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Bladet udkommer 4 gange årligt i
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Redaktionen påtager sig ikke ansvar
for holdninger i artiklernes indhold.

Oplag 1000 stk.

Har du/I forslag til emner som ønskes med I bladet, eller har I andre
ting som vedrører Borgernyt, skal
al henvendelse rettes til redaktør
Søren Brander, redaktor@verninge.
dk, mobil 40 75 18 48.

Bladet omdeles i Verninge Sogn
Forside foto af Henrik Jørgensen
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.

Deadline for næste blad er primo
april 2018.
Salg af annoncer er en vigtig del, for
at udgive dette blad.Vi håber derfor,
at I vil støtte vores annoncører.
Med venlig hilsen
Alle aktører i Borgernyt
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Stafetten

... af Pernille Andersen

Jeg er opvokset i Verninge sogn. Jeg har været nogle år i Odense, et smut
i Østjylland og en tur omme på den anden side af jorden af flere omgange.
Mine rødder er i Verninge og her har jeg hjemme.
Som barn gik jeg til gymnastik i gymnastikforeningen, spillede badminton på
skolen. Jeg var også en del af Verningespejderne nogle år. Jeg mindes stadig
nogle fantastiske spejderlejre, med uforglemmelige oplevelser og nærværende voksne.
Verningehusflid hold dengang til på Verningeskole. Kursuslederen hed Birte
Mørkeberg og var skolesekretær på skolen.Hver torsdag filtede hun i kælderen og vi var en stor flok børn som deltog.Der var lunt og rart i kælderen.
Duften af varmt sæbevand og krydderet te bød os velkommen, allerede på
vej ned af trappen. Der var lidt mørkt,mystisk og spændende på samme tid.
I kælderen blev vi budt velkommen af Birte, som var ikonisk med sin store
sorte hat og sin langekjole. Birte havde jordens dejligste smil og jeg tør godt
at sige at hun har sat spor i mange mennesker, langt ud over Verninge sogn. Birte lever desværre ikke længere.
Verninge boldklub har jeg først stiftet bekendtskab med ikraft at mine to drenge, som elsker fodbold. De glæder sig
når de skal afsted til fodbold. Deres trænere udviser den samme ånd som jeg selv oplevede, da jeg var barn. Voksne
mennesker som brænder for noget og viser vejen for det gode fællesskab med anerkendelse for den enkelte.
Det varmer mig helt ind i hjertet. Vi bliver til i kraft af de mennesker vi omgiver os af og derfor er de mennesker og
foreninger så vigtige. De har betydning for os resten af livet, på den ene eller anden måde. Vi sender bevidst eller
ubevidst vores børn i en retning. Mine børn har lige som jeg startet i gymnastikforeningen. De har senere fundet deres
interesser i henholdsvis spejderlivet og i boldklubben. Husfliden har budt på kreative sommerferie tilbud til dem. Jeg
selv har “Birte” med i min rygsæk. Jeg har brugt kreativiteten både i mit arbejdsliv, familieliv og ikke mindst som et
frirum til mig selv.
Mit budskab er at det er vigtigt vi har gode foreninger i Verninge, med nærværende voksne. Det er betydningsfuldt at
vi vælger hinanden til i vores lille by. Vi kan vælge at være nysgerrige på hinanden trods forskelligeheder. Der er brug
for os alle og vi kan alle bidrage til fællesskabet.
Jeg har i 2017 valgt at være en del af flaggruppen i Verninge. Vi skal have flagene op 4 gange om året. Det er ikke
fordi jeg har en ekstrem national følelse for konge og fædrelandet. Det er fordi jeg gerne vil bidrage til fællesskabet.
Blafrende flag er i mine minder forbundet med fest og fejring. Derfor vil jeg ex.gerne bidrage til at flagene blafre og vi
byder alle skolebørnene velkommen til 1. skoledag efter endt sommerferie.Ligeledes mener jeg det er vigtigt at fejre
vores konfirmander på deres store dag. Mange store tanker har de gjort sig, mange forberedelser og ikke mindst den 1.
store fest hvor de er i centrum. Vi skal huske at fejre det som kan fejres.
I 2017 var jeg med til at arrangere juletræsfest med tænding af juletræet ved kroen.Jeg vil gerne være med til at “ så
nogle frø” til nogle dejlige barndomsminder i vores børn fra Verninge.
Vi kan alle fremkalde duften af æbleskiver, huske stemningen af et juletræ med lys, for ikke at glemme forventningen
om mødet med julemanden. “Mon han er ægte eller en hjælper” .”Mon han nu har slik med?” Jeg ved det er noget de
vil husker og tager med sig. Derfor er det vigtigt at bevarer disse traditioner i vores lille by, så vores børn kan samle de
gode minder om fællesskab.
Jeg sad ved årsskiftet og læste B.S Christiansens Nytårs hilsen på Facebook og den er så rammende at jeg kun kan
anbefale I læser den. Jeg vil citerer ham her: “Måske er det mere end nogensinde tid til at spørge os selv, hvordan vi
hver især kan komme endnu mere ud af `boblen`med vores hjerteblod, ideer, indsatser og talenter. Hvordan kan vi
hver især bidrage og sammen skabe et stort bål, som kan lyse og varme til glæde for fællesskabet og dermed medvirke
til at gøre verden til et bedre sted at leve?” “Alle mine gode minder er forbundet med mennesker.
Det er simpelthen når jeg er sammen med andre, at livet leves.Og det er vær at huske på”. Jeg vil lade dette være en
opfordring til alle familie rundt om i Verninge sogn. Borgerforeningen er ikke “Nogen”. Borgerforeningen er os, dig og
mig og vores naboer. Den lille bestyrelse får hjertet til at slå i foreningen. Men det er OS, som skal skabe det gode liv i
Verninge.
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Verninge IF

