
Første søndag i advent, søndag d. 27/11 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. 5/10 

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 2022/2023: 

Formand: 

Søren Have    2849 3560  havefar85@gmail.com 

Næstformand: 

Morten Iversen   2210 4272  mibn94@gmail.com  

Brøchner-Nielsen 

Kasserer: 

Hans Tonnisen   2230 3731  vrouevej46@live.dk 

Sekretær: 

René F. Damgaard  6013 5380  rene_forsberg_damgaard 

        @hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 

Laila Præst    5151 0242  llprst7@gmail.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 

Legepladsinfo: 

Den gamle legeplads er som bekendt fjernet, og den nye er på vej. 

Når den er på plads og indviet, så kommer der 3 ”Liv og leg” dage i det 

følgende år. Nærmere info følger. 

Årsprogram 2022/2023 



Æggejagt og kagekonkurrence, mandag d. 10/4 kl. 13.30 

Traditionen tro er der på 2. påskedag æggejagt for børnene i præstegårdens 

skønne have. Imens ungerne plyndrer haven bydes de voksne på kaffeslab-

beras og fællessang i konfirmandstuen. 

Tag en kage med og deltag i kagekonkurrencen. 

Måske det er dig, der vinder vandrepokalen i år! 

 Running dinner, lørdag d. 11/3 

Nu skal vi have vores elskede running dinner igen.  

Giv endelig lyd til bestyrelsen, hvis du kunne tænke dig 

at være enten vært eller gæst. 

Arrangementet afsluttes med fælles festivitas. 

Nærmere info følger. 

Affaldsindsamling, lørdag d. 26/3 kl. 10.00 

I Vroue tager vi del i den landsdækkende affaldsindsamling, og mødes 

derfor 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. 

VM (Vroue Mesterskab) i Petanque 

I år vil der også være petanque turnering hen over sommeren. 

Men i år skal tilmeldingen foregå til Hans, frem for fysisk 

(i forbindelse med kondibingo). 

I turneringen åbnes både en børne-  

og en voksenrække. 

Finalerne spilles i forbindelse med byfesten. 

Sankt Hans, fredag d. 23/6 

Vi gentager succesen fra sidste år, med en skøn skt. Hans aften. 

Igen starter vi arrangementet med et ”Børnebål” kl. 17.30, hvor der kan 

synges børnesange og laves snobrød (beboerforeningen sørger for dej). 

Kl 18.00 er grillen varm til at de voksne kan grille 

til fællesspisning. Senere er der selvfølgelig både 

bål, sang og båltale. 

Mens nogle igen må medbringe egne borde og 

stole, så arrangeres der også fælles borde til en del 

gæster. 

Derfor vil vi gerne høre om i vil have pladser ved det lange bord, 

giv besked til René fra bestyrelsen. Husk i øvrigt service og aftensmad til 

grillen. 

Afholdes endnu en gang hos: Peder og Anita, Amstrupvej 16 

Vroue Byfest, fredag og lørdag d. 11 og 12/8 

Første weekend efter skolestart (uge 32) afholdes årets traditionsrige byfest. 

Weekenden indledes med en uformel fredagsbar. 

Lørdag byder på fælles morgenspisning, formiddags-

konkurrencer, finale i petanque turneringen og til slut 

et brag af en fest lørdag aften. 

Arrangementet afholdes hos:  

Niels og Marianne, Vrouevej 17.  

Nærmere information følger. 


