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

Byloppemarked i Veflinge  

Lørdag og søndag d. 10. og 11. september fra 10-15 
Hele Veflinge holder loppemarked, gå en tur rundt i byen, rundt i vængerne og 

besøg standene. Vi får besøg af Slikmanden. Gin på hjul kigger forbi lørdag, 

ved hallen. Søndergårdsvænget 3 har lavet en lille cafe, kom forbi der og hold 

et lille hvil. Brugsen sælger mad og drikke ved kassen, og holder markedsdag 

med masser af gode tilbud. Så der er al mulig grund til at besøge Veflinge 

 lørdag. og søndag d. 10 og 11. september.  

 10 og 11. sept. Kl. 10-15 Byloppemarked Veflinge  

 10. september kl. 10 indvielse af Bikestation  

11. september kl. 10 gudstjeneste 

18. september kl. 10 gudstjeneste 

21. september kl. 19 syng sammen i kirken 

25. september kl. 10 kirkekaffe 

02. oktober kl. 10—16 spirituel helse-/sundheds     

messe Veflinge forsamlingshus 

02. oktober kl. 14 gudstjeneste kirkekaffe  

08. oktober sogneudflugt til Horne 

09. oktober kl. 10 gudstjeneste 

12. oktober kl. 19 Koncert Hillside Gospelsingers 

16. oktober kl. 10 gudstjeneste 

 

Veflingeportalen 

- så er alle up-to-date! 

Veflinges Nyhedsbrev 
No 7. september2022 

 

Sogneudflugt:  

Sogneudflugt lørdag d. 8. oktober. Vi starter kl.10:00 på  

p-pladsen ved kirken. Turen går bla. til Horne rundkirke  

Pris: 160 kr for hele dagen—det er inklusiv brunch/

frokost , kaffe og kage mv.  

Tilmelding:  

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

Doris: doris@pdkm.dk, mob: 22321536 

 

 

 

Arr:  

menighedsrå-

det 

 

Spirituel sundheds– og helsemesse 

Kom til en lille, men hyggelig messe hvor du kan  

gå på opdagelse blandt tarotkort, hypnose, zoneterapi, cupping, healing, senseprincip-

per, fiskeolie, herbalife, healing og meget mere. Hør også hvad gymnastikafdelingen 

har at byde på af hold.  

Vi har foredrag kl. 11 og kl. 14 om at skabe ro og selvværd og meditation samt om 

sundhed, myter og vaner.  

Kom - prøv - oplev noget du måske aldrig har prøvet før.  

Få gode ideer til et sundere liv.  

Det foregår i Veflinge forsamlingshus, Bystævnet 20, og det er d. 2. oktober fra 10-16  

Vi starter med en KICK-OFF gåtur kl. 9:00 på ca. 5 km.  

Forsamlingshuset sælger kaffe, kage, øl, vand og noget at spise i løbet af dagen.  

Arr: Lokalråder—Brandinggruppen 



 

Strikkeklub 

Har du lyst til at mødes med andre strikkeglade, så er der nu mulighed 
for at komme med pinde og garn i hallens cafeteria.  

Vi starter i næste uge, tirsdag 13/9 kl 10-12  og onsdag 14/9 kl 19-21.  

Der kan købes kaffe i cafeteriet.  

Holdene aftaler selv på første møde det videre forløb.  
Mød op og se om det  er noget for dig.  

 

 

Trampestier: 
Der er mange der efterspørger 

trampestier her i området.  

Har du en god ide til en trampesti, 

så send din mailadresse til  

Anne Margrethe: 

mail@amdalskov.dk inden d. 18. 

september, så sender vi et udsnit af et geodæisk kort tilbage hvor 

du kan indtegne dine forslag.  

 

 

I uge 32 blev der afholdt sportsuge, her er er et par billeder derfra:  

Indvielse af Bikestation 

Lørdag d. 10. september kl. 10:00 indvies Veflinges Bikestation, der er opsat ved DagliBrugsen.  

Vores Lokale politiker Gert Rasmussen klipper snoren. Landdistriktsrådet, NEET, kommunen, og 

politikere vil være til stede og fortælle om Nordfyns kommunes og NEETS strategi for bikestati-

ons. Landdistriktsrådet giver lidt til ganen. Et godt sted at starte op til dagens Byloppemarked. 

SES VI? 


