
 
 

Maj 2023 

Mandag den 22. maj   kl. 19.00.                                                                 

Kvinder 

 

Generalforsamling i konfirmandstuen Vroue Præstegaard.   
 

Dagsorden iflg. vedtægterne.  

Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde  

senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Service medbringes til smørrebrød og kaffe. 

                                             

        Tilmeld senest 12.maj til bestyrelsen. 

 
Juni 2023 

Torsdag den 8. 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:  Dorthe Clausen                        mobil 27625014 

e-mail:  dort0841@viborgskoler.dk 

Kasserer:   Lisbeth Høj Østergaard           mobil 28158027 

e-mail:  lisbeth.hoej@hotmail.com     

Sekretær:  Susanne Blingedal                   mobil 60830919 

e-mail:  blingedal@hotmail.com 

                                                       Se hjemmeside på  www.vroue.dk  

 

  

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Program 2022 - 2023 
 

 

 

Medlem:_____________________________________________ 

 

 

Betalt: 150 kr.________________________________________ 

Bestyrelsens underskrift 

 

 

Det er muligt at betale kontingent via MobilPay til Lisbeth - 28158027 

 

 

mailto:lisbeth.hoej@hotmail.com
http://www.vroue.dk/


 

September 2022 
Onsdag den 14. september   fælleskørsel fra Vroue kirke kl.17.30.        Kvinder                     
 

Fællesspisning hos Den Gamle Foderstof, Østergade 25, 9631 Gedsted  

kl. 18.30. Den Gamle Foderstof er en Café beliggende i landsbyen Gedsted.                         

  Foreningen er vært ved middagen og efter-

  følgende kaffe, som vi nyder et sted i nærheden. 

  Drikkevarer betaler man selv. 

 

                                  Tilmeld senest . september til bestyrelsen. 

 
Oktober 2022 

Mandag den 10. 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 Else. 

 
November 2022 

Tirsdag den 15.november  fælleskørsel fra Vroue kirke kl.18.30.          Kvinder 

 

Juletur til Tjiller Tjaller - Stationsvej 22, 7500 Holstebro. 

Skøn butik med brugskunst, delikatesser m.m.  

Helle vil vise os inspiration til borddækning,  

adventsdekorationer, julepynt m.m. 

Der serveres kaffe. Herefter kan vi handle i butikken.  

Der kan kun betales med MobilePay og kontanter. 

Medlemspris kr. 25,00. 

Se også: www.tjillertjaller.dk 

            

Tilmelding senest 9. november til bestyrelsen.  

 
 

 Januar / Februar 2023 
     Vi mødes på skolen kl. 18.00.                          MK                                         

 

Biografaften med spisning på Vridsted skole.  

Vi starter med spisning, derefter skal vi se en film. Efter filmen, slutter vi 

af med kaffe. Medbring service og drikkevarer og kaffe/the.  

              Tag en  friaften og tag manden med i den 

             lokale biograf. Det er så hyggeligt.   

                                Pris per deltager Kr. 75,-.  

                                         

            Tilmelding til bestyrelsen senest 17. januar. 

      
    Marts 2023 

Torsdag den 16. marts.  fælleskørsel fra Vroue kirke kl. 18.00         Kvinder 

 

Vi tager en tur til Strejf Fra Verden, Trehøjevej 4, 7600 Struer, kl. 18.30. 

Skøn butik på landet med unikt, klassisk og farverigt kunsthåndværk, 

brugskunst, tøj, tasker, tørklæder og smykker  

fra hele verden - i alle prisklasser. 

                                                          

Foreningen er vært ved kaffen. 

    

Tilmelding d senest 2. marts til bestyrelsen. 
 

 

April 2023 

 Onsdag den ?. april.  Fælleskørsel fra Vroue kirke kl. 18.00         Kvinder 

 

Vi skal besøge Makværket i Oddense.  Der 

producers både forklæder, pyntepuder, 

rejsetasker, toilettasker og mange andre slags 

tasker i et væld af flotte farver. Overskuddet 

går til Børnecancerfonden. 

Medlemspris kr. 25,00.                                                 

Se: https://makvaerket.dk 

                                     

Tilmelding til bestyrelsen senest ?. april                                     

http://www.tjillertjaller.dk/?fbclid=IwAR2yJNGkAJ4cxFzu8ySS5a3fe3IyvWt6hFcbZIdY3zBxF8Z0Hm4T5GM51u8
https://makvaerket.dk/

