle børne-

ne fra Fyn kunne komme til koncert i København for et 

beskedent beløb. Børnene fra Verninge skole oplevede at 

komme i Experimentarium, Nationalmuseet og ikke mindst 

den prangende koncertsal. 

 

Verninge skole er Lego test-skole 

Vi har etableret et samarbejde med Lego, hvor vi program-

merer Lego Mindstorms og Lego WeDo. Her arbejder vi 

med programmering af robotter. Det glæder vi os meget til. 

 

Efter en lidt stille start i sommeren 2013 kom der rigtig godt gang i netværkscafeen henover efteråret. Vi endte med at udvi-

de åbningstiden fra 1 til 2 dage om ugen og fik også en ekstra frivillig hjælper. Der har i gennemsnit været ca. 12 brugere 

hver uge, og mange uger var vi oppe omkring 16-18 brugere. De fleste med en eller anden form for tilknytning til Verninge. 

Vi har heldigvis også fået et godt ry som et hyggeligt sted 

at komme, og det har tiltrukket brugere fra andre dele af 

kommunen.  

Vi starter op igen i uge 34. Åbningstiden efter ferien bliver 

onsdag 10-14. Det bliver sandsynligvis ikke med mig ved 

roret, i stedet vil vores gode frivillige kræfter tage over.  

Men der vil blive annonceret i lokalavisen under 

”Kommunen informerer” inden vi starter op, så hold øje 

med avisen for eventuelle ændringer.  

Vi på Sydmarksgården vil gerne takke Borgerforeningen 

for det gode samarbejde og alle i Verninge for den gode 

lokale opbakning. I ønskes alle en god sommer og på gen-

syn til august! 

Sydmarksgården / Charlotte Mai Hede 
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Nyt fra Verninge Vandværk                                                            Af Kirsten Nielsen 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der 

afholdes d.26 maj 2014 kl.l9:30 på Verninge kro.  

Dagsorden  

Valg af dirigent og protokolfører.  

Bestyrelsens beretning.  

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.  

Budget for det/de kommende år forlægges til godkendelse.  

Behandling af indkomne forslag.  

Valg af medlemmer og l suppleant til bestyrelsen.  

Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Eventuelt  

 

Bestyrelsen  

Formand Vagn Rasmussen tlf. 24981243,  

Næstformand Jørgen Rasmussen,  

Kasserer Kirsten Nielsen tlf. 21652416,  

Sekretær Niels Rasmussen  

Bestyrelsesmedlem Henrik Olsson. 

 

 

 

 

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.  

eller på e-mail: verninge-vand@live.dk 

 

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 

Verninge Vandværk Takstblad gældende fra 1.. januar 2014          

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 

Bestyrelsen henstiller, 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 ejen-dommens 

område betaler grundejeren. Der skal også betales afgift af dette spild.  

https://webmail.efif.dk/owa/redir.aspx?C=QxNF-MXaLkyZzrF9FYteUXgNerx7Y9EIIJ7MLvcm1z9upTLyN5QzGWcgkPWEbTl67r1OkQ3I_P0.&URL=mailto%3averninge-vand%40live.dk
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Æret for sidste gang                Af Ellen Warring 

I forhaven til nummer 27 på Fuglekildevej i Verninge står en 

mindesten rejst over veteranerne i de slesvigske krige. 

Mindestenens inskription lyder: 

DFB  

Minde over Veteranerne af Ver-

ninge Sogn  

1848-50 1864  

Rejst af Forsvarsbrødrene i Ver-

ninge 

1938 

Hvorfor står stenen netop der?  

Den første forening af våbenbrødre blev dannet i Verninge i 

1875. Initiativtageren var Jørgen Carsten Block Balsløv, der 

selv havde deltaget både i slaget ved Isted og forsvaret af Fre-

deriksstad. Oprindelig var foreningens bestemmelser at kun 

veteraner kunne optages. Det lykkedes at samle 21 våben-

brødre fra Verninge sogn, og medlemstallet voksede allerede 

året efter.  Foreningens formål var at værne om minderne fra 

krigene, og støtte faderløse og enker, der havde mistet forsør-

geren i krigene. Foreningen anskaffede fane, når de gamle 

våbenbrødre faldt bort, mødte foreningens medlemmer med 

fane og sørgeflor.   I 1912 blev foreningen omdannet til ” Vå-

ben og Forsvarsbrødreforeningen for Verninge og Omegn”, 

og der kunne nu optages alle soldater.  Den største festdag var 

25. juli festen, der blev holdt i den lille lystskov, der ligger 

mellem Verninge og Holmehave. Hele byen var på den anden 

ende, når veteraner og forsvarsbrødre med fanen i spidsen gik 

ned i det lille anlæg, hvor der var taler, sang og om aftenen 

musik, kulørte lamper og dans på en rigtig dansestrade.  

