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Vordingborg Firma Sport 
 

Godt Nytår og velkommen til et nyt år 2017 
 

Vordingborg Firma Sport ønsker alle medlemmer med familie, 

samt alle samarbejdspartnere et rigtig Godt og lykkebringende 

Nytår, håber vi ses i 2017 til mange gode aktiviteter og godt 

samvær. 

 

Aktivitetshuset summer af gode aktiviteter   
 

Vores aktivitetshus på Præstegårdsvej 11, Vordingborg er i dag 

brugt flittigt af Dart som er ca. 20 medlemmer og Bridge som 

er ca. 55 medlemmer, og hver mandag formiddag kommer der 

en halvsnes seniorer og hygger sig med bob eller diverse spil. 

Der ud over holder vores radioamatører til i baghuset.  

Der bliver også afholdt diverse bestyrelsesmøder og en for-

ening afholder også deres møder her.  

Vi har i 2016 indgået aftale med 2 bridgeklubber, der kommer 

og blander kort på vores kontor, velkommen til dem. 

 

Aktiviteter der kan dyrkes ude i byen 
 

Vordingborg Firma Sport kan tilbyde følgende aktiviteter ude i byen, badmin-

ton har vi hver mandag i Iselingehallen og hver fredag i Vordingborg hallen, 

vi kan også tilbyde badminton hver mandag formiddag for seniorer. 

Bowling kan vi tilbyde træning hver mandag, onsdag og torsdage, der ud over 

tilbyder vi 3 stævner i foråret den 28/1, 25/2 og 25/3 2017. 

Skydning kan man deltage i Lundby på skolen og det er hver tirsdag, kik ind. 

Kik ind på hjemmesiden www.vfs.dk for at se alle øvrige aktiviteter. 

 

Vil du låne eller leje vores lokaler? 
 

Vordingborg Firma Sport bruger ikke deres lokale fuldt 

ud, så hvis der er nogle der ude i Vordingborg eller omegn 

som mangler et sted at være, så kan vi måske hjælpe jer. 

Vi har i baghuset et mødelokale med plads til ca. 20-25 

personer, det kan også bruges til spil af forskellig art, PC 

cafeer m.m. 

Forhuset har vi også ledige dage hvor der er mange mulig-

heder for diverse aktiviteter, så som yoga, dans, gymna-

stik/bevægelse, der kan jo også spilles kort eller andre for-

mer for spil. 

Der kan også afholdes fest/sammenkomst, der er plads til ca. 50 personer i forhuset og ca. 20 i baghu-

set, kik ind på vores hjemmeside www.vfs.dk her finder i kontaktpersoner og lejepriser. 
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