
 
 

Maj 2022 

Tirsdag den 17. maj  kl.19.00.                                                                 Kvinder 
 
Generalforsamling i fælleslokaler på Vridsted skole..   
 
Dagsorden iflg. vedtægterne.  
Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde  
senest 8 dage før generalforsamlingen.  
Service medbringes til smørrebrød og kaffe. 

                                             
          Tilmeld senest 7.maj til bestyrelsen. 

 
Juni 2022 

Torsdag den 9. 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:  Conny Mørch                           mobil 42199729 
e-mail:  cmnvroue@outlook.dk  
Kasserer:   Lisbeth Høj Østergaard           mobil 28158027 
e-mail:  lisbeth.hoej@hotmail.com     
Sekretær:  Dorthe Clausen                        mobil 27625014 
e-mail:  dort0841@viborgskoler.dk 
                                                       Se hjemmeside på  www.vroue.dk  
 
  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Program 2021 - 2022 
 

 
 
Medlem:_____________________________________________ 
 
 
Betalt: 150 kr.________________________________________ 

Bestyrelsens underskrift 
 
 

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



 

September 2021 
Onsdag den 8. september   fælleskørsel fra Vroue kirke kl.18.00.        Kvinder                     
 

Til vores fællesspisning skal vi besøge Grønhøj Kro, Grønhøj Skivevej 26, 
7470 Karup kl. 18.30. Grønhøj Kro er en fredet Kgl. Privilegeret kro fra 1848. 
Vi skal nyde en gammel dansk ret og under maden er der mulighed for at høre 
kromanden fortælle om egnens og slægtens historie.                         
  Foreningen er vært ved middagen og efter-
  følgende kaffe, som vi nyder et sted i nærheden. 
  Drikkevarer betaler man selv. 
 

              Til                    Tilmeld senest 1. september til bestyrelsen. 

 
Oktober 2021 

Mandag den 11. oktober   kl. 13.30.                                                       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 2021 

Onsdag den. 17.november  fælleskørsel fra Vroue kirke kl.18.00.         Kvinder 
 
Besøg i C. Frohns Brugskunst Fiskbækvej 9, 7840 Højslev, er vores juletur. 
Det er en skøn butik på 90m2 med ny brugskunst, retro, møbler  
og en masse inspiration. Claus vil vise os eksempler på  
dekorationer til jul. Herefter kan vi handle i butikken. 
Vi drikker kaffe på adressen. Medlemspris kr. 50,00. 
         Se også: www.cfrohn.dk 
            
                 Tilmelding senest november til bestyrelsen.  

 
 

 Januar / Februar 2022 
Mandag den 24. 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 og kaffe/the.  
              Foreningen er for medlemmer vært ved spisning 
                                og kage. Tag en  friaften og tag manden med i den 

             lokale biograf. Det er så hyggeligt.   
                                Kr. 100,00 pr. ikke medlem.  
                                         
            Tilmelding til bestyrelsen senest 17. januar. 

      
    Marts 2022 

Torsdag den 31. marts.  fælleskørsel fra Vroue kirke kl. 18.30         Kvinder 
 
Påsketuren går til Urtepotten Viborgvej 75, 7470 Karup 
kl. 19.00. Vita Sørensen bor på en trelænget gård, hvor der er  
indrettet butik i laden. Vita vil give os ideer til flot og enkelt 
påskeinspiration. I butikken er der blomster, planter, potter, malerier,   
                                           øl, vin og et stort udvalg af brugskunst.                        
                                           Foreningen er vært ved kaffen. 
   Tag med, og få inspiration til påsken. 
                                              Tilmelding d senest 21. februar til bestyrelsen. 

 
 

April 2022 

 Onsdag den 27. april  fælleskørsel fra Vroue kirke kl. 18.00           Kvinder 
 
 Så er der mulighed for at forny garderoben. Vi besøger 
 Agerfeld Gl.Skole, Toftevej 15, 7500 Holstebro.  
 Birthe Thorup har stor erfaring igennem mange 

år indenfor tøjbranchen, med modetøj til alle aldre.  
Mere end 24 forskellige mærker i tøj, sko, tasker, bælter og tørklæder. 
Foreningen er vært ved kaffen, som nydes på stedet.                                                
Se:www.agerfeld.dk               Tilmelding til bestyrelsen senest 19. april          


