
1/10, Torsdag kl. 1900 Generalforsamling 

Kom og tag del i fællesskabet i beboerforeningen. Der serveres kaffe 

og kage. Ændringsforslag til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde 

senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Afholdes i konfirmandstuen. 
 

 
Bestyrelsen 2019 / 2020: 

Formand: 

Hanne Kirstine Præst, 

Næstformand: 

Bente S. Vangsgaard, 

Kasserer: 

Hans Tonnisen, 

Sekretær: 

Signe Marie Nielsdatter, 

Bestyrelsesmedlem: 

Karsten Jensen, 

4043 5804 
 
 
5091 1072 
 
 
2230 3731 
 

 
6151 9902 
 
 
2030 4222 

h.praest@me.com 
 
 
bsvangsgaard@fibermail.dk 
 
 
vrouevej46@live.dk 
 

 
signemarie.on@gmail.com 
 
 
vrouesyd@gmail.com 

 
 
 
 

Årsprogram 2019 / 2020 
 

Første søndag i advent 1 / 12 kl. 1400—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, at julemanden kigger forbi 
med godter imens der julehygges. 

Kontingent: 100 kr. pr. husstand. / 50 kr. for enlige. 

Betales kontant til bestyrelsesmedlem eller overføres via: 

Konto: 9318 - 0001005219 

Eller mobilepay til nr.: 82695 ← Gebyr ved MP-betaling: 5 kr. 
 

 
Medlemskort 2019 / 2020 
 
 
Navn: _____________________________________________ 
 
Kontingent betalt dato: _______________________________ 
 
Bestyrelsesmedlem: __________________________________ 

Pris: 20 kr. pr. voksen. 



  1/2, Lørdag kl. 1800 Luksus vinsmagning 

Vinsmagning hos Hanne og Brian, Vrouevej 25. Vi får igen i år besøg 

af "Hjemmets Vine" fra Spøttrup, som har sammensat en helt 

speciel smagsoplevelse til os bestående af 6 vine og en lille ret til hver 

vin. Der er begrænsede pladser til arrangementet. 

Nærmere information følger. 
 

 
21/3, Lørdag Running dinner 

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

Arrangementet afsluttes med fælles festivitas. 

Nærmere information følger. 
 

 
 
 

2. påskedag, 13/4 kl. 1330 Æggejagt &  Kagekonkurrence 

Traditionen tro er der æggejagt i præstegårdshaven og kaffeslabberas 

med kagekonkurrence i konfirmandstuen. Som sidste år vil der være 

fællessang til kaffen. 

Kagekonkurrencen afsluttes med overrækkelse af 

vandrepokalen til den lokale mesterbager. 

 

 

 

 

 

  

  26/4, Søndag kl. 1330 Affaldsindsamling 

Vi går langs alle indfaldsveje til Vroue og rydder grøftekanten. 

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

23/6, Søndag Sank Hans 

Sankt Hans-festen afholdes som traditionen byder: med fælles- 

spisning, bål, sang og tale. 

Grillen er varm kl. 1800 - medbring selv bord og stole. 

 

Afholdes i år hos:       

Hans og Susanne, Vrouevej 46. 
 

 
 
 
 
 

 

14-15/8, Vroue Byfest 

Første weekend efter skolestart afholdes årets traditionsrige byfest. 

Vi gentager sidste års succes med at afholde byfesten over to dage 

med åben bar fredag aften. 

Lørdag er der som vanligt både 

aktiviteter formiddag og aften. 

 

Arrangementet holdes igen i år hos: 

Marianne og Niels, Vrouevej 17. 

Nærmere information følger. 
 
 

 
 
  Festligt arrangement! 
Der arbejdes på at kunne afslutte sæsonen med en efterårsfest i 

samarbejde med Sjørup forsamlingshus. 

Nærmere information følger. 

 
 