... af Claus Hjortshøj

Generalforsamling Verninge IF
Mandag den 26. februar 2018
De 3 foreninger i Verninge IF
Klubhusbestyrelsen, støtteforeningen og
idrætsforeningen

Indkalder til ordinær general forsamling.
Mandag den 26 februar 2018.
Kl 17.30 Starter vi med spisning.
Kl 18.30 Starter general forsamlingen.
Det hele sker i Verninge IF’s klubhus.

Agenda på gerneralforsamlingen:
• Valg af dirigent
• Formanden aflægger beretning
• Kasseren forelægger det reviderede regnskab
• Indkomne forslag behandles
• Valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere, en
unik mulighed for at være med til at gøre en forskel,
skriv blot til hjortshoj@verningeif.dk - så får du den
fornødne vejledning.
• Valg af revisor og stedfortrædere
• Eventuelt
HUSK: Forslag fra medlemmerne må, for at komme til
behandling på den ordinære generalforsamling, indgives
til formanden senest 4 dage før generalforsamlingen.
Brug mail adresse: hjortshoj@verningeif.dk

OBS
Menuen til dette års generalforsamling er IGEN blevet
til steget flæsk med persille
sovs. Tilmelding til spisning
påkrævet da vi har et MEGET
begrænset antal pladser, på
30 stk.
Maden kommer fra Verninge
forsamlingshus så det er med
garanti lækkert.
Tilmelding kan ske allerede
fra nu på mail: hjortshoj@
verningeif.dk eller telefon
nr. 2074 9702 HUSK! man
kan kun tilmelde sig selv og
ikke for andre! Husk kun 30
pladser.
Vi glæder os til endnu en sæson med bold spil og pile
kast, mon ikke der kommer  mange flotte resultater  igen
i år. Så der jo også de mange sjove timer sammen med
sine hold kammerater.
I ØNSKES ALLE RIGTIG GODT NYTÅR.
Vi ses derude.
Med venlig hilsen
Verninge IF.
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Nyt fra spejderne

... af Vivi Høstrup

Følgende program februar, marts og april 2018 ud over de
ugentlige møder:

Februar

Den 3.

Lodseddelsalg (alle)

Den 5.

Stabsmøde (spejder-senior)

Den 9-18.

Seniorskitur til Sverige (Seniorer)

Verninge Spejderne
holder møde hver tirsdag

Den 24-25. Fastelavnstur (ulve, junior)

0 - 3 klasse fra 17.00 til 18.45

Den 24-25. Patruljeture (spejder-Senior)

4 - 5 klasse fra 18.30 til 20.00

Den 25.

5 - 10 klasse fra 19.00 til 21.00

Marts

Den 5.

Nytårsparade (Alle)

Vi mødes på Solevadvej 3 Frankfri.
Stabsmøde (spejder-senior)

Se mere på verningespejderne.dk

Den 10-11. Mohrondoløb Slagelse (spejder-senior)
Den 28-2. april Roland-diamant-ulk
		
(spejder-senior efter behov)

April

SET & SKET…! …
Juletur Bæver-ulve, junior, spejder senior
Juletræssalg og salg af julekalendre

Den 7-8.

DM i spejder 1 del PA (spejder-senior)

Den 15.

