
Lidt arkivbilleder fra dengang Nyhedsbrevet var en blog.  

12. december 2020 

Med behørig coronaafstand og afspritning, blev 
der i dag arbejdet på bytorvet. Nu er der sat 
pullerter op, så man kan se ind- og udkørsel. Og 
der er sat plantekasser og bænke op i begge 
sider. De skal nu fyldes med jord, og til foråret 
med blomster. Hvis du har planter du gerne vil af 
med, så giv lyd fra dig. 
Næste step er renovering af bagmuren. Det 
arbejde går i gang i 1. kvartal 2021. Ligeledes 
opstribning af p-båse, vil foregå i foråret 2021. 
Syddansk brolægning giver arbejdskraft til en 
smuk kompasrose, som de selv og LKN-byg 
leverer materialer til. 

 

Carsten Hansen, Henning Langelund, Knud Erik 
Andersen, Gert Schultz, Gunnar Engelstad, Kasser 
Othmann, Fuad Al Houssin, Kim Peter Thomsen 
og 2 fra hans firma, samt Bjarne Sund Laursen. 
Pia Sjødahl og Frank Thomsen serverede kaffe og 
rundstykker som forsamlingshuset og Brugsen 
sponsorerede 

Fantastisk med godt sammenhold og 
hjælpsomhed når der er brug for det 
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Svampetur til Ravnebakke skov, med 

Flemming Salvig som turleder.  

Vi fandt mange spændende svampe, 

både giftige og spiselige       Så en meget 

spændende tur i en spændende skov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bytorvet har fået lagt fliser, der er 
etableret lys, drænet mv. Nu skal vi 
igang med fase 3 af projektet. 
Vi har foreløbig fået 150.000 fra 
kommunen, og 30.000 fra Nordeafonden 
til udsmykning af pladsen. Der skal 
opstilles blomsterkummer, bænke og der 
skal laves en kompasrose. Bagmuren 
skal renoveres og der skal nye teglsten 
på. 

 

TWITTER 

  
 

http://twitter.com/home?status=http://www.veflingeportalen.dk/veflinge-bytorv/
http://twitter.com/home?status=http://www.veflingeportalen.dk/veflinge-bytorv/
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Oktober 2018  

Så er arbejdet med at lave et Bytorv gået i 

gang. 1. skridt var at fælde det store træ, 

der var godt råddent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marts 2018 Så er arbejdet med at 

byggemodne vores byggegrunde på   

 

 

 

 

 

Et par billeder fra vores smukke Kirkeskov. Fra nov. 2019 
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Morgenstemning fra Veflinge. Flottere fås det ikke. 

Tab et ton i Veflinge 

Nordfyns kommune var 

Danmarks fedeste kommune 

i 2018. Det ville vi ikke have 

siddende på os i Veflinge, så 

vi satte os for at tabe 1 ton 

på 2 år. 

Corona ødelagde en stor del 

af år 2, så vi sluttede med at 

tabe 840 kg. Det er vi ganske 

godt tilfreds med.  

 

 

Flygtningestrømmen fra Syrien i 2014 bragte også Syrere til Veflinge. Vi startede en lektiecafe, med bla. 

organist Svend Erik Sørensen. Vores indsats gjorde at vi vandt ”Bland dig prisen” fra Fyens Stiftstidende på 

25000 kr. Det er vi meget stolte over i Veflinge 

 

 

31. december, 2012 Billede fra et Nytårsløb. 

Nytårsaftensdag kl. 10:00 mødes rigtig mange fra 

Veflinge og går eller løber Nytårsløb. Brugsen 

serverer her Champagne og kransekage 

efterfølgende.  
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Skolelukning 2012 satte gang i meget i Veflinge.  

Bla. Halloweenfest for store og små. Omkring 150 mennesker 

troppede op til fest, by-rundvisning, virksomhedsbesøg samt 

uhyggelige kager. Mange kreative skilte blev sat op i hele 

byen. Vi fabrikerede også en DVD om hvad der sker i Veflinge. 

Filmen kan ses her: Veflinge filmen - YouTube  Skolen blev 

ikke lukket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_dxFE6FR33o

