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

 06. november kl. 13. Tilflyttergåtur fra hallen 

 06. november kl. 17 Allehelgensgudstjeneste 

13. november kl. 10. Gudstjeneste 

19. november Julemarked i forsamlingshuset 

20 .november kl. 14. Gudstjeneste 

27. november kl. 16:30. Juletræstænding 

27. november k. 17. Gudstjeneste. Nordfynskoret    

synger julen ind 

07. december kl. 19. Adventsfest i Forsamlingshu-

set 

Strikkeklub hver tirsdag fra 10-12  

samt 1. onsdag i hver måned fra 19-21. Alle er vel-

komne. Det foregår i hallens cafeteria. 

 

Veflingeportalen 

- så er alle up-to-date! 

Veflinges Nyhedsbrev 
No 8. november2022 

Tilflytter gåtur 

Søndag d. 6. november kl. 13:00  

Vi mødes ved Veflingehallen 

og går en tur på ca. en time. 

Turen arrangeres i samarbej-

de med Veflinge Lokalråd for 

at byde tilflyttere velkommen 

i byen  

Der vil blive fortalt lidt om 

Veflinge undervejs - både nyt og gammelt. Efterfølgende 

er Lokalrådet vært ved en kop kaffe og kage i hallen hvor 

vi meget gerne vil høre feedback om turen TILMEL-

DING på Facebook begivenheder, eller send mail til  ste-

phienielsen@gmail.com.   

SES VI? 

Julemarked: Den 19.11.22 fra kl 10 til 15 i Veflinge forsamlingshus  

Slå juleindkøbene sammen. Her findes julegaven, mandelgaven, ka-
lendergaven og juledekorationen. 
Vi har boder med genbrug, juledekorationer, træ-ting, lopper, gen-
brugstøj, hjemmelavede smykker og meget mere. 
Børnene kan lave deres egen dekoration med kalenderlys og du kan 
få lavet en sjov karikaturtegning, måske er det julegaveideen? 

Veflinge forsamlingshus er vært og bestyrelsen sælger gløgg, kaffe, 
kage, øl og vand.

Halloween: 
Magen til Scary night skal man lede længe efter. Mere end 400 mennesker var mødt op til skræk og gys.  Godt gået Anja og 

Jimmy  og alle jeres hjælpere. I har sat Veflinge på kortet. Og til alle jer der var tilstede, og alle jer der ikke var—så er der 

godt nyt. Det lyder nemlig fra pålidelig kilde, at arrangementet bliver gentaget i 2023. Så glæd jer.  



Kirken  

 

 

 

 

 

 

I kirken er præst Nete Rasmussen stadig syg. Derfor fortsætter tidligere biskop Kresten Drejergaard, som fungerende præst 

foreløbig indtil januar. På billedet ses Kresten Drejergaard og han kone, da han startede som vikar i Veflinge i september. 

Kontaktinformationer til præsten er: kd@kd.dk, MO: 40263024  

Kirken er ved at blive restaureret. Her ses at kirken er ved at blive ryddet. Indtil kirken er klar, er gudstjenesterne flyttet til 

konfirmandstuen. Men det er også hyggeligt.  
 

 

Tilflytterportræt: 
På Bystævnet 2, bor Louise på 42 og Carsten på 54, begge med efternavnet Ducinus Sicko.  Her 

bor også  deres 2 piger og en hund. Ducinus har de fra Carstens bedstemor, som var nr. 12 i 

søskendeflokken.  

Her har de boet i 5 år, de første som lejere, de sidste som ejere. De kommer fra Randers, men 

hørte om et tomt hus i Veflinge, som de flyttede til, for at være tættere på venner i Odense. 

Begge arbejder i Kolding—Louise som butiksansvarlig i SPA Kompagniet, og Carsten som mon-

tør samme sted. Det første halve år som Veflingeborgere, føltes meget stille—for stille, men så 

var det forbi. Louise blev den nye kasserer i VGIF støtteforening, og så er det gået støt og roligt 

fremad. Ved hundeluftning—der møder man altid nogen, ved at deltage i sportsugen, ved at 

hjælpe til i cafeteriaet, og her senest ved at være frivillige hjælpere til Halloween arrangemen-

tet i hallen. Desuden har de booket en badmintonbane onsdag aften, og skal til at spille bad-

minton som helt nybegyndere.  