Økodag Verningelund (bæver-ulve-juni

Den 27-29 Tropledertur til kullen
		
og se på sommerlejr

Shelterovernatninger
Natløb i Roskilde

DORTHE SCHMIDT
MALER PLUS
TLF: 31 62 61 86
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Verninge Forsamlingshus
Generalforsamling
Tirsdag 6. marts kl 19.30

Fællesspisning

Dagsorden iflg. vedtægterne.

2018

På valg:

Torsdag 15. februar
Stuvet hvidkål/Frikadeller/
Medister og Appelsinfromage

Hanne Højgaard (modtager genvalg)
Dorthe Smidth (modtager genvalg)
Henning Møller Hansen (modtager ikke genvalg)
Carsten Hønborg (modtager genvalg)
Efter generalforsamlingen er forsamlingshuset vært ved kaffebord.
Der vil blive vist film fra dengang forsamlingshuset blev bygget.

Medlemskontigent 2018

Kl. 17.30 – 20.00

Tirsdag 13. marts
Koteletter i fad
Lagkage
Torsdag 19. april
Lasagne og råkost
Frugter og råcreme

Vi håber igen i år, at mange vil støtte vort arbejde ved at betale
kontingentet og evt. deltage i vores generalforsamling.

Onsdag 23. maj
Skinke og flødekartofler
Frugttærte

Medlemskontingent for par 150 kr. enlige 75 kr.

Priser

Indbetaling på vedlagte girokort,
eller MobilePay 28 14 25 24

Voksne
Børn 4-13

80 kr.
40 kr.

Tilmelding
Tlf. 26 39 32 33

VERNINGE
FORSAMLINGHUS
Fuglekildevej 85
5690 Tommerup
Tlf. 64 75 18 35
verningeforsamlinghus.dk

Følg os på
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Verninge Forsamlingshus
Kræmmer og bagagerumsmarked
Søndag 15. april kl 10.00 – 15.00
Så er der igen mulig for at købe en stand, og få solgt ud af gemmerne, marked og salg er åbent for alle. Allerede nu er
der mange der har købt en stand, så der skal nok blive noget at se på og handle om.

NYT NYT NYT
Som noget nyt i år tilbyder vi også bagagerumsmarked på
parkeringspladsen!
I skal blot pakke alle jeres lopper i bagagerummet og
køre ned på parkeringspladsen ved forsamlingshuset så vi finder en plads til jer!
Også her, er der mulighed for at låne et bord.
Bagagerumsmarked inkl. et gratis bord = 100,- kr.
(begrænset antal borde)
Tilmelding til bagagerumsmarked ikke nødvendig!

Vi sælger stande inde og ude:
Stand inde bord 80x120
Stand inde bord 80x160
Stand ude 2,40 x 3,50

95,- kr.
125,- kr.
100,- kr.

Tilmelding til info@verningeforsamlingshus.dk eller til
Carsten Hønborg 28 12 72 84
Bindende tilmelding senest den 8. april 2018

På dagen
På dagen er der mulighed for at købe kaffe og kage,
øl og vand, pølser/brød til særdeles rimelige priser.
På selve dagen er der gratis entré for gæster.
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Gymnastikforeningen
Verninge
... af Rikke Jørgensen

Vigtige datoer

Indkaldelse til
Generalforsamling i

Den 11. - 18. februar
Vi holder vinterferie og dermed ingen gymnastik eller
folkedans i uge 7.

Gymnastikforeningen Verninge

Tirsdag, den 20. februar

Afholdes på Verninge Skole
Tirsdag den 20. februar 2018 kl 19.00

Kl 19.00 er der Generalforsamling. 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 den 17. marts
Jubilæumsopvisning/fremvisning og afslutningshygge
for alle.
Efter opvisningen er der flere af voksenholdene der
fortsætter. Kontakt Rikke (53 55 18 30) for nærmere info.

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Evt. udvalgsberetninger
Fremlæggelse af regnskabet
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse og suppleanter
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Evt.

På valg er Michael Mortensen og Rikke Jørgensen, som
begge modtager genvalg. Alle der har lyst og interesse i
bestyrelsesarbejde er meget velkomne til at stille op.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før på
mail: gym@verninge.dk

40 års Jubilæum

Bestyrelsen i
Gymnastikforeningen Verninge
Formand
Næstformand
Sekretær
Kasserer
Medlem

Rikke Jørgensen
Michael Mortensen
Grete Frederiksen
Christina Hansen
Helle Vestergaard

53
20
28
30
21

Se beskrivelse af vores
hold og anden information
på verninge.dk

55
27
83
33
99

18
14
75
36
21

30
01
80
61
21

Følg os på

I efteråret fejrede vi, at det var 40 år siden at Inge Jørgensen startede Folkedansen op i Verninge. Det gjorde
vi med en rigtig dejlig aften på Verninge Skole, hvor der
blev serveret lækker mad, holdt taler af borgmesteren,
den nuværende og den tidligere formand i gymnastikforeningen, formanden for Borgerforeningen og Inge selv.
Folk Danes gav en flot opvisning og Verner kikkede forbi.
Der var stor tilslutning og de mange glade dansere nød en
dejlig danseaften med skøn musik. Så tak for den store
opbakning og tak til alle de unge mennesker, der sørgede
for at ta selv bordet hele tiden var fyldt.