I 1877 anskaffede foreningen 3 salutkanoner støbt på Allerups 

jernestøberi. Og de kom rigtig i anvendelse, da kongeparret i 

1929 på vej til Krengerup passerede Verninge og blev hyldet 

med æresport og kanonsalutter.  

Den sidste veteran døde i 1933, og foreningen var herefter en 

ren forsvarsbroderforening. I 1938 rejstes stenen på Fuglekil-

devej, hvor foreningens første formand havde boet, og hvor 

hans søn Niels Tordenskjold Balsløv stadig holdt traditioner-

ne i hævd. De efterfølgende ejere Lisette og Ronald Sørensen 

har i 42 år passet godt på både fane og mindesmærke.   

Hvert år på Valdemarsdag 15. juni kommer fanen ud, og re-

præsentanter for forsvaret læg-

ger en krans, og så er der kaffe 

i haven. Sådan har det været 

siden 1938, men den 15. juni i 

år var det sidste gang. Hæren 

skal spare! I Verninge håber 

man på at Forsvarsbrødrene, 

der i sin tid rejste stenen, må-

ske vil tage over og mindes 

veteranerne af Verninge sogn.   

 

 

Byportene bliver restaureret.  

Borgerforeningen har været i en god dialog med Assens Kom-

mune. Dette har resulteret i, at de 8 byporte nu bliver restaure-

ret. Udgifterne til dette varetages af Assens kommune.  

I år har vi sat blomster i de 6 af byportene og ikke i de 2 på Lun-

degårdsvej, da de er i meget dårlig stand.  

Verninge Blomster Center er igen sponsor af beplantningen og 

Benny Hansen står for pasningen. En stor tak til dem igen ! 
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Kreative dage 2013 

Billedskole for børn 

Billedskolen i Brylle har været i gang i flere må-

neder, i samarbejde med underviser Karin 

Hald.  

De sidste detaljer vedrørende billedskolen på 

Tobaksgården i Assens er på plads. 

Skolen starter 3. September og underviser er 

kunstpædagog Ole Lambertsen. 

Skolens formål er, at udvikle børn og unges ev-

ner til at forstå og udtrykke sig i billedsprog. 

 

LandArt Projekt 

i Maj måned 

Verninge Husflid har været repræsenteret på 

Kunsthåndværkermarked på Lumby gamle 

mølle i odense. 

1800 - talsmarked 22 Juli i Assens samt på Hør-

vævsmuseet i Glamsbjerg den 27 Juli. 

Kurser 2014 - 2015 

Husflidens kursuskatalog for efterår / vinter, er 

under udarbejdelse, og kommer løbende på vo-

res hjemmeside. 

Husk at følg med på vores Facebook site. Café Aftener 

 

Vi starter 23 September kl 19-

21.30 Tobovej 45, Brylle Vi ses til motionsdagen  
     www.verninge.husflid.dk 

Verninge Husflid                  Af Anette Rasmussen 
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Spejderne                                                                Af  Vivi Høstrup 

 

Flot placering til Verningespejderne ved den nyligt overstående Finale DM 

i Spejd: 

42 patruljer fra hele landet var gået videre til den store finale i DM i spejd, som blev afholdt  

På Houens Odde KFUM spejdernes største center ved Kolding i Pinsen. 

To patruljer fra Verninge havde kvalificeret sig, Skovfolket og Nøddepatruljen som blev henholdsvis 

Nr. 3 og nr. 10, rigtig flot gået. 

  

Spejdernes sommerlejre 2014 ! 

Verningespejdernes sommerlejre, gik for 0-4 klasses vedkommende til Houens Odde ved Kolding, hvor der er mu-

lighed for utroligt mange aktiviteter, som VAND, NATUR, VÆRGKSTEDAKTIVITETER, PRIMI MAD  mm. 

 

Spejder/seniorer ’s sommerlejr varl til NORGE:  Til Rondetunet, som er en friluftgård med mulighed for vandring 

til 10 toppe på over 2000 m. hvor programmet var vandring i de norske fjelde, fiskeri og træ og knivværksted. 

     

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 

http://galleri.spejdernet.dk/Events/dmispejder/DM-i-Spejder-2014---Finalen/20140608-DSC_8571-ThomasBang
http://galleri.spejdernet.dk/Events/dmispejder/DM-i-Spejder-2014---Finalen/20140608-DSC_8783-ThomasBang

