
 

Fastelavn i samarbejde med menighedsrådet 

                                     og Spejderne i Vestrup 

                         19. februar kl. 14.00 i Vognsild Kirke. 
 

                       Derefter tøndeslagning i Garagen hos 

                                   Niels P. - Morumvej 56 
 

               og til sidst hygge med 

            fastelavnsboller i klubhuset. 

 
    Affaldsindsamling 

Vognsild og omegns beboerforening arrangerer 
i samarbejde med Danmarks naturfredningsforening, 
                          affaldsindsamling 
                   søndag d. 2. april kl. 10.00 
Vi mødes ved klubhuset og her slutter vi også  
                  med smørrebrød, når vi er færdige. 

 

Af hensyn til bestilling af smørrebrød: 
Tilmelding til Hanne på 2254 2902 

   

        Gåtur: 11. maj – start kl. 19.00 
Start og slut: Klubhuset 

– Bagefter serveres der varme hveder. 
 

          Forårs klargøring ved søen 

              Søndag d. 22. april kl. 9.00 

            Vi starter med rundstykker,  

       herefter shiner vi naturrummet op 

– grillen tændes til frokost og der grilles pølser 

 
 
 
 

 
 

             Frilufts gudstjeneste 
 

              Torsdag d. 5. maj kl. 19.00 ved søen 
 
 

 

                                         Sct. Hans aften 

                 23. juni ved klubhuset 

    fra kl. 19.00 kan der bages snobrød 

  - bålet tændes kl. 20.00. 
                           
 
 

 

 

 

 

           -SÆT KRYDS i KALENDEREN 

         onsdag d. 2. august 

         torsdag d. 3. august 

          fredag d. 4. august 

          lørdag d. 5. august 
 
 

                                    

 

www.VOGNSILD.dk 
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 
Har du ris, ros ellerandet,  

kan du sende mail til 
9600vob@gmail.com 

 

 

Torsdag d. 23. feb. 
Torsdag d. 23. marts 
Torsdag d. 20. april 

 
Alle dage kl. 19.00 i 

klubhuset 