Den 17. marts fejrer vi Gymnastikforeningens 40 års

jubilæum. Dette gør vi med festlige indslag og en lækker
middag som afslutning. Vi håber på lige så stor tilslutning, så vi kan få en lige så dejlig dag, som den i november. Tag familien med og vær med til at fejre vores 40 års
jubilæum.

Kirkebjerg 1
5690 Tommerup
www.scharfe.dk • info@scharfe.dk
Personlig rådgivning
med forståelse og respekt
skaber tryghed.

Telefon 64 76 12 18
Medlem af Danske Bedemænd
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Jubilæumsopvisning og afslutning
Lørdag den 17. marts 2018
Kl. 14.00 til 21.00
Højfynshallen på Tommerup Skole

Vi vil fejre at endnu en god sæson
i foreningen er ved at slutte
med et brag af en opvisning
og fællesspisning.
Alle er velkomne hele dagen,
også ikke medlemmer.
Så tag gerne hele familien med.
Entre 20 kr. for tilskuere over 18 år.
Fra kl 17.30 vil der være stor fælles jubilæumsbuffet,
som bestilles i forvejen.

TOMMERUP & VISSENBJERG TRYK
FLYERS · BROCHURER · FOLDERE · PLAKATER · BØGER · SELVKL. ETIKETTER MED STANS · VISITKORT
ROLL - UP · BANNERE · SKILTE · TRYK OG STANS PÅ OP TIL 5 CM TYKKELSE · BILDEKO > LAYOUT
Vagtelvænget 10
5610 Assens

Tlf. 64 47 24 25
Tlf. 64 76 16 00

mail@vissenbjergtryk.dk
www.vissenbjergtryk.dk

tt@tommeruptryk.dk
www.tommeruptryk.dk
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Tekstil værksted
3. og 4. februar kl. 9.00 - 15.25
Der er mulighed for at lave tasker i forskellige udgaver
samt tevarmere, brødbakker, små punge og vinhuse, ja,
kun fantasien sætter grænser.
Mulighed for dekoration af kreationerne med forskellige
teknikker.
Pris for kurset 505 kr. - børn gratis.
Underviser Dameskrædder Margit Jørgensen
Der er formiddags og aftenhold i syning, spring på kurset
hvis der er plads.

Tegning og maling
17. februar kl. 10.00 - 15.55
Vinter, natur og stemninger
Tag venligst skitseblok og en B2 blyant med.
Underviser Helle Madsen tlf. 60 95 96 57
Pris: 235 kr.

Pileflet til terasse og have
3. marts kl. 9.00- 16.45
Temadag i frisk pil. Pil er nem at arbejde med, de har
nogle fantastiske farver og giver et smukt og inspirerende
indslag i haven.
Der er mulighed for at flette levende træer, blomster
stativer, staude holdere og rundeller.
Alle kan være med på kurset.
Underviser Pilefletter Marianne Landrock.
Pris: 310 kr

Hair by Nybo

Åbningstid

Skolevej 7A

Mandag: 9.00 - 17.00

5690 Tommerup

Tirsdag: 12.00 - 20.00

Bestil tid på:
HairbyNybo.dk eller
tlf. 51 82 77 88

Onsdag: 9.00 - 17.00
Torsdag: 9.00 - 19.00
Fredag: 9.00 - 16.00
Lørdag: 9.00 - 12.00
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Acryl - vådt i vådt
17. og 18. marts kl. 10.00 - 15.55
Så skal der males - abstrakt eller figurativ det er op til dig.
Mere info hos underviser Helle Madsen tlf. 60 95 96 57
Pris 470 kr.

