
Efterårsaktiviteter i husholdningsforeningen: 

 

Svampetur i Vrøgum Plantage d. 12.10.2021 fra kl. 16.30.-18.30 

Vi mødes ved P-pladsen ved Telefonvej i Vrøgum Plantage  

Medbringe svampekurv, kniv og selvfølgelig tøj efter vejret.   

Naturvejleder Jonas Gadgaard vil være vores guide.  

 

Pris medlemmer: 50 kr.   Ikke medlemmer: 75 kr.  

 

Tilmelding hos Laila Agerbæk tlf. 2630 0371 (gerne pr. sms) tilmeldingen er gældende når der er indbetalt 50 kr./75kr. på Mobilepay til 
box80274 -  har du ikke mobilepay kan beløbes betales kontant, ved at aflevere beløbet i kuvert og lægge i postkassen hos Laila, Kildegårdvej 
13, 6852 Billum    

 

Virksomhedsbesøg d. 04.11.2021 kl. 19 

Hos West Brew, Ho Bugtvej 17, 6850 Billum   

Tommy Bagger startede i April 2019 sit eget økologiske ølbryggeri. Hør hans spændende fortælling om ølbrygning, få en rundvisning og 
efterfølgende er der selvfølgelig smagsprøver,  og mulighed for at købe øl med hjem til julefrokosten.  

Samme aften er der besøg hos  

Fjordgård – Vin & Vadehav, Ho Bugt Vej 37, 6852 Billum  

Skjærlund plantede de første vinstokke i 2003-04, og lavede den første vin i 2007. Allerede i 2008 får de 2 bronzemedaljer for vinen på Dansk 
vinskue.  

Hør deres spændende historie, få rundvisning både ude blandt stokkene og inde vineriet, og efterfølgende vinsmagning. Der er selvfølgelig 
mulighed for at købe vin med hjem til Mortensaften "#$% 

 

Vi deler os op i 2 hold, så der vil blive start begge steder. Vi vil fordele jer, når vi ved hvor mange der er tilmeldt, og vil få en orientering pr. sms.  

Pris medlemmer: 200 kr.    Pris ikke medlemmer: 250 kr.  

Tilmelding til Pia Fibiger pr. sms 2331 5681. Oplys antal personer samt telefonnr.   

Tilmelding hos Pia Fibiger tlf. 2331 5681 (gerne pr. sms) – oplys antal personer samt telefonnr.  tilmeldingen er gældende når der er indbetalt  
200kr./250kr. på  Mobilepay til box80274  -  har du ikke mobilepay kan beløbes betales kontant, ved at aflevere beløbet i kuvert og 
lægge i postkassen hos Pia, Kildegårdvej 24, 6852 Billum    

 

Julehygge på Billum Kro d. 08.12.2021 kl. 19 

Billum Kro er hovedsponsor denne aften hvor der serveres smørrebrød, kaffe og knas. Vi hygger med julesang og musik. Mere info senere.  

Pris medlemmer: 100 kr.    pris ikke medlemmer 150 kr.      

Tilmelding til Doris Christensen senest d. 02.12.2021 tlf. 2077 9648 oplys antal personer.   tilmeldingen er gældende når der er indbetalt 100 
kr./150 kr. på Mobilepay til box80274    

 


