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

Billeder fra en dejlig aften, hvor litte-

raturprofessor Anne Marie Mai fra 

Veflinge fortæller meget levende om 

Bob Dylans liv. Dan Mark Mortensen 

og Amy Jones fortolkede på helt for-

rygende vis, nogle af Bob Dylans bed-

ste sange.  

05. juni kl. 10 gudstjeneste 

06. juni kl. 10 gudstjeneste kirkekaffe i våbenhuset 

09. juni kl. 12:30 sogneudflugt. Husk tilmelding 

12. juni kl. 10:00 gudstjeneste 

19. juni kl. 10:00 gudstjeneste 

23. juni Sct. Hans i Kirkeskoven Bål, grill, øl, vand 

25. juni kl. 09:00 gudstjeneste 

 

 

Bikestation    

Så er bikestationen opsat, og  

bord-bænkesættet afprøvet.  

Her kan du reparere og pumpe 

din cykel, barnevogn, rollator. 

Ladestander til elcykel er på vej  

 

Tak til Carsten Hansen, Knud Erik Høeg Andersen, Gert Schultz 

og Bjarne Sund Laursen for etablering.  

Så fik vi filmet rundt omkring i Veflinge i 

dejligt solskinsvejr. Skolen, brugsen, hal-

len, stadion, fodbold, løbere, racere, By-

torvet, Bystævnet, brandsprøjten, flagalle-

en, rapsmarker, byggegrunde, en tilflytter-

familie, Kirkeskoven og en hel del andet 

stod model. Tak til alle jer der fyldte op i 

bybilledet, som var med på en snak, og 

som snakkede, løb,  spillede, cyklede  om 

og om og om igen.  

Filmen bliver tilgængelig på veflingeportalen. Vi giver 

                                      besked på Veflinge liv og fællesskab, samt i et Nyhedsbrev, når den er færdig 

Veflingeportalen 

- så er alle up-to-date! 
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Sogneudflugt:  

Sogneudflugt d. 9. juni. Vi starter kl. 13:30 på p-pladsen ved 

kirken 

Pris: 160 kr for hele dagen. Tilmelding:  

Gunnar: g.engelstad@hotmail.dk, mob: 30221289 

Doris: doris@pdkm.dk, mob: 22321536 



 

Tilflytterportræt:  

Helene på 44 år, og Peter på 54 år—begge med efternavnet 

Himmelstrup, flyttede ind på Hestehaven 38 i september 

2021. Det er en lidt sjov historie at det lige blev Veflinge. Je-

sper og Tina, der ejede huset før, ville gerne have noget stør-

re og købte Peter og Helenes hus i Bred. Vi skal da se hvor de 

kommer fra, tænkte de, og opdagede at det lige var den rette 

størrelse, så det endte med at de byttede hus. Peter kender 

godt til Veflinge, da han er født og opvokset i Morud. De 3 

børn er flyttet hjemmefra, så nu er de kun de to, samt 1 pa-

pegøje, 1 kat og 2 bi-familier, der producerer 25-35 kg. honning om året. Peter er in between job og 

Helene er afdelingsleder i Svanepleje i Middelfart.  

”Det er megafedt med Brugsen og  

egentlig ikke så meget dyrere end andre butikker. ” 

Det er aktive mennesker vi har fået til Veflinge. Allerede i oktober deltog de i ”Fremtidsværkstedet” i 

forsamlingshuset, og her ved Brugsens årsmøde blev de begge valgt ind i brugsbestyrelsen.  

De ses også tit løbe sammen med Veflinge-runners. Peter har løbet en del halvmaraton gennem tiden, 

og er vant til løb i bakkerne med Vissenbjerg  skovfitness. Så da Andy (løbetræner) proklamerede at ”nu 

løber vi op ad bakken” kiggede de rundt og kunne kun se det lille bump på Lindebjerg.  

Ellers er begge fitnessinstruktører, har dykkercertifikat, kører motorcykel og begge er hjerteløbere.  

”Veflinge er en hyggelig, stille og rolig by, vi er blevet taget godt imod, der er mange der hilser.” Vi kun-

ne godt tænke os en café i byen. Det er megafedt med Brugsen og egentlig ikke så meget dyrere end 

andre butikker.  

 

      Små fællesskaber 
45-60 mennesker var mødt op til en hyggelig eftermiddag, hvor der blev strikket spillet og snakket. Der blev etableret en 

strikkeklub. Julia Rævdal vil gerne være tovholder 

på en sygruppe, vil du gerne være med, så send 

en sms på: 29137708 

Der påtænkes at gentage arrangementet i august. 

Men allerede nu ved vi at der kommer en dato på 

en brætspilsaften hen i eftersommeren. Planen er 

også at lave en klub35+, hvor det handler om 

hygge, bordtennis, dart, bob og en enkelt øl 

Husk: uge 32 er der sportsuge, med bankospil, gade-

turnering, sponsorcykelløb og meget andet. Snart 

kommer der folk ud til jer for at sælge sponsorkontrak-

ter til cykelløbet. Tag godt imod dem  - overskuddet 

går til idrætten i Veflinge.  