Trædrejning
Hver 2. onsdag kl. 19.00 - 21.30
Der er ingen underviser, vi hjælper hinanden med de
udfordringer der måtte være.
Onsdage i lige uger Værkstedet, Tobovej 45, 5690 Tommerup.
Vi holder en lille pause og giver en tier til kaffekassen.
Yderligere info Elef tlf. 29 11 02 98 eller
Stig tlf. 25 15 66 36

Filtecafe i Assens
Mandage kl.18.30 - 21.30
Østergade 89, 2sal 5610 Assens
Man betaler pr. gang til materialer og kaffe
Mere info Filter Ragnhild Møller Hansen tlf. 26 80 54 19

Yderligere oplysninger / tilmelding
verninge.husflid.dk - tlf.  64 76 22 94

Husk ...
... at unge under 18 år – 25% ved deltagelse i holdundervisning ( ikke instrumental og billedskoleelever)

Se mere på
verninge.husflid.dk
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Verninge Vandværk
Generalforsamling

Forbrugerinformation

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, der
afholdes den 28 maj 2018

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.

Kl . 19.30 i Verninge Forsamlingshus

Dagsorden
1. Valg af dirigent og protokolfører.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
Bestyrelsen

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. 24 98 12 43
Eller kassér Kirsten Nielsen på tlf. 21 65 24 16
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Verninge Vandværk
Takstblad gældende fra 1. januar 2018
Anlægsbidrag der betales ved en ejendoms tilslutning
Enfamiliehus,rækkehus, pr. lejlighed i
etageejendom, mindre forretning og
kontor
Beløb i kr. Byområde

Øvrige områder

Etværelses lejlighed landbrug, industri,
og kolligieværelse
institutioner incl.
en lejlighed
Byområde

Indtil 3.000 kbm.

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

15.000,00

22.533,00

12.543,00

30.633,00

Driftsbidrag

Pris excl. moms

Fast årlig afgift pr boligenhed
Målerleje pr. år

Gebyr pr. rykkerskrivelse

Kr. 50,00

Kr. 75,00

Anbefalet rykkerskrivelse

Kr. 100,00

Kr. 4,10

Afgift ledningsført vand pr. kbm

Kr. 6,18

Afgift til drikkevandsbidrag pr. kbm.

Kr. 0,19

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

VI TILBYDER ALT VVS-ARBEJDE
INDENFOR:
Kedeludskiftning
Naturgasanlæg
Biobrændselanlæg
Nybygning
Renovering / ombygning
Blikkenslagerarbejde
udføres

Forsikringsskader
Oliefyrsservice
Gasservice
Solvarmeanlæg
Jordvarmeanlæg

Pris excl. moms

Kr. 510,00

Pris pr. kbm. Vand

Vandets hårdhed total 19 dH

Gebyrer

Genåbningsgebyr

Kr. 1.000,00
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Verninge Kirke
Arrangementer 2018
Søndag den 11. februar

Fastelavn, børnegudstjeneste i kirken kl.13.30, derefter i
forsamlingshuset til tøndeslagning.

Onsdag den 21. februar

Foredrag i kirken kl.19.00.Søværnet igennem 3 generationer. Mogens Højstrup Sørensen.

Torsdag den 22. marts

Gudstjenester
Februar				

Foredrag i kirken kl. 19,00, ved Poul Erik Bermann.
Til døden os skiller.

4.
9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Mandag den 2. april

11. 13.30 Børnegudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

Fastelavns søndag

18.
9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

1. søndag i fasten

Torsdag den 5. april kl. 19.00

25. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

2. søndag i fasten

Syng sammen i kirken kl.19.00 med Bente Vestergaard.

Tirsdag den 10. april kl. 19.00

Marts				

Offentligt møde i graverhuset, omkring årets gang i
kirken.

4.
9.15 Gudstjeneste
			 Niels Lysebjerg

3. søndag i fasten

Søndag den 27. maj

11. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Midfaste søndag

2. Påskedag pilgrimsvandring . Start fra Broholm kirke til
Brylle Kirke. Tidspunkter kommer i kirkebladet.

Sogneudflugt til det vestjydske.Læs mere i kirkebladet
som kommer først i marts.

Torsdag den 21. juni

Byvandring igennem Verninge med Ellen Warring.

18.
9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

Søndag seksagesima

Mariæ bebudelses dag		

25. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Palmesøndag

29. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Skærtorsdag

30. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

Langfredag

April				
1. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg
2. ingen
			
8. 10.30
			

Pilgrimsvandring
Niels Lysebjerg
Højmesse
Niels Lysebjerg

Påskedag
Anden påskedag
1. søndag efter påske

15. 14.00 Familiegudstj.
			 Niels Lysebjerg

2. søndag efter påske

22. 10.30 Højmesse
			 Niels Lysebjerg

3. søndag efter påske

27
9.15 Gudstjeneste
			 Dorthe Terp Dahl

Bededag

29
9.15 Højmesse
			 Dorthe Terp Dahl

4. søndag efter påske

verningekirke.dk
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Borgerforeningen

