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Bob Dylan—verdensberømt digter og spillemand
Bob Dylan har fejret sin 80 års fødselsdag, og den alsidige kunstner og Nobelpristager
er stadig meget aktiv. Han har genoptaget sin verdensturné, udstiller billedkunst, udgiver plader og bøger og har sit eget whisky destilleri.
Anne Marie Mai fortæller om Bob Dylans værker og ser nærmere på hans sange. Melankolien er en grundtone i værket, men Dylan kan udtrykke mange forskellige stemninger og hans temaer er både protest mod krig, uretfærdighed og oplevelser af forelskelse og kærlighed. Der bliver lejlighed til at høre LIVEMUSIK med Dan Mark Mortensen og Amie Jones der spiller sange af
Bob Dylan.
Anne Marie Mai, som er bosiddende i Veflinge og litteratur professor ved SDU, har skrevet bogen “Digteren Dylan” og har selv indstillet Dylan til Nobels litteraturpris som han
modtog i 2016.
Det foregår i Veflinge forsamlingshus onsdag d. 6. april kl. 19:00. Billetter koster kr. 40,00
og købes her: Digteren Bob Dylan fortalt af Anne Marie Mai | Billetter | Veflinge | Musik
| Billetto — Denmark

OBS: SPØRGESKEMA OM SENIOR-BOFÆLLESSKAB I VEFLINGE
Alle husstande har fået et spørgeskema i postkassen om ønsker til evt. senior/bofællesskab i Veflinge. Der er brug for at så
mange så muligt afleverer spørgeskemaet i en af de postkasser der er nævnt i skemaet og gerne senest 1. april.
På forhånd tak—fra gruppen der arbejder med det

Affaldsgudstjeneste
Fjernvarme til Veflinge
Inden du bestiller varmepumpe eller noget
andet, så tøv lige lidt! Der arbejdes på at få
fjernvarme til Veflinge. Måske i 2026.
Opfølgning så snart vi ved mere.
- fra gruppen der arbejder med klima/energi.
Søndag d. 3. april kl. 10 afholdes affaldsgudstjeneste. Der startes med en lille gudstjeneste. Derefter samler vi affald i ca. 2 timer. Vi
slutter af med en lille frokost som menighedsrådet er vært for. Så er byen smuk til
konfirmationen der afholdes 24. april.

Lokalrådet afholder Generalforsamling
Mandag d. 4. april kl. 19:00 afholder lokalrådet generalforsamling i henhold til vedtægterne. Vi håber vi kan
fortælle nyt omkring
Brugsen. Ligesom BLUPrapporten skal godkendes. Det foregår på skolen i Veflinge.

Det sker:
29. marts Livestream om Flagermus
03. april affaldsgudstjeneste m/kor
04. april Lolarådets Generalforsamling
06. april Bob Dylan—verdensberømt digter og spillemand
10. april gudstjeneste kl. 10:00
10. april Stadion Veflinge gif—BK Vestfyn kl. 13:00
14: april Skærtorsdag kl. 17:00
15: april Langfredag kl. 14:30
17: april kl. 10 m/kor
18: april kl. 10:30 i Ejlby kirke

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

Tilflytterportræt:
På Søndergårdsvænget 3, er Julia på 31, Anders på 29 og lille Olivia på 1 år og 3 måneder flyttet ind i december 2021. Huset
har i mange år været beboet af Anders´ farfar og farmor, nemlig Asta og Karl Jørgen Rævdal.
Anders er opvokset i Veflinge og er—efter at være flyttet fra byen for at læse videre—flyttet hjem igen. Anders har en bachelor i interaktion og design og en kandidat i innovation og forretning, og vil gerne arbejde med koncept og produktudvikling. Julia er født i nærheden af Dresden i Tyskland,
men der er nu ikke meget accent tilbage. Flyttede
til Danmark i 2014.
Julia har arbejdet som lærer, men har nu taget uddannelserne som coach og certificeret i kommunikation, retorik og præsentationsteknikker op igen,
og har startet selvstændig virksomhed med firmaet
”Rævdal kommunikation”. Hun arbejder primært
med lederudvikling, konflikthåndtering og teamcoaching og vil gerne kombinere det med foreningscoaching. Firmaet drives hjemmefra.

”Veflinge har meget potentiale,
men vi skal selv være med til forme
byen—og holde den igang. Man
kan kun få det ud af byen som man
selv lægger i den”
De er glade for at bo i Veflinge, det er tæt på meget af Anders´ familie, tæt på marker og skov, tæt på Odense og tæt på
centrum af Danmark. Veflinge er dejlig lokal, man hører hurtigt om ting der sker—både når man handler i brugsen og på
Facebook.
Veflinge har meget potentiale, men vi skal selv være med til at forme byen - og være med til at holde det i gang, siger de
begge. I de større byer er der nemmere adgang til flere aktiviteter, så man shopper mere rundt i foreningerne. Herude bliver
man i foreningerne i længere tid. I Veflinge tager man godt imod tilflyttere. Alle kan være med og sætte noget i gang, man
kan få indflydelse med det samme hvis man ønsker det—siger Anders og stiller op til Lokalrådet. Julia stemmer i og siger at
det kunne være fedt med et sy-fællesskab, hvor man tager sin symaskine med og mødes med andre med symaskine, snakker, drikker en kop kaffe mens man syr. Anders er med på den med små fællesskaber, og kan se værdien i at få
”netværksvenner” og drømmer om brætspils-cafe aftener. Begge vil være at finde på ”små fællesskabers” event d. 22. maj.

Små fællesskaber—glæd dig til 22. maj
”SMÅ FÆLLESSKABER” inviterer hele familien i Veflingehallen mellem kl. 14:00-16:30. Her bliver flere fællesskaber forsøgt
startet op.
1. En strikkecafe. Maria og Søren Warberg kommer med et udvalg fra deres garnbutik, og kan hjælpe dig i gang med at
strikke. Vi håber at nogen får lyst til at lave aftaler om en fast dag for at mødes og strikke.
2. En hyggeklub med forskellige spil og socialt samvær. I hallen stilles forskellige spil op: bob, bordtennis, bordfodbold, og
dart. Udendørs fodboldgolf (hvis vejret tillader det) Der har i Veflinge tidligere været en ”klub 35” på skolen, flere har talt
om at starte sådan en klub op igen. Mød op hvis du har lyst det.
Julia stiller som skrevet ovenover, op med sin symaskine, og Anders tager brætspil med.
Der er er airtrack for børnene og boldspil på multibanen. Cafeteriaet har åbent denne eftermiddag.
Der kommer tilmelding senere. Men sæt x i kalenderen allerede nu.

