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Vordingborg Firma Sport 
 

Formanden holder åbent hus med pølser og lagkage  
 

Da formanden, den 2. september 2019 fylder 70 år og til oktober har været for-

mand i 30 år, vil der lørdag den 31. august kl. 13:00 – 16:30 være åbent hus i Ak-

tivitetshuset, Præstegårdsvej 11. (alle er velkomne) 

Kl. 13:30 vil Tyttes Pølser serverer Ribbens sandwich og/eller pølser, kl. 15:00 vil der være kaffe og lagkage.   

 

Aktiviteter i sæson 2019-2020 er lige på trapperne  
 

Vordingborg Firma Sport kan i år tilbyde vinteraktiviteter i bad-

minton, bridge, bowling og skydning. 

På vores hjemmeside www.vfs.dk kan i finde, læse og tilmelde jer, øverst på siden kan i klikke ind på den akti-

vitet i kunne ønske jer at deltage på/i.    

Når man har tilmeldt sig til en aktivitet, betaler man for aktiviteten med det samme enten via bank eller mobile-

pay, når i betale så skriv lige fakturanummeret som stå på den faktura i får på mail og udskriver ved tilmeldin-

gen. 

 

Kontingenter per 1/9-2019 på vores aktiviteter i Aktivitetshuset 
 

Vordingborg Firma Sports har gennem en del år kørt med de samme kontingenter, men nu kan vi desværre ikke 

trække den længere, vi får jo desværre ikke rabat på hus/vand/varme udgifterne.  
Så per 1. september 2019 stiger priserne således til: 

Aktiviteter/alder 0-16 år 16+ år 

Billard 250,- 400,- 

Bridge  275,- 

Radioamatørerne 250,- 400,- 

Skydning 250,- 400,- 

 

Seniormotion Gå en tur i Sydsjællands skønne natur  
 

Seniormotion er for alle som har fri mandag og torsdag formiddag kl. 10:00-11:30, der går vi en tur på ca. 5 km 

i og omkring Kastrup/Neder Vindinge/ Vordingborg og vi går ikke hurtigere end at alle kan følge med. 

Seniormotion er ikke kun for 60+ folket DU kan også være med hvis du ikke er i sving med noget andet om for-

middagen mellem kl. 10:00-11:30, vi slutter altid af med en kop kaffe og en sludder. 

Vi går i august måned fra Nordhavnsvej ved Søspejdernes klubhus. 

Mere information på dette link: http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/seniormotion  

 

Skydning på 15 m. i Lundby starter med ny kontaktperson  
 

Tirsdag den 20 august 2019 kl. 18:30 – 21:00 er der mulighed for at skyde riffel 

og pistol på vores skydebane i kælderen på, Svend Gønge Skolen. 

Vi var jo lige ved at lukke skydningen i Lundby men til alt held var Kenneth Ni-

elsson parat til at overtage skydningen i Lundby, så er du interesseret i skydning 

så mød frem og prøv et par gange om det er noget for dig, derefter skal man ind-

meldes og betale kontingent, kik på vores hjemmeside på dette link: 

http://www.vfs.dk/idraet-og-motion/skydning/skydning  
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