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Bæredygtig lokal udviklingsplan 

Forord: 

I Veflinge har vi mottoet ”Veflinge liv og fællesskab”. Det er et udtryk som blev opfundet i 2011, da Veflinge stod 

sammen om at ville bevare Veflinge skole. Vi kæmpede og var med til at ændre den politik der ellers var blevet 

udstukket. Der var besluttet at lukke 5 af 7 mindre skoler i kommunen. En gruppe borgere i Veflinge gik sammen om at 

producere en dvd om, hvad Veflinge byder på og hvad man ville ødelægge hvis man nedlagde skolen. Der blev opstillet 

en ”pengemand” i brugsen og vi fik samlet 10.000 ind til at producere filmen. En lokal virksomhed sponsorerede 

mangfoldiggørelsen af dvd´en. Og resultatet udeblev ikke. De små skoler blev ikke lukket, men lagt ind under den 

overbygningsskole, hvorpå eleverne allerede på nuværende tidspunkt gik på efter 6. klasse. 

Og det kendetegner netop Veflinge. Vi står sammen når det gælder. Vi tager godt imod nye tilflyttere. Veflinges logo er 

symboliseret ved kirken – skolen – brugsen - hallen, det er det der er omdrejningspunkterne i byen.  

Indblik: 

 

Hvem er vi! 

Veflinge er en landsby i Nordfyns kommune, beliggende ca. 7 km fra Søndersø, og 12 km fra motorvejen og ca. 20 km 

fra Odense centrum. 

Pr. 2020 bor der 1209 personer i Veflinge sogn. 

Befolkningstal 2004: 1457 personer, 2008: 1557 personer, 2011: 1187personer, 2014: 1231 personer, 2016: 1207 

personer. 2019: 1204. Flest indbyggere var her i 1925 hvor der boede 1571, færrest boede her i 2011 med 1187 

indbyggere. 

Kommunalbestyrelsen har vedtaget 2 lokalplaner for byggearealer vest for Bystævnet og Frederiksberg.     

Lokalplanerne giver mulighed for opførelse af 38 nye boliger med ret central beliggenhed nær Dagli´Brugsen, skolen og 

Veflinge Børnehave.  

Byggemodning er delvist foretaget på 5 byggegrunde. Billede af udstykninger gennem tiden findes senere i teksten.  

 

 

 



Historie:  

Veflinge er nævnt første gang i 1329 i form af Vefflenge. I 1500-tallet bl.a. i formerne Wøfflinge og Vofflinge, i 1600-

tallet som Vuffling og Vævlinge …Veflinge kan være afledt af Wilf, som betyder kastespyd. Ordet skulle her sigte til en 

spydlignende terrænformation.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 1890 var indbyggertallet i Veflinge sogn 1565, fordelt på 335 gårde og huse. 35 levede af immat. Virksomhed, 982 af 

jordbrug, 3 af gartneri, 357 af industri, 55 af handel, 77 af forskellige daglejervirksomhed, 40 af deres midler, og 16 var 

under fattigvæsnet.  

Kirken:  

Veflinge Kirke er fra 1200 tallet og er med 

sin høje alder det ældste af vore huse i 

byen. Den er samlingsstedet i sognet for 

både de glædelige og de sørgelige 

begivenheder. Her døbes de små, unge 

konfirmeres, de voksne giftes, og her 

begraver vi vore døde. Desuden er der hver 

søndag gudstjeneste. Her kan man komme, 

som man er, synge med på salmerne, høre 

evangeliet eller bare give sig en stille stund 

til eftertanke. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herregårde:  

Vi har 2 herregårde i området, nemlig Elvedgaard og Rugaard. 

Elvedgaard:  

Elvedgaard er første gang omtalt på skrift i 1436. Af berømte 

personer der har beboet Elvedgaard kan i 1555 nævnes 

brødrene Jørgen og Otte Brahe, der begge var ansete og 

velstående mænd, som administrerede betydningsfulde 

kongelige len. Otte Brahe er herudover kendt for at være far til 

den verdensberømte danske astronom Tycho Brahe. Det blev 

dog Otte Brahes anden søn, Axel Brahe, der efter sin fars død i 

1571 overtog gården. Axel Brahe var rigsråd og varetog 

adskillige af de mest ansvarsfulde hverv inden for landets 

styrelse. Han havde bl. a. en stor andel i afslutningen af 

Kalmarkrigen 

Som kongelig lensmand varetog han også styrelsen af Rugaard, 

Odensegaard og Dalum Kloster. Axel Brahesvej i Veflinge er opkaldt efter ham. 

