Her finder du ud af hvad der sker i byen
•
www.roegenforsamlingshus.dk
•
Facebook: ”Røgen info”
•
Facebook: ”Røgen Forsamlingshus”
•
Facebook: ”Røgen Seniorgruppe”

Vil du på Røgenlisten?
Røgenlisten er en mailliste hvortil der løbende
udsendes information om hvad der foregår i
Røgen.

Diverse Kontaktoplysninger
• Røgen Borgerforening:
Formand Allan Nordestgaard tlf. 22257447
eller e-mail allan@nordestgaard.dk
• Røgen Forsamlingshus (udlejning):
Hanne Kristiansen tlf. 23807748 eller
Annie Nielsen tlf. 91551949
• Røgen Vandværk:
Formand: Kirsten Helboe tlf. 30719908
Drift: Gert Nielsen tlf. 21868170
• Røgenlisten
Kom på Røgenlisten ved at kontakte Jane på
jane@udklit.dk

Vil du være medlem af Røgen Borgerforening?
Som medlem af Røgen Borgerforening støtter du
op om landsbyen og får byens aktiviteter. Det
koster 250 kr. om året pr. person, hvis du er over
18 år (2020-priser).
Ønsker du at være støttemedlem, så indbetales
150 kr. pr. år.

Som støttemedlem støtter du dels Røgen
Forsamlingshus og du opnår mulighed for at købe
koncertbilletter med rabat.
Det er naturligvis muligt at være både medlem og
støttemedlem på samme tid.
Kontonummeret er:
6110 / 4860112948
eller MobilePay: 84472

Vi vil gerne sikre, at tilflyttere til Røgen føler sig
velkomne og kommer i kontakt med andre i Røgen
så hurtigt som muligt.
Derfor bliver tilflyttere inviteret gratis
til den første fællesspisning og den
første koncert i forsamlingshuset efter,
at de er flyttet til byen.

Velkommen
til

I denne folder kan du få et indblik i de mange
aktiviteter, der sker i Røgen og omegn.
Præstegårdsskoven
Skoven bruges flittigt af alle – også med hunde
og til hest. Midt i Præstegårdsskoven er en stor
mark med shelter og bålplads samt 2 små
”huse” til fri afbenyttelse.

Ikaros og Modus Vivendi Trappen
Disse kunstværker finder du
i udkanten er Præstegårdsskoven mod nord.
Kunstværkerne er skabt af nogle af byens
borgere.
”Hytten”
Hytten er næsten nabo til kirken, hvor alle der
har lyst, mødes helt uofficielt søndag ved 17tiden og snakker lidt om ”løst og fast”.
Alle er velkomne.
Hjertestarter
Ved indgangen til
Røgen Forsamlingshus er
der monteret en hjertestarter.
Røgen Kirke
Her er præstegård og konfirmandstuen. Se mere
på www.sogn.dk/roegen.

Røgen Borgerforening
Røgen Borgerforening er byens samlende
forening, der varetager byens interesser og som
bl.a. driver Røgen Forsamlingshus og byens
legeplads.
I Røgen Forsamlingshus er der forskellige
aktiviteter for medlemmer af Røgen
Borgerforening:
•
Fællesspisninger
•
Blå Café
•
Koncerter
•
Gymnastik
•
Fester
•
Årlig arbejdsdag
•
Livestreaming
•
Foredrag
•
Og meget mere
Legepladsen
Legepladsen finder du på Røgen Hedevej tæt på
krydset ved Toustrupvej. Her er der forskellige
legeredskaber samt en god stor græsplæne til
boldspil. Der er en basketballkurv, et lille læhus
samt en bålplads.
Øvrige aktiviteter under Røgen Borgerforening
Foruden aktiviteterne i Røgen Forsamlingshus
og legepladsen har Røgen Borgerforening også
andre aktiviteter. Bl.a. har vi en gruppe der
under navnet ”Røgen i verden – verden i Røgen”
arbejder med diverse projekter i Afrika.

Røgen Vandværk
Røgen har sit eget lille vandværk. Vandværket
har sin egen bestyrelse, bestående at borgere
fra byen. Se mere på ww.roegenvandvaerk.dk

Røgen-Farre Lokalhistorisk Arkiv
Røgen-Farre Lokalhistoriske Arkiv holder til i
Farre Forsamlingshus.
Arkivet dækker de to sogne Røgen og Sporup,
samt Farre by. Se mere på www.roegenfarrearkiv.dk.
Nabolandsbyen Farre
Foruden det lokalhistoriske arkiv, er der i
Farre også
• Farre Kultur- og Idrætsforening. Se mere
på www.farrefki.dk
• Farre og Omegns Ride- og Køreklub. Se
mere på www.fark.dk
Røgen Seniorgruppe
Seniorgruppen mødes til en kop
formiddagskaffe ca. 1 gang om måneden, og
tager på en fælles tur ligeledes ca. 1 gang om
måneden.
Hvad brænder du for??
Hvis du går med tankerne om at starte en
klub, en undergruppe til borgerforeningen
eller gennemføre et arrangement, så er
Røgen stedet hvor det kan lade sig gøre. Du
kan altid hente støtte og sparring igennem
Røgen Borgerforening.