”Der sker rigtig meget for børn i Veflinge. Men der mangler 

noget for voksne, nogle flere ting, der samler folk mere, og et bedre fælles 

overblik over arrangementer” 

Der er mange søde mennesker i Veflinge,  her snakker man med alle, især når de lige har set vores tatoverede arme an. Det 

er vi ikke vant til fra Randers. Vi flytter ikke fra Veflinge igen, det er vi begge to meget enige om.  

Det er dejligt med en lille skole, det havde vores ene pige meget brug for. Der sker rigtig mange ting for børn i Veflinge, Men 

der mangler noget for voksne, nogle flere arrangementer der samler folk og et bedre fælles overblik over arrangementer. 

søndag i advent tændes juletræet kl. 16:30 på 

Bytorvet. Vi synger nogle sange og herefter er 

julemanden at finde i Forsamlingshuset, hvor 

han deler ud af godter. Forsamlingshuset sælger 

saft, kaffe og æbleskiver. 

Hilsen Borgerforeningen og Forsamlingshuset 

Juletræstænding Lokalrådet: 

Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejde, 

eller har du en god ide, som du gerne vil ar-

bejde videre med, så kontakt formand for 

Lokalrådet Anne Margrethe Dalskov på 

mail@amdalskov.dk, eller mo: 26181919 



 Forespørgsel fra Bestyrelsen i DagliBrugsen i Veflinge 
Hej Veflinge og alle andre interesserede. 

 
Har du lyst til at spise sammen med venner, nabo og nogen du ikke kender! 

 Vi VIL rigtig gerne fællesskabet i byen og vi har et initiativ vi gerne vil have luftet tanken omkring. 

Har du hørt om et madfællesskab før?  

Et madfællesskab hvor der hygges, snakkes og grines over et dejligt let måltid mad. 

Er det noget DU kunne tænke dig at deltage i? 

Vi har specielt brug for dig— 

• Dig dér vil tage hele familien under armen og komme til let aftensmad  

• Dig dér savner en at snakke med og som vil møde nye mennesker og have stillet sulten! 

• Dig dér ikke gider at lave aftensmad den dag, men alligevel skal have noget lækkert spise! 

• Dig dér synes at fællesskabet er vigtigt og sjovt 

• Dig dér er nysgerrig på fællesskab og mad. 

 Derudover har vi brug for dig,  

• Dig dér har lyst til at lave mad i lidt større mængder. 

• Dig dér har tid og lyst til at hjælpe andre. 

• Dig dér synes at det er sjovt at gøre noget som andre bliver glade for 

• Dig der har overskuddet til at hjælpe. 

  

1. Da vi ikke har prøvet dette før vil vi i første omgang blive rigtig glade hvis I vil komme med en tilbagemelding på om I vil kom-
me og hjælpe med at spise maden en hverdagsaften! 

  
2. Derudover har vi brug for et lille hold (ca. 10 personer) som vil hjælpe med det praktiske omkring madlavningen, indkøb, 
finde på opskrifter osv.  

 Når vi ved om der er tilslutning til sådan en begivenhed i Veflinge, (som vi håber der selvfølgelig er) vil vi indkalde dem der 

melder tilbage, at de vil hjælpe, til et møde hvor idéer, planlægning osv. vil blive præsenteret. Det er ikke noget du skal forven-

te vil tage lang tid! 

Det er planen at madfællesskabet skal være let, hyggeligt og nemt! 

Vil du være med på holdet så tag fat på en medarbejder i Dagli´ Brugsen Veflinge eller kontakt Andy på 20791118 eller 

på andynornielsen@gmail.com gerne så hurtigt som muligt! 

Vi håber at se DIG! 

  

mailto:andynornielsen@gmail.com

