
 

 

 

Gå en tur med borgmesteren 

Onsdag den 23. september indbydes Vejstrups borgere til at gå en tur i 

Vejstrup med borgmester Bo Hansen. Turen starter kl. 16.00 og vil vare 

en times tid. Efter turen inviterer forsamlingshuset på en forfriskning. Vi 

slutter senest kl. 18.00. 

Vejstrup Forsamlingshus bestemmer ruten. Hvad synes du, vi skal gå 

forbi? Send dine forslag til henrik.kramer@hotmail.com senest den 1. 

september, så vil vi forsøge at inddrage så meget som muligt. 

 

 

Borger- og byrådsmøde i Vejstrup 

Tirsdag den 27. oktober har Svendborg Kommunes byråd besluttet at 

afholde deres møde i Vejstrup Forsamlingshus.  

Inden byrådsmødet afholdes der et borgermøde fra kl. 16.00 – 16.50. 

Forsamlingshuset planlægger programmet sammen med Svendborg 

Kommune. Temaet bliver ”Vejstrups udvikling”. 

Hvilke emner synes du, det er vigtigt at komme ind på under denne 

overskrift – og har du andre idéer og forslag til mødet?  

Skriv til henrik.kramer@hotmail.com senest den 1. september 
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Gasbox på genvisit – køb din billet nu 

Fredag den 11. september får vi igen besøg af Gasbox. Koncerten finder 

sted i Vejstrup Forsamlingshus kl. 19.30. Nærmere informationer følger. 

 

 

 

Bestil hellere dine billetter i dag end i morgen! De koster 195 kr. og 

bestilles med sms til 81612106. Skriv navn og det ønskede antal. 

Betaling på MobilePay til samme nummer – husk at skrive navn på 

bestilleren.  

 

Vejstrup synger sammen 

 

Philip Faber har travlt, men vi har heldigvis gode alternativer fra 

lokalområdet, når vi som noget nyt mødes i Vejstrup Forsamlingshus til 

fællessang – foreløbig to torsdage i efteråret. 

Den 8. oktober vil Esben Jensen og André Isager fortælle og synge for, 

og den 19. november er det Vejstrups Linje 4, der underholder og synger 

med os. Hvem de er? Ja, det afslører vi først senere       

Nærmere informationer følger - men vi lover, at det bliver både hyggeligt 

og fornøjeligt, når vi finder husets gamle Højskolesangbøger frem. 



 

Naturvidenskabelige foredrag 

I efteråret kan du igen opleve spændende foredrag streamet direkte fra 

Aarhus Universitet. Se vedlagte program med datoer og emner. 

 

 

 

Eventyreftermiddag 

Søndag den 1. november kan du høre FJEREN OG ROSEN fortalt af 

forfatteren selv.  

Vejstrup Forsamlingshus indbyder nemlig denne dag børn fra 5 år og 

deres forældre til EVENTYREFTERMIDDAG OG SØNDAGSHYGGE MED 

JOSEFINE OTTESEN.   

 

 

Billetter koster 25 kr. for børn 5-14 år og 50 kr. for voksne og børn over 

14 år. De reserveres via Mobilepay nr. 5880VG senest den 25. oktober. 

Vær venlig at anføre navn og antal børn og voksne i kommentarfeltet. 

Program følger senere – under hensyntagen til Coronaregler. 

OBS: forfatteren har sat en grænse for tilhørerantallet, så det er først til 

mølle! 



 

Det sker i Vejstrup i efteråret 2020 

NB: oversigten er ikke udtømmende, men viser, hvad der er planlagt i skrivende stund 

Følg med på www.vejstrupfosamlingshus.dk eller Facebook ”Det sker i Vejstrup” for at få yderligere 

informationer, efterhånden som de foreligger. 

 

September  

Fredag den 11.  Koncert med Gasbox kl. 19.30 

Onsdag den 23. Gåtur i Vejstrup med borgmester Bo Hansen kl. 16.00 – 18.00 

 

Oktober  

Tirsdag den 6.  Rejsen ud i rummet. Livestreamet foredrag kl. 18.45. 

Torsdag den 8. Vejstrup synger sammen kl. 19.30 

 Esben Jensen og André Isager fortæller, spiller og synger for. 

Tirsdag den 27. Borger- og byrådsmøde. Borgermøde kl. 16.00, byrådsmøde kl. 

17.00. 

 

November 

Søndag den 1.  Eventyreftermiddag for børn 5 år+ og forældre kl. 15.00. 

  Josefine Ottesen fortæller eventyret om Fjeren og Rosen 

Tirsdag den 3.  Dybhavet – nyt fra en ukendt verden. Livestreamet foredrag  

kl. 18.45. 

Tirsdag den 10.  Smagen af øl. Livestreamet foredrag kl. 18.45. 

Tirsdag den 17. Tilblivelsen af det moderne menneske. Livestreamet foredrag  

kl. 18.45 

Torsdag den 19. Vejstrup synger sammen kl. 19.30.  Vejstrups Linje 4 synger for 

og underholder. 

Tirsdag den 24. Grøndlands indlandsis. Livestreamet foredrag kl. 18.45. 

Søndag den 29. Adventsarrangement. 

 

http://www.vejstrupfosamlingshus.dk/

