
 
 
 
 
 
 
 
 

     Grillaften i naturrummet 
          2. september kl. 17.30 
Beboerforeningen tænder grillen. 

medbring selv mad og få en hyggelig aften 
               Øl og vand kan købes 

Beboerforeningen sørger for kiks og skumfiduser 
 

 

               Derfor Nordjylland 
                     Som en del af kampagnen ”Derfor Nordjylland”,  
                     på TV2Nord og DR-P4 er der Lørdag 10/9 Kl. 10-15:  
            Åben Landsby i Østrup. Oplev et asylcenter indefra,  
og smag mad fra hele verden. Indvielse af de nye togvogne på 
Himmerlandsstien. Oplev naturhaver - Børnenes havelegeplads. 
 

 
 
 

Regeringen har afsat 200 millioner kroner i en pulje til udbredelse 
af bredbånd i landdistrikterne. Vognsild har store muligheder for 
at få del i denne bredbåndspulje og Beboerforeningen har derfor 
igangsat et projekt som skal få fibernet til byen. Kom til infor-
mationsmøde i Klubhuset mandag d. 19 september kl. 19:00.  
og hør hvordan du kan være med 

 
 

 
                       Foredrag med Lindy fra ”De rigtige mænd” på DR 

                          + besøg af Sportigan Farsø, Bog&Idé Aars  
                       og kostvejleder Camilla Andersen, Aars 

 

                 Torsdag d. 9. sep. kl. 19.00 i minihal Vestrup 

            se mere om tilmelding m.m. på 

                www.vognsild.dk 

 

                                              i klubhuset 
 

      Torsdag d. 15. september kl. 19.00 

  Torsdag d. 13. oktober kl. 19.00 

   Torsdag d. 3. november kl. 19.00 

   Søndag d. 4. december kl. 14.00 

 

   Årets julefrokost i minihallen 

       Lørdag d. 19. november 

        Sæt kryds allerede nu!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Juletræet tændes 

                       Søndag d. 27. november 

                              klokken 16.00 

Kontingent 
Vognsild & omegns  

beboerforening 
 

Synes du også at: 
- det er dejligt, vi har en perle som vores 

naturrum ved søen ? 
- det er flot når flagalléen er sat op til højtider 

og ved sommerfesten ? 
- det er dejligt, når veje og grøfter er ryddet for skrald ? 

- det er hyggeligt når det store juletræ bliver tændt 
og der julehygges med æbleskiver og glögg ? 

Så kan du være med til at støtte arbejdet med 
ovenstående, 

samt alle de andre opgaver foreningen udfører, ved at 
betale kontingent til Vognsild & omegns beboerforening. 

Husstand: 125.- 
Enlige: 50.- 

Indbetales på reg. 9174 konto: 1800295862 
husk navn og adresse på indbetaling 
opret den evt. som fast overførsel 

 
Har du ris, ros ellerandet,  

kan du sende mail til 
9600vob@gmail.com 

 

 