... Henrik Jørgensen

Kickstart
Til en sundere livsstil
i Verninge 15. marts
Den 11 januar mødte 30 personer op til i Centralrummet
på Verninge skole. Her kunne de høre Sundhedskonsulenter fra Assens Kommune, holde et oplæg om mad og
motion. De kunne blive vejet på en Tanitavægt, som
oplyser muskelmasse, fedt %, BMI og ”biologisk alder”.
Efterfølgende blev de informeret om forskellige motionstilbud fra foreninger og grupper i Verninge og omegn.
Den 15. marts kl 19.00 i centrummet på Verninge skole,
er der igen muligt at få at høre Sundhedskonsulenter
fra Assens Kommune for de personer, der ikke kunne
den 11. januar.
Kl 20.00 til 21.00, er det muligt at blive vejet på
Tanitavægt, som oplyser muskelmasse, fedt %, BMI
og ”biologisk” alder.
Husk at tilmelde dig på verninge.dk
Det koster ikke noget at deltage. Kaffe, the og kildevand
kan købes for en 5,-

Højfyns Vognmandsforretning

TRAILER SALG
Sand og grus
max. 500 kg.

Ærtesten,
stabilgrus,
støbemix
og harpet muld
max. 500 kg.

Kr. 150,-

Kr. 200,-

Højfyns Vognmandsforretning
Odensevej 42, Verninge, Tommerup.
Tlf.: 20 82 77 71, claus@hojfyns-vognmand.dk

Vi leverer til hele Fyn.

Pladsen er åben

Lørdage kl. 9.00 - 13.00
i perioden
24. marts - 31. oktober

Vi er leveringsdygtige
i flere materialer
blandt andre skærver.
Ring for tilbud!
Mød os på
Facebook
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Verninge Skole

... Hanne Marquardtsen

Godt nytår til alle borgere
i Verninge
I dette skoleår har 0. – 3. klasse haft et nyt fag på skemaet – nemlig udeskole. Udeskole består af fagene natur
og teknologi, billedkunst, kristendom og understøttende
undervisning. Der er sat en fast ugedag på skoleskemaet, hvor undervisningen fortrinsvis skal forgå udenfor
klasselokalet. Det betyder, at klasserne blandt andet har
været på besøg i Verninge Kirke, Brandts Klædefabrik og
på stranden i Assens. Der ud over cykler klasserne fra 1.
klasse, til Skolen i Skoven, som ligger i Knarreborg.
Efter en traditionsfyldt december fortsætter vi traditioner. Fastelavnsfest i februar. Marts byder på koloni for
SFO-børnene og til maj afholder vi årets Skolefest. Så der
er nok at glæde sig til.

Borgerforeningen

I weekenden den 20. og 21. januar er skolen fyldt med fynske
skoleelver, der deltager i Fynsmesterskaberne i holdskak. Her
er stærkt repræsenteret med
dygtige skakspillere. Hver torsdag har vi besøg af to herre fra
Assens Skakklub, der hjælper
med at fremme skak på skolen,
og dygtiggøre vores i forvejen
dygtige skakspillere på skolen.
Vi har i det hele taget stor
glæde af frivillige. Når lærere
henvender sig til forældre og
bedsteforældre, har vi stor opbakning, og det er vi rigtig
taknemlige for. Det gør en stor forskel, for både elever og
personale, når der er ekstra hjælpsomme hænde.

... Pernille Rasmussen

Pandekage løb i Verninge

Tirsdag den 13. februar kl. 11.00
Vi vil i anledning af den internationale pandekagedag,
lave et lille familieløb.
Ruten er ca. 5 km og alle kan deltage.
Vi går/løber fra Verninge kro kl. 11.00.
Ruten vil gå til Holmehave og videre langs cykelstien
mod Knarreborg. Før Ellehaven går der en markvej over
til Holmegavegyden.
Turen fortsætter tilbage af Holmegavegyden, forbi
Verninge præstegård og op til Odensevej 42.
Turen slutter på det grønneområde imellem Verninge Auto
og Højfyns Vognmandsforretning.
Der vil blive lagt et kort med ruten på facebook.
På Odensevej 42 vil der være tændt op med bål, hvor
forældre og børn sammen kan bage pandekager.
Arrangementet slutter kl. 14.00.

Vi håber at se rigtig mange til et par hyggelige timer med
friskluft og pandekager i maverne.
Arrangementet er baseret på frivillige hænder - og
borgerforeningen sponsorerer pandekagerne!
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Fastelavnsfest
i Verninge
Søndag den 11. februar 2018
kl. 13.30
Traditionen tro er der fastelavnsfest for alle
børn i Verninge og Omegn, både store og små.

