
 
 

Maj 2019 
Mandag den 6. maj  kl.19.00.                                                                   Kvinder 
 
Generalforsamling hos Conny Mørch, Vrouevej 24.   
 
Dagsorden iflg. vedtægterne.  
Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde  
senest 8 dage før generalforsamlingen.  
Service medbringes til smørrebrød og kaffe. 

                                             
   Tilmeld senest 29.april til bestyrelsen. 

 
Juni 2019 

Onsdag den 12. juni    fælleskørsel fra Vroue kirke kl. 19.00.                 Familie 
 
Familietur - ud i det blå. Vi kører en planlagt rute.  
Vi går evt. en tur, før vi slutter af med kaffe.  
      Tag selv kaffe, brød og service med.  
      Vi fylder bilerne op.                                                                                                    
                    
                                                          Ingen tilmelding 
           
 
 
Bestyrelsen for Familie og Samfund i Vroue. 
 
Formand/ 
Sekretær:  Conny Mørch, Vrouevej 24  tlf.: 97547301 mobil 42199729 
e-mail:  cmnvroue@fibernyt.dk  
Kasserer:   Lisbeth Høj Østergaard,                          mobil 28158027 
e-mail:  lisbeth.hoej@hotmail.com     
Medlem:  Kirsten Olesen, Vittrupvej 3                         mobil 24930854 
e-mail:  kirstensilkjro@gmail.com 
                                                       Se hjemmeside på  www.vroue.dk  
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Program 2018 - 2019 
 

 
 
Medlem:_____________________________________________ 
 
 
Betalt: 150 kr.________________________________________ 

Bestyrelsens underskrift 
 
 

Det er nu muligt at betale kontingent via netbank og mobil Pay til Lisbeth. 
 
 



 

September 2018 
Mandag den 3. september   fælleskørsel fra Vroue kirke kl.17.30.         Kvinder                     
 
Vi starter sæsonen med hyggelig fællesspisning på Rindsholm Kro, Gl. 
Aarhusvej 323, 8800 Viborg. Vi skal have en dansk sommerrelateret ret, samt 
dessert. Vi har mulighed for senere at gå en tur i parken, som afgrænses af 
Nørre Å, og se ”Danske soldaters mindelund” hvor et minde er rejst for de 
brave danske dragoner og infanterister som afværgede et preussisk angreb på
  Viborg 4. juli 1849. Et historisk smukt sted, tæt på 
  hvor vi bor. Foreningen er vært ved middagen og 
  kaffen, som nydes et andet sted. 
  Drikkevarer betaler man selv.             
                    
                       Tilmeld senest 27. august til bestyrelsen. 

 
Oktober 2018 

Mandag den 1. oktober   kl. 13.30.                                                       Kvinder 
 
Hyggeeftermiddage starter hos Bente Maarbjerg, Åbakken 6, Vridsted. Vi 
mødes kl. 13.30 og vi aftaler denne første gang, de kommende gange. 
                   Alle er velkomne. 
 

Vil du vide mere om disse eftermiddage, kan du kontakte bestyrelsen. 

 
November 2018 

Torsdag den 22. november  fælleskørsel fra Vroue kirke kl.18.15.         Kvinder 
 
Vi skal besøge Kornblomsten i Stoholm. Jonna har butikken fyldt med 
 skønne ting til adventskransen eller juledekorationen.  
 Hun vil vise os nogle eksempler på juledekorationer  
 og juleting i julens farver som i år bl.a. er sølv/hvid – rød/guld –
 irgrøn og bordeaux. Vi kan handle i butikken. 
 Der er kaffe på kanden, kr. 40,00 pr. person. 
  
             Tilmelding senest 15. november til bestyrelsen.  

 

 Januar 2019 
Tirsdag den 22. januar   vi mødes på skolen kl. 18.00.                             MK          
 
Biografaften med spisning på Vridsted skole. Først spiser vi sammen og 
derefter skal vi se en film. Efter filmen slutter vi af med kaffe. 
              Medbring service og drikkevarer.  
              Kr. 100,00 pr. person. Foreningen bager en kage. 
              Tag en friaften og tag manden med i den lokale biograf. 
              Det bliver hyggeligt.            
            Tilmelding til bestyrelsen senest 15. januar 

      
    Marts 2019 

Mandag den 11. marts   fælleskørsel fra Vroue kirke kl. 18.30.              MK 
 
Vi skal i Skive teater og se teatertruppen Figaros opføre:  
Svend, Knud og Valdemar. Vi følger en teatertrups forsøg på at opføre et 
stykke om slaget på Grathe hede, hvor alt går galt. Med Figaros særegne 
komik i den i forvejen humørfyldte forestilling, er der garanti, for en 
morsom aften i teatret. Vi har reserveret                  
30 billetter. Kr. 150,00 Gratis for medlemmer.  
Som sidste år vil vi tilbyde at bestille drinks.  
Så de står klar i pausen. (samlet) 
Drinks betaler man selv. 
                           
                Bindende tilmelding senest 7. januar bestyrelsen. 

 
 

April 2019 
 Onsdag den 3. april  fælleskørsel fra Vroue kirke kl. 18.15              Kvinder 
 
Så skal vi shoppe. Degn TopShop, Storetorv 6, 7500 Holstebro, er tøj 
tøj til piger og damer. Her har vi god tid til at se og prøve tøj uden             
at blive forstyrret. Vi kan købe -20 % rabat denne aften. Der vil  
være gode tilbud, modeshow, snack, hygge og en lille gave.  
Kr. 50,00 pr person. Det bli´r så hygli. 
 
                            Tilmelding senest den 25. marts til bestyrelsen. 