Historikeren Vedel Simonsen 1780-

1858 boede der og blev velgører 

for Veflinge, men også for andre 

lokalsamfund. Der er opstillet en 

mindesten for ham ved Elvedgaard, 

og Vedel Simonsensvej her i 

Veflinge, er opkaldt efter ham. 

Vedel Simonsen havde, i 1829, 

besøg af den unge H. C. Andersen, 

som overnattede på gården. 

Elvedgårds hovedbygning er stadig  

 

omgivet af tre vandfyldte grave. På 

den anden side af gravene ligger 

Elvedgårds gamle have, som er 

gennemskåret af kanaler og 

rummer rester af et romantisk anlæg 

Vedel Simonsen skænkede først 800 rigsdaler til en skole i Veflinge, senere yderligere 300 rdl. Skolen er i dag privatejet 

og ligger skråt over for kirken.  

Han gav penge til skoler i andre sogne, til biblioteker, til oprettelse af en arbejdsanstalt.  

Stiftede Ane Maries Stiftelse som hospital i Veflinge. Huset har været privatejet i mange år, men desværre nedbrændte 

det i 2013, og er nu erstattet af et nyt moderne hus.  
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Kilde: Danmark fra luftenVedel Simonsen fik sognekaldet 

delt i 2, sådan at Vigerslev og Veflinge fik egen præst, og 

skænkede 5000 rdl. til en ny præstegård i Veflinge, 

beliggende på hjørnet af Kildehaven og Bystævnet. Den 

gamle præstegård er dag privateget. 

 

 

 Han skænkede Trefoldigheds Hospital, der nu også er 

privatbolig, beliggende på hjørnet af Axel Brahesvej og 

Kroggyden 

 

 

 Rugård: 

 

Rugaard nævnes første gang i 1398, da Margrete 1 (1353-1412) gav 
Rugaard i pant til Berneke Skinkel. Rugaard har i to omgange hørt 
sammen med henholdsvis Næsbyhoved og Iversnæs, det nuværende 
Wedellsborg. Rugaard ligger på et voldsted omgivet af grave og Stavis 
Å. I dag eges Rugaard af familien Nordstrand. 
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Så har vi i Veflinge en kgl. Privilegeret kro, nemlig Mørkenborg Kro.  

Mørkenborg Kro og motel, der er kgl. privilegeret, blev opført i 1771, 

på godset Rugårds jorde. Kroen som ved opførelsen hed Mørkebøge 

Kro har indtil 2004 altid været ejet af Rugårds ejere. Mørkenborg 

Kro ligger i det naturskønne Stillebæk som bl.a. er kendt igennem 

flere Morten Kock film. 

I 1970erne blev der bygget en værelsesfløj på 12 værelser således 
man i dag råder over 15 dobbeltværelse. 
Kroen ligger kun 200 meter fra den nok så kendte Ventetornen som 
har sin helt egen historie, samt betydning fra omkring år1400 som 
samlingspunkt for fynboerne.  
Til kroen hører ca. 4 tdl. jord som er smukt kuperet, med en lille sø. 

Tilbage til ventetornen der er en stor spidsklippet hvidtjørn. Den er omtalt 

allerede i 1444, da Christoffer af Bayern besøgte Brenderup. Her 

udvekslede stafetter deres depecher, og her holdt de kongelige herskaber 

rast og skiftede heste. Når kongen nærmede sig Rugård, red bønderne, 

der skulle køre ægt, (kongens rejsegods) hen til marken ved Tjørnen og 

ventede, deraf navnet. Sidste gang for Christian d. IX 4. juli 1897. Den 

tætte krone sørgede for ly i regnvejr. Den blev fældet i 1994, men nye 

rodskud fik tjørnen til at overleve. Den befinder sig på Rugårdsvej ved 

Paddesøvej, mellem Rugård og gården Ventelykke, som også har fået 

navnet fra ventetornen. I dag fungerer ventetjørnen som busstoppested, hvor man vinker bussen an. 

