No 1. Veflinges nyhedsbrev oktober 2021
Tillykke Veflingeborger – du står med det første ”Veflinges nyhedsbrev”
Her skriver vi om kommende arrangementer, om arrangementer der er
blevet afholdt, og lidt løst og fast om Veflinge. Samt oftest, et tilflytterportræt. Se mere om arrangementerne på www.veflingeportalen.dk
Du kan tilmelde/framelde dig Veflinges nyhedsbrev, på Det sker - Veflingeportalen så får du arrangementer og hvad der ellers sker, lige ind i din mailbox.

Fremtidsværkstedet
Torsdag d. 14. oktober løb Fremtidsværkstedet af stablen. Sikke en forrygende brainstorm fra de ca. 50 borgere fra Veflinge
der var mødt op til vision Veflinge 2030. 7 grupper gik i gang med at arbejde. Er der en gruppe DU har lyst til at deltage i, eller
har du en ide DU brænder for og gerne vil arbejde videre med, så sig endelig til. De grupper der blev oprettet, arbejder videre
med temaer som:
Klima/energi: Tovholder Ole Trappehave
Her blev talt om fællesbaseret varmepumpeanlæg med returvand fra fjernvarme.
Og lidt om affald og bybusser.

Ung i Veflinge: Tovholder Minka Heilmann
Her skal de 14-20 årige, under kyndig vejledning,
selv være med til at sætte projekter i værk, som
de mener mangler for Veflinges unge mennesker.

Trampestier til ridning og vandring
Tovholder: Hanne Stenvang
Gruppen arbejder med at få lov til at lave
trampestier i kanten af marker mv.

Små fællesskaber: Tovholder Keld Schmidt
Skal der være en ny ”klub 35” for mænd?
Mangler vi en strikkeklub. Skal vi have en studiekreds, en bogklub, en spillecafe. Kun fantasien sætter grænserne.

Branding/den gode historie/image:
Tovholder Anne Margrethe Dalskov
Potentielle tilflyttere skal se os. Vi skal
fastholde jer borgere der allerede bor her.
Biodiversitet/byforskønnelse:
Tovholder på sidelinjen Melanie Nash
Vi skal gøre det til en god oplevelse for
øjet, at færdes i Veflinge. Vi skal opfordre
til lidt ”vildere” haver.

Pladsen foran Sprøjtehuset
Mange af jer har nok set,og måske været generet af arbejdet ved
Sprøjtehuset. Det er kommunen der har drænet og lagt brosten.
Det er blevet rigtig pænt. Dejligt at vi har fået et rigtigt pænt område ved denne tilkørsel til Veflinge. Det er sådan en byforskønnelse
vi skal arbejde
videre med
for Veflinge.

Bo– og seniorfællesskaber
Tovholder Steffen Nicolaisen
Er der grundlag for at etablere bofællesskaber i Veflinge? Er det noget du er interesseret i, så vil vi gerne høre om det.
Har du en god ide, som du gerne vil arbejde videre med—så sig endelig til. Vi prøver
at finde personer med samme interesse.

Arrangementoversigt:
30. oktober kl. 15:00 Fodbold på stadion
31. oktober kl. 17:00 Halloweengudstjeneste med
efterfølgende spisning

28. november kl. 14:00 1. søndag i advent med
musik, sang, kaffe og æbleskiver
28. november fra kl. 14:00-16:00 juleridning rundt
i byen fra Hedebovej - kirken. Hold øje med dem
28. november kl. 16:30 Juletræstænding på Bytorvet. Æbleskiver i Forsamlingshuset
01. december kl. 19:00 julekoncert
09. december kl. 19:00 adventsfest

Bytorvet med samtalevæggen
De fleste af jer har nok været omkring Bytorvet og set det flotte kunstværk, der er lavet af Søren J. Søndergaard. Samtalevæggen bliver den kaldt. 44 veflingeborgere har lagt profil til. Så nu kan du gå
og grunde over om du kan genkende nogen af dem. Det er et helt unikt
kunstværk, som ikke findes andre steder.
Bytorvet er ved at nærme sig sin afslutning. Men der er stadig arbejde der
skal gøres. Opstregning af p-båse, ligger ved handicaprådet, kompasrose i
brosten—vi har brostenene, men brolæggeren har travlt. Vi er ved at have
penge nok til at få etableret et eludtag på pladsen. Vi vil også gerne have en
vandhane på pladsen. Måske skal der et borde-bænkesæt op, og måske kan
man nyde en kop kaffe og en basse—købt i brugsen. Vi vil gerne have at det
bliver til en plads hvor man mødes og får en snak.

Veflinge i bevægelse
1-14 november er der Veflinge i bevægelse i gymnastikafdelingen
Der er gratis deltagelse på alle hold—og efterfølgende får du kontingentrabat
på 150 kr
Det er lige fra: barn, mor og far, lopper, spring, spinning, (flere hold) løbetræning, Pilates, Zumba, Jumping fitness, krop og styrke, morgengymnastik, Truntehold, og vintercykling.
Spring op af sofaen—og hop på et hold—lige det du har lyst til. Du kan se tidspunkter og læse mere om holdene på www.vgif.dk/gymnastik. Eller på den
husstandsomdelte flyers

Tilflytterportræt
På Lindevej 9 bor Minka A. Heilmann sammen med sin labrador Hugo. De er tilflyttere. Men mange af jer, har sikkert allerede mødt
Minka når hun går rundt med Hugo i al slags vejr. Minka er født i
Sisimiut (Holsteinborg) i Grønland, men har boet i Danmark i rigtig
mange år. Hun er socialrådgiver og er ansat som socialkonsulent i
det grønlandske hus i Odense. Hun er 61 år, har 3 voksne børn der
bor henholdsvis på Sjælland og på Fyn og snart 5 børnebørn.
Minka kiggede efter hus på hele Fyn men faldt for Lindevej 9 i Veflinge, selvom hun faktisk aldrig havde hørt om vores by før. Men allerede nu oplever hun, at det giver rigtig god mening. Det er et skønt område med gode mennesker,
siger hun. Minka har set mange dejlige områder og har mødt mange mennesker. Og glæder sig til
at udforske Nordfyn.
Fritiden bruges til vandring og cykling. Men nok mest som kunstmaler, og hun glæder sig til at
arbejde fra sit lille atelier, indrettet i kælderen. Minka har udstillet ved flere lejligheder.
”Vi er nødt til at gøre noget for de unge mens de bor her,
så flytter de tilbage, efter de har været ude i den store verden
og skal slå sig ned”
Minka blev resolut hevet ind i Lokalområdet, da et medlem flyttede fra byen. Hun vil gerne
være med til at formidle Veflinge indad- og udadtil. At arbejde med naturen som fællesnævner for flere fællesskaber på tværs af alle aldersgrupper. Hun vil også gerne arbejde for, at der
bliver lyttet til de unge, at de bliver taget alvorligt. Og siger at vi er nødt til at gøre noget for
dem mens de bor her, så vi kan få dem til at flytte tilbage til Veflinge når har været ude i den
store verden og de engang skal slå sig ned.
Udgivet af Veflinge Lokalråd

