Det sker i Vrønding efterår 2018

7
Sep

Børnenes aktivitetsdag i Vrønding. Kl 10. Vi spærrer
Røntoftevej af og så er der fri leg på cykler og løbehjul. Der er
ponyridning i Møllers skov, mountainbikeløb og søgning med
metaldetektorer på markerne. Det slutter kl 12.30 med
pizzasnegle og pølsehorn.
Tilmelding til spisning via opslaget på Facebook
Damefrokost Kl 19.00 i Vrønding Forsamlingshus. Der serveres
lækre spanske tapas og hertil nydes et glas rødvin (eller 5)
Tilmelding senest d.1/9 på tlf 20465290

14
Sep

Herrefrokost kl 19.00 i Vrønding Forsamlingshus.
Mad og øl.
Tilmelding til Jacob på tlf 25231402 senest d.7/9

2223
Sep

Kunstudstilling i Vrønding Forsamlingshus
Malerier, træudskæring, tryk mm af
malerinden Meta Th. Bruun
Fernisering lørdag d. 22. sep. Kl. 11- 17
Åbent Søndag d 23. sep. 11 – 17. Gratis adgang.

30
Sep

Arbejdsdag i forsamlingshuset. Start kl 8 med rundstykker. Vi
skal have etableret en gangbro på loftet, fjernet spindelvæv
deroppe og skrabet mos af på ydersiden. Al hjælp modtages
gerne.
Banko i Vrønding Forsamlingshus kl 19.00. Kom og vind en
and til juleaften. Af hensyn til arrangementet vil vi gerne have
tilmelding senest d.24/10

2
Sep

31
Okt
9
Nov
2
Dec

Fællesspisning – Mortens aften. Kl 18.00 Vi serverer and med
hvide og brune kartofler, rødkål og brun sovs samt ris a la
mandel til dessert. Pris voksne 100kr, børn 2-13 år 50 kr.
Tilmelding til tlf 20465290 senest d.2/11.
Juletræsfest i Vrønding forsamlingshus. Kl 15 er der dans
omkring juletræet og måske dukker julemanden op med gaver.
Der serveres æbleskiver med saftevand og gløgg. Til sidst
tænder vi byens store juletræ. Pris 25 kr.

Så er det også tid til at du skal betale støttekontingent til Vrønding Forsamlingshus.
Vi beder om 200 kr pr husstand. Beløbet kan indbetales på Mobilepay 25525 (husk at
angive adresse) eller kontakt Heidi på tlf 40168029, så kommer hun med et girokort.

Mvh. Vrønding Fællesråd