 
 
Veflinge mejeri:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veflinge mejeri blev oprettet i 1886 og ombygget i 1909. Beboelsen i Mejeribygningen rummede 9 værelser, hvoraf 2 er 
for personalet. Det var 204 leverandører med 1050 køer. Brønden er 14 m dyb. De 3 medarbejdere blev lønnet med kr. 
1600. 
Veflinge mejeri er i dag lavet til udlejningsboliger. 
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Jernbanen:  
 

I 1911 blev jernbanen i Veflinge etableret med banegård, frugtlager mv. 
Banen løb mellem Odense og til statsbanestationen i Middelfart.  
Det betød vækst til byen. Toget medtog selvfølgelig passagerer, men 
det var fortrinsvis frugt og grønt der blev fragtet, så varerne hurtigt 
kunne komme ud til grossisterne. I flere årtier var disse jernbaner en 
vigtig livsnerve for befolkningen og mange landsbyer blomstrede op. 
Men op gennem 60´erne blev underskuddet større og der skulle 
statstilskud til for at få det til at løbe rundt. Det var dog en stakket frist 
og banen blev nedlagt i 1966. Den 31. marts 1966 kørtes den sidste tur. 
Rutebiler bliver sat ind som afløser for banen. Mange havde desuden 
selv fået bil, og kunne transportere sig selv. Efterfølgende er banen 
blevet omdannet til Banevej, der er en bred lige vej med dobbeltradet 
cykelsti. Den fungerer som ind- og udfartsvej fra Veflinge til Søndersø 
eller Odense. 

 
Bystævnet:  

Bystævnet i Veflinge blev etableret engang under besættelsen i 1940 - 1945 
som en lokal protest imod besættelsesmagten! Måske har der også oprindeligt 
været et bystævne på stedet. 
Gamle kort viser, at det trekantede areal har ligget der midt mellem gårdene 
langt tilbage i tiden og som nabo til gadekæret, der har fyldt meget mere i 
landsbyens gamle centrale del, end det gør i dag. 
Men der er ingen der i så fald, ved hvor de gamle sten er blevet af.  
Bystævnelauget blev stiftet i forbindelse med etableringen under besættelsen. 
Der blev fra starten ført en bog over aktiviteterne, men bogen er der i dag heller 
ingen der ved hvor er.  
Oldermandshvervet gik på omgang, og gilderne blev derfor holdt på skift på de 
forskellige gårde. 
 

Skolen:  

Den første skole i Veflinge oprettedes ved året 1814, efter 

en ny skolelov påbød undervisning for alle børn mellem 7-

14 år. Sognet deltes efterhånden i to skoledistrikter, 

Veflinge og Stillebæk. I Stillebæk lå skolen ved Rugårdsvej 

og lige i nærheden lå en forskole. Begge er nu privatejet. I 

den nu også privatejede skole i Veflinge, der ligger lige 

skråt over for kirken, var der 2 klasseværelser, og da det 

ikke var nok, blev der også undervist i kælderen i 

præstegården, som ligger lige overfor. Gymnastikken 

foregik i forsamlingshuset, hvor der dengang var opsat 

ribber i salen. Der var forskole i det der senere blev til 

Aktivitetshuset på Lindebjerg. Denne bygning er sat til salg 

i 2015, efter at husets aktiviteter er flyttet til Søndersø, og 

solgt til udlejning i 2019. Skolegangen foregik hver anden 

dag, skiftevis med de store og små elever. Udviklingen medførte pladsproblemer begge steder. Efter den nye skolelov i 

1937, der tilsigtede ligestilling mellem landsby- og købstadsskoler med hensyn til undervisningstilbud, enedes man om 

at bygge en ny skole. Den kunne hedde central- eller sogneskole. I Veflinge holdt man sig det lidt varmere navn, 

sogneskole. Efter lange og svære forhandlinger, enedes man om at bygge Veflinge sogneskole på Vedel Simonsensvej, 

på en placering der ligger præcis halvvejs mellem skolen i Stillebæk og skolen i Veflinge. Skolen blev taget i brug 



allerede d. 21. august 1963 uden at være gjort færdig. Men d. 4. december 1964, efter 27 års forsinkelse pga. krigen 

opfyldes man kravene i skoleloven af 1937, indviedes Veflinge sogneskole med stor festivitas.  Efter reception på skolen 

holdtes der fest med spisning i forsamlingshuset for sogneråd, skolekommission, stiftamtmand og amtsskolekonsulent. 