Vi glæder os til at se jer, i jeres flotte
udklædninger til en hyggelig eftermiddag.

Vi begynder med en lille festlig fastelavns
børnegudstjeneste i Verninge Kirke, hvor
der vil være sang, musik og fortælling.

Tilmelding afleveres til Hanne Kirsten i
Blomstercenteret, Hesselhoved 4 eller i
hendes postkasse senest den 7. februar.

Herefter forsætter løjerne i Verninge
Forsamlingshus, hvor vi slår katten af tønden,
synger, danser og leger. Der er naturligvis
præmier til bedste udklædning, til
kattekonger og kattedronninger.

Mange fastelavnshilsner fra: Idrætsforeningen,
Forsamlingshuset, Gymnastikforeningen,
Verninge kirke og Borgerforeningen

Ring og bestil på

Skolevej 14
5690 Tommerup

Åbningstider:
man-fre 16.00-21.00 + lør-søn 15.00-21.00
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Borgerforeningen

... Henrik Jørgensen

Generalforsamlingen i borgerforeningen
Så er det igen tid til generalforsamlingen i borgerforeningen
Generalforsamlingen nærmer sig og det er tiden til at få
valg eller genvalgt personer til bestyrelsen.
Henriette Albertsen har valg at stoppe til denne generalforsamling og modtager derfor ikke genvalg. Bestyrelsen
takker for den tid og det store arbejde Henriette har været
med til i de 7 år, hun har været med i bestyrelsen.
Der er 3 på valg og da Henriette ikke modtager genvalg,
skal der minimum findes en ny til bestyrelsen. Måske er det
noget for dig og du kan her læse overordnet Borgerforeningens formål er og hvilke arbejdsopgaver bestyrelsen har.

Foreningens formål
Stk. 1.

Foreningens formål er: Foreningen er Lokalråd for Verninge sogn og er et åbent demokratisk forum for alle borgere, foreninger og grupper i Verninge sogn.

Stk. 2.

Foreningens formål er: at bidrage til udviklingsplaner
for området. Bidrage til fælles aktiviteter til glæde for
området og områdets borgere.

Stk. 3

Foreningens formål er: at informere om aktiviteter og
andet relevant information. Dette gøres primært i foreningens blad Borgernyt, der udkommer 4 gange årligt og
på Verninge.dk

Struktur og arbejdsopgaver bestyrelsen

møder med de andre foreninger. Tjek af borgernyt inden
tryk. Deltager i udvalg 1 Udviklingsplaner og projekter.
Kan vælge at deltage i udvalg 2 og 3.

Næstformand
Møder med andre foreninger, Assens Kommune og andre
samarbejdspartnere. Bistå formandens opgaver. Deltager
i udvalg 1 Udviklingsplaner og projekter. Kan vælge at
deltage i udvalg 2 og 3.

Kasserer
Økonomi. Kan vælge at deltage i udvalg 1, 2 og 3.

Sekretær
Referat af bestyrelsesmøder og indskrivning af fremsendte referater fra udvalgsmøder. Opsamling af alt foreningens materiale. Kan vælge at deltage i udvalg 1, 2 og 3.

Faste møder

Medlem 1

Bestyrelsen afholder 6 bestyrelsesmøder d. 2. uge i januar, marts, maj, august, oktober og december.

Web og medie ansvarlig. Verninge.dk og facebook. Løbende opdatering på Verninge.dk incl. kalenderen, med input
fra aktører og foreninger. Upload af referater og andre
bilag på Verninge.dk. Løbende opdatering på Facebook.
Kan vælge at deltage i udvalg 1, 2 og 3.

Møderne afholdes i centralrummet på Verninge skole,
eller andet lokale i sognet efter behov.
Tidspunkt: kl. 19.00 til 21.30 og møderne er åbne for
alle. Der kan være punkter der afholdes for lukkede døre.

Bestyrelsen og arbejdsopgaver
Formand
Er foreningens kontaktperson. Møder med andre foreninger, Assens Kommune og andre samarbejdspartnere.
Dagsorden for bestyrelsesmøder. Indkaldelse til fælles-

Medlem 2
Deltager i udvalg 2 Børn og unge. Kan vælge at deltage i
udvalg 1 og 3.

Medlem 3
Deltager i udvalg 3 Aktiviteter og fællesskaber. Kan vælge
at deltage i udvalg 1 og 2.

