
Første søndag i advent, søndag d. 28/11 kl. 14.00 

Vi starter med gudstjeneste i Vroue Kirke. 

Efter gudstjenesten tændes 

juletræet ved kirken med julesang. Herefter 

går vi ned til præstegården, hvor der 

serveres æbleskiver, varm kakao og gløgg. 

Beboerforeningen medbringer materiale til 

juleklip - og måske får vi fint besøg af 

selveste julemanden. 

Pris: 20 kr. pr. voksen. 

Generalforsamling, torsdag d. 6/10 

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 2021/2022: 

Formand: 

Bente S. Vangsgaard  5091 1072  bsvangsgaard@fibermail.dk 

Næstformand: 

Søren Have    2849 3560  havefar85@gmail.com 

Kasserer: 

Hans Tonnisen   2230 3731  vrouevej46@live.dk 

Sekretær: 

Signe Marie Nielsdatter 6151 9902  signemarie.on@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 

René F. Damgaard  6013 5380  rene_forsberg_damgaard 

        @hotmail.com 

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

OBS: 1 års gratis medlemskab for nye tilflyttere. 

Betales kontant til bestyrelsesmedlem eller overføres via: 

Konto: 9318 – 0001005219 (husk at skrive navn/adresse i beskedfeltet). 

Eller via mobilepay til tlf.: 2230 3731 

Der er (forhåbentlig!) risiko for, at der kommer et par ”akutte legeplads-

dage” med nedrivning af den eksisterende legeplads og opbygning af den 

ny. Kryds fingre for, at legepladsudvalget får held af alle deres ansøgninger 

om fonds- og puljemidler til etablering af en ny legeplads! 

Årsprogram 2021/2022 

Virksomhedsbesøg, september 

Bestyrelsen annoncerer valg af virksomhed samt den aftalte dato, når 

arrangementet nærmer sig. 



Æggejagt og kagekonkurrence, mandag d. 18/4 kl. 13.30 

Traditionen tro er der æggejagt for børnene i præstegårdens skønne have. 

Imens ungerne plyndrer haven bydes de voksne på kaffeslabberas og 

fællessang i konfirmandstuen. 

Har du benyttet coronaens mange hjemmedage til at forbedre din aller 

bedste kageopskrift? Så tag en kage med og deltag i kagekonkurrencen. 

Måske det er dig, der vinder vandrepokalen i år! 

”Hvad vil i Vroue” - workshop, mandag d. 7/2 kl. 18.00 

Beboerforeningen inviterer til workshop (eller ”beboermøde” om man vil) 

omhandlende tiltag og aktiviteter i foreningen.  

Beboerforeningen er vært med en let pålægsanretning samt en øl eller 

sodavand. Tilmelding er påkrævet. Nærmere information følger. 

Running dinner, lørdag d. 5/3 

Efter 2 års aflysninger pga. COVID-19 kan vi (forhåbentlig!) endelig  

afholde running dinner igen.  

Overvej allerede nu, om du kunne tænke dig at være  

vært eller gæst. 

Arrangementet afsluttes med fælles festivitas. 

For børn og småbørnsfamilier afholdes ”Børne  

dinner”. Nærmere information følger. 

Affaldsindsamling, lørdag d. 9/4 kl. 10.00 

Vi mødes på legepladsen til morgenbrød, som er doneret af Sjørup Brugs. 

Når morgenbordet er tømt udleveres affaldssække, og vi går derefter tur 

langs alle  

indfaldsveje til Vroue og rydder grøftekanterne. 

Afslutningsvist byder Beboerforeningen på en øl eller  

en vand til alle deltagere på legepladsen. 

Kondibingo og petanque-tilmelding, lørdag d. 21/5 kl. 13.00 

Vi mødes ved legepladsen, hvor der kan købes bingoplader. Foreningen er 

vært med en øl eller en vand efter præmieuddeling. 

Ved arrangementet er det muligt at tilmelde sig årets  

petanqueturnering. I turneringen åbnes både en børne-  

og en voksenrække. 

Sankt Hans, torsdag d. 23/6 

Som noget nyt starter arrangementet en kende tidligere for børnefamilierne. 

”Børnebålet” tændes kl. 17.30 med børnesang. 

Derudover forløber Sankt Hans-festen som 

traditionen byder: med fællesspisning, bål, sang 

og båltale. Grillen er varm kl. 18.00. 

Medbring selv bord, stole, service og aftensmad. 

Afholdes i år hos: Peder og Anita, Amstrupvej 16 

Vroue Byfest, fredag og lørdag d. 12 og 13/8 

Første weekend efter skolestart afholdes årets traditionsrige byfest. 

Weekenden indledes med en uformel fredagsbar. 

Lørdag byder på fælles morgenspisning, formiddags-

konkurrencer og til slut et brag af en fest lørdag aften. 

Arrangementet afholdes hos:  

Niels og Marianne, Vrouevej 17.  

Nærmere information følger. 

Kondibingo, søndag d. 28/8 kl. 13.00 

Efter to års corona-aflysninger ønsker bestyrelsen at lægge et ekstra 

arrangement ind i årets program, så vi kan få indhentet alt det sociale. 

Derfor inviteres til endnu en hyggelig eftermiddag med kondibingo. 

Vi mødes ved legepladsen. Beboerforeningen er vært med en øl eller en 

vand efter præmieuddeling. 


