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PORTRÆT AF EN UDDELER. Elisabeth bor i Veflinge med mand og 2 børn. Hun er meget glad for at bo i et lille samfund, der
har alt hvad man behøver for at det er et trygt sted for børn at vokse op—dagpleje, børnehave, skole, sport– og fritidsaktiviteter, lokale ildsjæle og selvfølgelig brugsen. Elisabeth startede selv i brugsen som 15 årig ungarbejder, blev senere elev og udlært i brugsen. Siden har hun været i forskellige
brugser rundt om. Jeg er virkelig glad for brugsen, siger Elisabeth og blev rigtig glad for, at hun fik
chancen for at stå forrest på rejsen for at bevise at vi vil og at vi har brug for brugsen. Det bliver en
kæmpe opgave, men jeg tror 100% på at det kan lade sig gøre. Det er
dejligt at mærke den kæmpe opbakning der er fra byens borgere.
Indtil nu har vi prioriteret ar arbejde med at skabe en lys og lækker butik
med masser af plads og luft.
Jeg brænder for :
-En frugt og grønt afdeling med altid friske varer
-En attraktiv kødafdeling , der giver dig lyst til at købe hverdagens aftensmåltider
-Sparke gang i Facebook med gode tilbud
-Yde den bedste service og lytte til kundernes ønsker
-I samarbejde med HR klæde personalet 100% til dette.
-Vise at vi har nogle rigtig gode varer til fornuftige priser
Alt i alt—at skabe en spændende og inspirerende butik. Vi er godt på vej og håber at alle I kunder vil deltage i denne rejse, så
vores lille lokalsamfund kan fortsætte med at have en butik i byen.
På Lindebjerg 1, står dette smukke
bogskab med bøger til dig - lige til
at låne og bytte. Har du bøger du
vil af med, så kan de afleveres der.
Tak til Dorthe Belek Thomsen for
både idé og handling.

Vidste du at DU kan leje flagalleen.
Du kan leje 1 eller 200 flag, og alt
derimellem. Det er gratis for medlemmer af borgerforeningen. Du
skal selv sætte flagene op.
Kontakt:
Mia Helsengren mob: 25335676

OBS! Livestreams foredragene fra Aarhus universitet i ”Det sker” kan du se meget mere om
på Det sker - Veflingeportalen
Det sker:
08. februar: Livestream: Fremtidens natur v/ biolog
Jens Christian Svenning (På skolen i Veflinge)
13. februar kl. 10 gudstjeneste
20. februar kl. 10 gudstjeneste
22. februar: Livestream: Den sovende hjerne
27. februar Fastelavn. Kl. 13:30 i kirken, derefter
slås katten af tønden i forsamlingshuset
01. marts: Livestream: Klimaforandringer

Til– eller frameld dig Veflinges nyhedsbrev på www.veflingeportalen.dk - Så får du arrangementer og nyheder, lige ind i din mailbox.