Mangler din virksomhed
nye medarbejdere?
Rekruttering og Coaching
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Borgerforeningen

... Henrik Jørgensen

Borgerforeningen for Verninge og Omegn
inviterer til foredrag og generalforsamling
Torsdag den 22. februar. kl. 18.30 - 21.30
i centralrummet Verninge Skole
I dag er jeg clean
Mit navn er Søren Matthiesen, jeg er 28 år, og jeg er tidligere narkoman og kriminel. Jeg har været stormisbruger
af stoffer det meste af min ungdom. I dag er jeg clean.
Jeg holder i dag foredrag for unge, forældre og andre
voksne om min forvandling fra at være en helt almindelig
dreng, fra en almindelig middelklasse dansk familie, til
at være en bedragende, løgnagtigt og kriminel narkoman,
der ville gøre alt for at blive påvirket.
Mit foredrag handler om knuste drømme, svigt over for
familie og venner, manglende identitetsdannelse og om,
hvordan det føles at ramme bunden af samfundet og blive
en af dem ”de andre ikke måtte lege med”. Samtidig er
mit foredrag også en fortælling om hvordan jeg tog skeen
i den anden hånd, kom i behandling, flyttede fra byen jeg
voksede op i og startede på en frisk.

Jeg håber med mit foredrag at skabe en refleksion hos
unge mennesker og forhåbentlig afskrække andre fra at
stifte bekendtskab med de ulovlige stoffer. Derudover håber jeg at kunne give forældre og andre voksne et unikt
indblik i hvad det vil sige at være ung med problemer.

Dagorden

På valg er					

1. Valg af dirigent

• Henriette Albertsen ( Modtager ikke genalg)

2. Formandsberetning

• Merethe Jensen (Modtager genvalg)

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

• Henrik Jørgensen ( Modtager genvalg)

4. Indkomne forslag

Alle  bosat i Verninge sogn over 18 år har stemmeret

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer i henhold til
§ 6 stk. 2 og 3
6. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter

Støt Borgerforeningen for Verninge og
Omegn og Lokalrådet for Verninge Sogn

7. Valg af 2 revisorer

Vi har brug for alle jeres bidrag

8. Evt.

Indbetal et støttebidrag på Reg. 6851 kto. 179754 eller på
mobilpay 30287720. Husk at mærke med støttebidrag.

Forslag til generalforsamling og opstillede kandidater til
bestyrelsen, ønskes fremsendt til formanden senest 10
dage før generalforsamlingen.

Vi er taknemlige for alle beløb. En 50er, en 100er mand,
eller hvad I ønsker at støtte med.
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Ønsker du
fjernvarme?
- Nu har du
chancen!

Fjernvarmen er på vej til Verninge
Fjernvarme Fyn planlægger at udvide forsyningsområdet til Verninge. Du skal derfor nu tage stilling
til, om du ønsker fjernvarme.
Der er flere fordele ved at skifte til fjernvarme. For
det første er det billigere end gasfyr. Samtidig skåner du miljøet, da en bolig med fjernvarme udleder
50 % mindre CO2 sammenlignet med en bolig med
gasfyr.
I forhold til gasfyr er fjernvarme et meget fleksibelt
varmesystem, da fjernvarme udnytter overskudsvarme fra elproduktion og industri og kan bruge
alle lokale energikilder som for eksempel affald
og biomasse. Fjernvarme er dermed ikke ensidigt
afhængig af ét brændsel som eksempelvis gas, hvor
der jævnligt er store prisudsving.
Se om du kan få fjernvarme og beregn din pris for
omlægning på www.fjernvarmefyn.dk under Overvejer du fjernvarme? > Verninge.
Kontakt os
Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til
at kontakte os på telefon 65 47 30 00 eller skrive til
kontakt@fjernvarmefyn.dk.

Mange penge at spare
- Se priseksempler fra Verninge
Et gasopvarmet hus på 95 m², årgang 1993, som
skal have et fjernvarmestik på 5 meter, kan opnå en
besparelse på op til 6.600 kroner per år.
Et gasopvarmet hus på 164 m² med 80 m² kælder,
årgang 1916, som skal have en stikledning til fjernvarme på 14 meter, kan opnå en besparelse på op til
8.500 kroner per år.
Et gasopvarmet hus på 255 m², årgang 2007, som
skal have et fjernvarmestik på 26 meter, kan opnå
en årlig besparelse på op til 7.200 kroner.
Finansiering
Du kan få tilslutningsafgift, VVS-arbejde og afbrydelse af gasstik finansieret over varmeregningen
med 5 % i udbetaling.
Læs mere på www.fjernvarmefyn.dk under Overvejer du fjernvarme? > Verninge.

