No 3. Veflinges nyhedsbrev december 2021
Tilflyttere

Nytårsløb/gåtur med start
fra hallen

Vi vil gerne opfordre alle i Veflinge til at holde øje
med tilflyttere. Giv besked når I hører om eller ser
nogen, der er flyttet til Veflinge. Lokalrådet tager på
velkomstbesøg med et lille velkomstkit.

kl. 09.45 for gående (5 km)
kl. 09.50 for løbere på 9 km
kl. 09.55 for løbere på 7 km
kl. 10.00 for løbere på 5 km
Bagefter er Borgerforeningen vært
med et glas champagne og kransekage. En rigtig hyggelig tradition.

Status på Brugsen:
Brugsen har fået ny uddeler, nemlig Elisabeth, der bor i Veflinge. Tag godt
imod hende og læg din handel i Brugsen. Der er blevet rigtig pænt og rent.
Det er op til os at vise, at der er behov for en butik her.
Affødt af borgermødet d. 30. november arbejder 2 grupper videre med forskelligt. Den ene gruppe arbejder med nye konstellationer. Skal vi købe bygningen? Bygge nyt? Skal det være Coop eller Dagrofa? Det kommer til afstemning, når gruppen har noget klar. Den anden gruppe arbejder under overskriften: Hvordan bliver Butikken en succes lige nu. Og arbejder med at afdække borgernes forventning og behov for indkøb i Veflinge.

Arrangementoversigt:
Gudstjenester er ikke aflyst, men kræver pladsbillet, de
bestilles hos graveren.
Juleaften: kl. 14 og kl. 16.
Juledag: børnegudstjeneste kl. 10:00
2. juledag: kl. 10:00
31. december: Nytårsløb start fra hallen kl. 9:45
1. Nytårsdagsgudstjeneste: kl. 16:00 med bobler og
kransekage

Veflinge Lokalråd ønsker alle en

Vi er desværre nødt til at aflyse
det fantastiske og spændende
foredrag om poeten og digteren
Bob Dylan - af professor Anne
Marie Mai torsdag d. 13. januar
2022. Vi kommer tilbage med en
ny dato når Corona tillader det.

rigtig glædelig jul og et godt nyt år
Til– eller frameld dig Veflinges nyhedsbrev på www.veflingeportalen.dk - Så får du arrangementer og nyheder, lige ind i din mailbox.

Tilflytterportræt: Maria og Allan Sejer Ertner
Jeg sidder i den hyggelige stue i præstegården, hos Maria og Allan Sejer Ertner, Liliana på 3 år og Caspian på 7 måneder der
sover. Præstegården deler de med Marias forældre, da Marias mor er Veflinges nye sognepræst.
Maria på 33 år, er dyrlæge. Siden 2019 har hun arbejdet på Firstvet, som er
dyrelægekonsultationer over nettet, hvor hun primært har aftenvagter.
Hun er Master i One Health, som er ideen om at menneske- dyre- og naturens sundhed spiller sammen og virker på hinanden. Så Maria vil gerne arbejde med infektiøse sygdomme som covid19, som kan være en følge af at vi
ikke passer nok på naturen. Forskning, og godtgørende projektet i udlandet
har også Marias interesse. Hun har før været i både Afrika og Sydamerika
med arbejde.
Maria vil gerne derfor også gerne arbejde med biodiversitet her i byen. Ligesom en legestue for børn fra 0-6 år i konfirmandstuen, har høj prioritet at starte op. Så har du legetøj til overs, kan det doneres til Legestuen.
Allan Sejer Ertner, på 35 år, har i 3 år været selvstændig designer af lamper
og computere. De sælges til private rundt omkring i verden fra Lili Lamps –
Biofriendly designer lamps made near you
Det foregår sådan at man bestiller en lampe, Allan finder en der arbejder
med 3D print i nærheden af din bolig, som printer og leverer varen. Han er
begyndt at deltage i messer rundt omkring, så artiklerne kan komme ud i butikker og på webshop. Før det, var Allan designer i København og har designet Retail-interiører, til restauranter i bla. Kina.
Ingen af dem har prøvet at bo i en landsby der fungerer med Brugs, skole,
børnehave og idræt. Det har enten været meget små steder eller storbyer.
Lamperne her er Allans design
Det er dejligt at kunne gå/løbe/ride uden at skulle springe for livet. Begge nyder at være
hjemme. Dog er det er sværere at møde folk når man passer børnene hjemme. Men ved at oprette legestue, håber vi på, at
lære mange mennesker at kende, for vi vil gerne være en del af et fællesskab. Vi hilser gerne på folk og vil også gerne have
at folk hilser på os. Vi er glade for at bo i Veflinge der er en dejlig ro.

”Det er dejligt at kunne gå/løbe/ride uden at skulle springe for livet –
og det kan man i Veflinge”
Jeg blev jo nødt til at spørge: Hvordan er det at bo sammen med forældre/svigerforældre, idet Marias mor er præst i Veflinge, så derfor bor hendes forældre der også.
Der skal meget til i hjemmepasserfamilie så det er dejligt at der er flere
om det. Vi deles om det hele. Dem der kan – laver mad. Og vi spiser
måltiderne sammen. Ingen af de 4 voksne har faste arbejdstider, man
gør det man kan, når man har tid.
Man skal være rimelig fleksibel for at bo sammen. Nete og Henrik har et
kæmpe hjerterum, langt ud over det sædvanlige, det har været helt
vildt, siger Allan. Maria supplerer, vi er en meget tæt familie, og min
bror og jeg har boet en del år i udlandet med mine forældre. Vi er meget julemennesker, måske fordi vi har boet i udlandet. Vi skulle have de
danske traditioner med hjemmefra. Måske derfor har vi lidt flere traditioner end andre.
Udover 6 personer rummer familien 2 hunde, 4 katte, 1 kornsnog, 1
hest og masser af høns.