Ved 25. års jubilæet, havde Viggo Abildtrup, der blev ansat som skoleleder fra starten af Veflinge sogneskole, forfattet 

et jubilæumsskrift, og det er herfra de fleste af ovennævnte oplysninger om skolen stammer fra. Der blev også afholdt 

en stor 25 års jubilæumsfest. På 50 års dagen blev jubilæet helt forbigået, idet Veflinge sogneskole nu var blevet til 

Havrehed skole, afdeling Veflinge. Daværende pedel Torben Eriksen tog initiativ til en jubilæumsfest.  Og 3 måneder 

senere, nemlig d. 7. maj 2014, afholdt Lokalråd, Borgerforening og folk fra byen et brag af en jubilæumsdag, med 

udstillinger af gamle skoleting, undervisning i klasselokalerne fra 1914, 1964 og 2014, fremvisning af gamle film og 

billeder. Sang, musik og underholdning fra lærere, elever og andre lokale, der optrådte gratis for de ca. 300. mennesker 

der var mødt op. Byens borgere havde bagt kager. Igen en dag der viser at mottoet Veflinge liv og fællesskab holder.  

Avisen skrev at vi holdt jubilæum for en skole der ikke rigtigt eksisterer mere. Det er i høj grad usandt. Skolen er stadig 

omdrejningspunkt for en masse af de sportsaktiviteter der foregår. Der afholdes åben skole med fællesspisning, og 

meget andet.  

Idrættens historie i Veflinge:  

 

 

Idrætten er omdrejningspunktet for mange aktiviteter, og har 

været her i mere end 100 år. Idræt i Veflinge 1885-2015, skrevet 

af Jørgen Halkjær og udgivet 2015, giver et godt indtryk af 

idrætslivet. Bogen kan rekvireres gratis ved henvendelse til 

Lokalrådsformand Anne Margrethe Dalskov, mail: 

mail@amdalskov.dk, eller tlf.: 2618 1919.  

Eller downloades på: http://jnz.dk/index.php/hovednews/80-

hovedforenings-emner/274-idraet-i-veflinge-1885-2015 

 

 

 

I 60´erne kom også byggeboomet til Veflinge.  

Byen bredte sig ned af Lindebjerg og ud af Havrekær. 

 I 70´erne slog man sig løs med byggeri af hele Solsiden 

og Søndergårdsvænget og Lindebjerg Have 

I 80´erne og 90´erne kom Lillevænget tik, grunde på 

Hestehaven blev udstykket og der blev bygget og byen 

kunne nu også bære en hal. 

I 00´erne og 10´erne Savværksvænget, rækkehuse på 

Bystævnet, Hestehaven og Havrekær. Erhvervsbyggeri 

på Banevej, og der ligger byggegrunde klar i 

Frederiksberg Have. 

mailto:mail@amdalskov.dk


 

 

Veflinge i dag: 

Veflinge er fortsat under udvikling. Som skitseret ovenfor, er der udstykket et stort antal grunde på en plads tæt på 

skole indkøb og natur.  

I forbindelse med Nordfyns kommunens lokalplan 19. maj 2009, stod følgende at læse om Veflinge, der gik ind under 

kategori 3: 

Kategori 3: Bosætningsbyer: Hårslev, Særslev og Veflinge. Lokalplaner og rammer/dele af rammer færdiggøres. 

Begrænset tilflytning og afrunding af byen, der får ro til at konsolidere sig. Begrænset udlæg af erhvervsarealer.  

