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Præsentation af Veflinge
Geografisk placering
Landsbyen Veflinge på Nordfyn ligger 12 km fra
Bogense og 22 km fra Odense centrum. Det er en
by på ca. 1000 indbyggere, som har et særdeles
velfungerende idrætsliv, samt børnehave, skole
og dagligvarebutik.
Veflinge har ingen gennemkørende trafik og med
kun 11 km til motorvejen er der gode forbindelse
til Odense og trekantsområdet.

Kortfilm om Veflinge
I forbindelse med en skolestrukturdebat i Nordfyns
kommune i 2011 blev der lavet en film på 12 minutter om
det gode liv i byen. Filmen kan også ses på youtube på
dette link: https://www.youtube.com/watch?
v=_dxFE6FR33o

Frederiksberg Have
Centralt beliggende I Veflinge er der en ny udstykning
som hedder Frederiksberg Have. Der er plads til 20
parceller. Byggemodningen startede i marts 2018. Det
forlyder, at de første 2 parceller er solgt. Nordfyns
kommune vil gerne tilskynde til bosætning, så prisen for
850 kvm er fastsat til 251.257 kr.
I forbindelse med et andet projekt ”Veflinge Bytorv” er
der optaget en video, som også viser udstykningen med
den igangværende byggemodning.
https://youtu.be/AEf9w4LxjMc
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Oversigtskort
I Veflinge findes der :
Veflinge skole 0 –6 klassetrin
Overbygning findes på Morud skole, 5
km væk
Veflingehallen med multibane og
fodboldbaner

Ny legeplads planlagt
Børnehaven Børnehuset
Byggegrunde centralt placeret i byen
DagliBrugsen
Veflinge bytorv planlagt
Forsamlingshus
Gadekæret
Bystævne hvor bønderne i gamle dage
traf afgørelser om fælles anliggende
Kirke med egen sognepræst
Kirkeskoven

Veflingenet
Veflinge har i mange år haft sit eget antennenet, og i 2015 blev nettet udskiftet til fibernet, hvor der i samarbejde med
Energi Fyn kan købes forbindelser på op til 500/500 Mbit.
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Byen modtog i 2016 Fyns Stiftstidendes ”Bland dig pris” blandt 80
fynske projekter. Prisen blev tildelt for en vellykket
integrationsindsats for 50 syriske flygtninge.

Multibane i Veflinge
I 2015 byggede frivillige fra byen en multibane, der
økonomisk blev sponseret af Nordfyns kommune sammen
med DGI. I 2018 har Nordfyns kommune bevilget 70.000 kr
til en parkourbane i forbindelse med anlægget, der også
rummer en indendørs squashbane.

Kirkeskoven
Kirkeskoven er et 4,5 ha stort område beliggende bag kirken.
Arealet blev i 2015 udlagt til rekreativt område, hvor
menighedsrådet sammen med lokalrådet står for arbejdet. Der er
pt. pantet til med løv- og frugttræer, udgravet sø, opsat bålhytte
og i år er der netop sat en shelter op, hvor der i tilknytning skal
etableres et bålsted.
https://www.youtube.com/watch?v=NJ4jQvHCG2A
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Veflinge børnehave
Børnehuset i Veflinge der har plads til 50 børn, har
lavet en præsentationsfilm
https://www.youtube.com/watch?v=_Jd7dS6CxS0

Havrehedskolen - afdeling Veflinge
Skolen har ca. 130 elever fordelt på 0-6 klassetrin. Fra 7—9 klasse går
børnene i afdeling Morud som er nabobyen ca. 5 km væk.
Skolen har lavet en kort præsentation af sig selv:
https://www.youtube.com/watch?v=u4vN86NvNow&feature=youtu.be

VGIF - Veflinge gymnastik og idrætsforening
Fodbold
Håndbold
Badminton
Volleyball
Kidsvolley
Løbehold (Veflinge Løbeklub)
Cykling (Team Nordfyn)
Squash

Gymnastik herunder også
Jumping fitness,
Pilates
Kettlebell
Motionsboksning
Spinning

Veflinge lokalråd
I 2011 truede en ny skolestrukturreform med at lukke byens skole. Som følge af protesterne, besluttede byen at etablere et
lokalråd. Lokalrådet med Anne Margrethe Dalskov i spidsen fik synliggjort det gode landsbyliv og skolen eksisterer forsat i
bedste velgående. Lokalrådet har siden markeret sig som et positiv stemme i kommunen, og sat mange initiativer igang.
Nærmere information kan findes på Lokalrådets hjemmeside: www.veflingeportalen.dk, hvor også denne præsentation findes
inkl. Alle links til Youtube.

