
Hold øje med eventuelle ændringer på www.vognsild.dk eller facebook for Vognsild. 

Julefrokost i 

minihal Vestrup 

Lørdag d. 18. 

nov. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
               
 
 

 
 
 

                                     

 

Grillaften ved søen 

29. september kl. 17.30 

Beboerforeningen tænder grillen. 

medbring selv mad og få en hyggelig aften. 
 

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 

 

 

www.VOGNSILD.dk 

Juletræet tændes i Vognsild 

Søndag den 26. november 
tændes juletræet i Vognsild. 
Beboerforeningen byder  
på gløgg og æbleskiver 
 kl. 16.00, hvorefter vi 
tænder juletræet. 
 

Ford fylder 100 år og det fejres hos  

Jens Ole Kuk Christensen,  

Granhøjgaard på Overvejen 

Lørdag d. 16. og søndag d. 17. september kl. 10-16 

Entre: 50.- Børn U/18 år: gratis 

 
 
 

               Der spilles banko i klubhuset  
                         på følgende dage: 

 
Torsdag d. 14/9 kl. 19,00 

Torsdag d. 12/10 kl. 19,00 
Torsdag d. 9/11 kl. 19,00 
Søndag d. 10/12 kl. 14,00 

Krocket 
Der spilles krocket på stadion onsdage kl. 19.00 og lørdage 

kl. 13.00. Det er for folk i alle aldre 
 - så mød bare op. 

Håndbold 
VØ91 træner håndbold i Idrætscenter Østermarken hver 

onsdag. Damer træner kl. 19.00 – 20.30 
og herrerne træner fra 20.30 – 22.00. 

Der er plads til alle. 

KLUBLOTTO 
Repræsentanter for klubben vil i den nærmeste fremtid 

komme rundt for at sælge KLUBLOTTO.  
Vi vil sælge for både 2017 og 2018 på en gang, og straks 

efter vi har været rundt, vil de manglende udtrækninger for 
2017 blive offentliggjort.  

Vi håber på stor opbakning, da det er en stor del af 
klubbens økonomiske fundament. 

NYT fra V.I.B. 
V.I.B. har fået ny bestyrelse. 

Se mere på bagsiden. 

Volleyball 
Der spilles i minihal Vestrup 

Tirsdag 19.30 – 21.30 