Denne kommunalplan synes vi selv er noget trist læsning. Udvikling til afvikling. Vi gør derfor meget for at vise at vi kan 

en hel masse mere end have ro til at konsolidere os. Vi har en god infrastruktur. Veflinge er ikke en by man kører 

igennem, så der er ikke så voldsom meget trafik. Det sikrer børnene en god og tryg skolevej, og en tryg og sikker vej til 

alle de forskellige sportsaktiviteter her findes.  

 

 

 

 



Erhvervsdrivende: 

DagligBrugsen:  

DagligBrugsen har en overskrift for sig selv, fordi butikken fylder meget i folks bevidsthed. DagligBrugsen i Veflinge, har 

som de fleste andre lokale butikker i små landsbyer været lukningstruet, og blev i sommeren 2013 omdannet til 

Lokalbrugs, der kørte med stort underskud. Foreninger, befolkningen i byen, samt medarbejdere i brugsen, arbejdede 

på at få underskuddet væk. Og efter 2½ år som LokalBrugs, blev den til en DagliBrugs med overskud. 19. november 

2021 meddelte Coop pludselig at: DagliBrugsen Veflinge lukker 17. december 2021.  

Sportsuge:  

I en uge i august, står den på sportsuge i Veflinge. Der arrangeres sponsorcykelløb, Veflingeløbet, gadeturnering, 

ungdomsfodboldturnering, familiecykeltur, bankospil, hønseskidning og meget andet. Rigtig mange af byens borgere 

deltager i planlægning af ugen, eller har en tjans i skydetelt, kagebod, køkken eller hjælper til ved bankospil. Det er 

VGIF´s støtteforening der arrangerer ugen, og overskuddet går til de 4 foreninger i VGIF, nemlig fodbold, håndbold, 

badminton/volley og gymnastik. 

 

Flygtninge: 

I starten af 2015 besluttede Lokalrådet, sammen med menighedsrådet, at vi gerne ville være med til at give en god 

integration til en gruppe flygtninge. I marts ankom de 2 første syriske flygtninge, 2 mænd der begge var flygtet fra 

krigen i Syrien. Nu, her 1½ år efter er her 9 familier og nogle enlige mænd. Det har været spændende at få del i 

flygtninges liv. Vi har hjulpet med offentlige breve, møbler, og bolig når familien kommer. Vi hjælper med praktikpladser 

hvis vi kan. har oprettet en lektiecafe hvor vi holder åbent 2 gange om ugen. En del af børnene er startet i skole eller 

børnehave/dagpleje i Veflinge. De fleste i byen er positivt indstillet over for de fremmede der er kommet. Men der er 

også nogen der ikke synes om at der er flyttet flygtninge til byen. Sådan vil det nok altid være. Vi har afholdt flere 

syriske aftener, med syrisk kebab og grill og dessert. Her kunne vi samle knap 70 mennesker.  Flygtningene giver liv til 

bussen, brugsen, skolen, børnehaven og til sportsaktiviteterne. Og ikke mindst er de alle som én hjælpsomme og giver 

gerne en hjælpende hånd når der er brug for det, som her hvor de hjælper med at sætte bålhytte op. I 2020 er alle 

flygtninge i Veflinge selvforsørgende. Alle taler dansk, og børnene følger skolegangen i Veflinge og fra 7. klasse fra 

Morud. 

Veflinge Kirkeskov: 

Bag præstegården ligger et stykke jord på 5,6 ha. Det har været forpagtet ud i mange år. Da forpagtningskontrakten 

udløb i 2014, fik menighedsrådet, af provstiet lov til ikke at genforpagte stykket ud, men i stedet omdanne det til et 

rekreativt område, med bålhytte, stier, træer, buske, samt udbygge et vandhul, så det bliver til en sø. Der afholdes Sct. 

Hans bål på området. Foreningen, Veflinge kirkeskov, består af 2 medlemmer fra Lokalrådet, samt medlemmer fra 

Menighedsrådet 

 

Fibernet: 

På foranledning af Veflinge antenneforening, var der i 2014 afstemning om der skulle lægges fibernet ud i Veflinge. 

Flertallet stemte ja, og nu har alle i Veflinge by fået mulighed for at få fibernet.  

