Maj 2020
Torsdag den 7. 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 30.april til bestyrelsen.

Juni 2020
Onsdag den 10. 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

Program 2019 - 2020

Bestyrelsen for Familie og Samfund i Vroue.
Formand:
e-mail:
Kasserer:
e-mail:
Sekretær:
e-mail:

Conny Mørch, Vrouevej 24 - mobil 42199729
cmnvroue@fibernyt.dk
Lisbeth Høj Østergaard
- mobil 28158027
lisbeth.hoej@hotmail.com
Kirsten Olesen, Vittrupvej 3 - mobil 24930854
kirstensilkjro@gmail.com
Se hjemmeside på www.vroue.dk

Medlem:_____________________________________________
Betalt: 150 kr.________________________________________
Bestyrelsens underskrift
Det er nu muligt at betale kontingent via netbank og mobil Pay til Lisbeth.

Januar 2020

September 2019
Onsdag den 4. september fælleskørsel fra Vroue kirke kl.17.45.

Torsdag den 30. januar vi mødes på skolen kl. 18.00.

Vi starter sæsonen med hyggelig fællesspisning på Breum Landevejskro,
Klostervej 26, 7870 Roslev. Foreningen er vært ved middagen og efterfølgende kaffe, som vi nyder et sted i nærheden Drikkevarer betaler man selv.

Tilmeld senest 28. august til bestyrelsen.

Oktober 2019
Mandag den 30. september kl. 13.30.

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 og kaffe/the.
Foreningen bager en kage. Kr. 100,00 pr. person.
Tag en friaften og tag manden med i den lokale biograf.
Det bliver hyggeligt.
Tilmelding til bestyrelsen senest 23. januar

Februar 2020
Kvinder

Hyggeeftermiddage starter hos Else Dalsgaard, Vestre Skivevej 126A,
Sjørup. 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 2019
Tirsdag den 19. november fælleskørsel fra Vroue kirke kl.18.15.

MK

Kvinder

Tirsdag den 25. februar fælleskørsel fra Vroue kirke kl. 18.30.

MK

Vi skal i Skive teater og se 2 på tur. Medvirkende: Kurt Ravn – Peter
Schrøder – Paw Henriksen og Kirstine Yde. De 2 ældre herrer er indlagt på
hospitalet – hvor de beslutter sig for ikke bare at vente på døden - de flygter
med dropstativ, og i pyjamas stiller de sig op og blaffer ved nærmeste
landevej. En forestilling med håb og livsglæde.Vi har reserveret 25 billetter. Kr. 230,00 Gratis for medlemmer. Som
sidste år vil vi tilbyde at bestille drinks, så de står klar
i pausen.(samlet). Drinks betaler man selv.
Bind. tilmelding senest 13. december bestyrelsen.

Kvinder

Vi skal besøge butikken ByBit, Østergade 25, Jebjerg, 7870 Roslev.
Designeren Bit Dahl arbejder i genbrugsmaterialer. ByBit Designs
består af en række serier af brugskunst, interiør og gadgets.
Bit Dahl tilbyder også borddækning og udlejning af eksklusivt
service. I butikken har hun udstillinger af service og eksempler
på unik borddækning. Bit giver gode &
spændende
anderledes ideer til julepynten.
Foreningen er vært ved kaffe, æbleskiver og småkager.
Se mere: bybit.dk
Tilmelding senest 13. november til bestyrelsen.

April 2020
Onsdag den 1. april fælleskørsel fra Vroue kirke kl. 18.15

Kvinder

Vores påsketur går i år til brugskunstbutikken TjillerTjaller, Lægårdvej
13, 7500 Holstebro. Her er have og 4 kælderrum indrettet til butik, og her
oser af stemning og hygge – bl.a. brugskunst, loppefund,
have-pynt, jern i haven, dekorationsjern og betonpynt,
kalkmalingen Vintage Paint, blomsterdekorationer,
værtindegaver, påsketing mm. Foreningen er vært
ved kaffen, som nydes på adressen.
se mere: www.tjillertjaller.dk Tilmeld. senest den 23. marts til bestyrelsen.

