
             25/10, Torsdag , kl.1900 -  Generalforsamling  

  Kom og vær med til at holde gang i beboerforeningen. Der serveres kaffe 

      og kage. Ændringsforslag til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde  

  senest 8 dage før generalforsamlingen.   

     Afholdes i konfirmandstuen.  

                                    Bestyrelsen 2017/2018: 

Formand:    

Hanne Kirstine Præst,  40435804, h.praest@me.com  

Næstformand:  

Daniel Holm Hedegaard,  21627894,  info@h-eng.dk  

Kasserer:    

Tove Andreasen,   21938182,   tove.a.vroue@gmail.com  

Sekretær:  

Benny Mortensen,   50975364,   nygaardvroue@gmail.com  

 Bestyrelsesmedlem:  

 Karsten Jensen, 20304222,         vrouesyd@gmail.com 

     

  

Medlemskort 2017/2018  

  

Navn:____________________________________________________  

  

Kontingent Betalt dato:______________________________________  

  

Bestyrelsesmedlem:_________________________________________  

  

Kontingent 100kr. Pr. Husstand, 50kr. For enlige.  
Betales kontant til bestyrelsesmedlem eller   

overføres til konto: 9294 – 0001005219  

eller Mobilepay til nr. 21938182  

Årsprogram 201 7 /201 8   

søndag I Advent 3/12, kl.14 – ca. 1600  

Startende med gudstjeneste i Vroue Kirke.   

Efter gudstjenesten tændes juletræet ved kirken, og der synges et par sange.  

Herefter går vi ned til præstegården, hvor der serveres æbleskiver, varm 

kakao og gløgg. Her er der chance for julemanden kikker forbi med godter...  

Pris 20kr.pr.voksen 



  
24/2, Lørdag   Luksus vinsmagning incl mad  

  
Vinsmagning hos Hanne og Brian, Vi får besøg af “Hjemmets Vine” fra  

Spøttrup, som har sammensat en helt speciel smagsoplevelse til os. Vi  

    skal nyde både mad og vin. Nærmere information følger.  

  

 24/3, Lørdag  Running dinner    

Overvej allerede nu om du kunne tænke dig at være vært eller gæst.    

Afsluttes med fælles festivitas  

-Mere information følger senere.     

 

  

 

 

 

 

        2. Påskedag 2/4, kl.1330  Æggejagt m. kagekonkurrence   

  

På påskebesøg i præstegårdshaven- her skal der findes æg.  

  

Der vil være Kagekonkurrence.   

  

Vi drikker eftermiddagskaffe i konfirmandstuen, vurderer kager og 
 

overrækker pokal for den bedste kage.  

                 22/4, Søndag kl.1330  Affaldsindsamling   

Vi går langs på alle indfaldsveje til Vroue og rydder grøftekanten.  

Vi mødes ved kirkens P-plads.  Her udleveres affaldssække.  

26/5, Lørdag kl.0930 Legepladsdag  

Vind, vejr og glade børn slider på legepladsen, så kom og hjælp med 
vedligehold på pladsen.  

  

 

23/6, Lørdag kl.1800  Sankthans  

 

Årets Sankthans fest med fællesspisning, bål, sang og tale.  

Holdes hos Annette og Karsten, Amstrupvej 12 B.  

Grillen er varm kl 1800   -  Medbring bord og stole  

              18/8, Lørdag -  Vroue byfest   

 

Første Weekend efter Skolestart, afholdes 
årets traditionsrige byfest med morgenmad og 
aktiviteter om formiddagen og fest om aftenen afholdes igen i år 
hos Marianne og Niels, Vrouevej 17 ,   

Nærmere information senere på hjemmesiden. www.vroue.dk  

  

Primo September - Virksomhedsbesøg  

Hvor: ikke fastlagt endnu men det bliver spændende,   

Nærmere information følger senere,  På 
hjemmeside og mail liste www.vroue.dk  