Multibanen 

I 2015 inviedes multibanen på sportspladsen, den er bygget af borgere i Veflinge, med de to lokale ildsjæle Torben 

Eriksen og Jury Jørgensen i spidsen 

Tab et ton i Veflinge:  

Nordfyns kommune var i 2018 udråbt som Danmarks tykkeste kommune. Det ville vi i Veflinge ikke have 

siddende på os, så vi lavede et projekt, hvor byen skulle tabe et ton på 2 år. Formålet var ligeledes at skabe 

større fællesskab. Vi nåede at tabe 840 kg. – Corona har en del af skylden på det manglende tab. Men 

fællesskabet nåede store højder. Flere end 220 deltog i projektet, og flere af de hold der blev oprettet til 

formålet består endnu.  



 

Veflinge bytorv: 

En grim hullet plads som bruges til Forsamlingshusets p-plads, blev tegnet som et flot Bytorv, af en af de 

syriske flygtninge som bor i Veflinge. Her vi fået en lokal kunstner til at dekorere den 30 m lange bagvæg 

som en samtalevæg, hvor profilbilleder fra 44 borgere i Veflinge pryder væggen. 

Byloppemarked:  

En lørdag i september omdannes hele Veflinge til loppemarked. Mere end 50 stande over hele byen skyder 

op, og her kan man få hilst på naboer og andre, når man bevæger sig rundt i byen. 

Veflinge i fremtiden:  

Veflinge har ingen turisme, vi ligger ikke ved vand eller stor skov.  Men i Kirkeskoven er der etableret shelter der kan 

bookes på shelter.dk, vi har en stor bålhytte, der bliver brugt til mange formål. Vi har et ønske om at udvikle byen til en 

bæredygtig, klimarigtig landsby.  

 

Udsyn: 

Veflinge er beliggende i Nordfyns kommune der pr. 1. januar 2016 havde 29298 indbyggere. Nordfyns kommune er 

kommune i Region Syddanmark.  

Veflinges grænser op til nabobyerne, Hårslev, Søndersø, Morud.  

Igennem landdistriktsrådet sammenarbejder lokalrådene. Landdistriktsrådet er talerør til kommunen. 

Præsterne samarbejder om bl.a. kirkehøjskolen på Nordfyn, der hvert år tager nye emner op. Og idrætsforening, skole, 

spejdere arbejder sammen med forskellige nabolandsbyer. 

Landdistriktsrådet 

Sportsklubberne 

Kirkehøjskolen 

Smagen af Nordfyn 

Skoler 

Pensionistforening 

Spejdere 

Jagtforening 

Lektiecafe Veflinge 

Andet 

Netværk: 

I Veflinge på kryds og tværs. 

Veflinge liv og fællesskab 

Kortklubber 

Juletræ 

Strikkeklubber 

Væveklubber 

Mødregrupper 

gadefester 

legestue 

 

 



Foreninger og institutioner: 

Idrætsforeningen:  

fodbold: i samarbejde med Morud er der hold for alle aldre 

Håndbold: i samarbejde med Morud er der hold for alle aldre 

Badminton/volley: Her er der både hygge-, børne- og seniorhold i badminton. Volleyafdelingen deltager i mange 

stævner, og spiller beachvolley hele sommeren i Morud. i 2015 startede der desuden kidsvolley op, som ser ud til at 

blive en stor succes. 

Gymnastik: Gymnastikafdelingen har hold for alle aldre og kondition. Her er løbeklub, hvor man kan lære at løbe fra 

5km til maraton.  Vi har cykelklub med flere racerhold, citybikehold, og mountainbikehold.  

Pensionistforeningen 

rideskole 

Ældre 

Kirken 

Borgerforeningen 

Lokalrådet: 

Skole, SFO, børnehave, dagpleje: 

Veflinge har en velfungerende skole der løber fra 0-6 klasse, der er ligeledes tilknyttet en SFO. I 2015 blev der etableret 

landsbyordning, således at børnehave og SFO har samme leder. Vi håber at børnehaven i løbet af et par år flytter om på 

skolen, sådan at børnehaven bliver en integreret del af skolen. 

Veflinge har både private og offentlige dagplejere.  

Organisation: 

Lokalråd 

BLUP 

Alle tovholdergrupper 


