
 

Vi har ikke glemt hverken dig eller folkeaktierne 

De første besøg med salg af folkeaktier har fundet sted, og vi vil gerne 

sige EN STOR TAK for den venlige modtagelse og imødekommenhed. Vi 

er stolte og glade over de mange bidrag. Du kan følge udviklingen i 

salget på ”pengometeret” ved forsamlingshuset. 

I både marts og september forhindrede Covid19 som bekendt den fælles 

opstart på salget af folkeaktier. Derfor har vi gentænkt og coronasikret 

formen på pengeindsamlingen, så ombygningsplanerne ikke går i stå. 

Sælgerne vil stadig banke på alle døre i Vejstrup Sogn; men i stedet for 

alle at gå ud på samme dag, fordeler de nu hver 

især salget ud over en længere periode. Hvis de 

ikke træffer nogen hjemme ved første besøg, 

kommer de igen en anden dag, og lykkes det 

heller ikke her, så kommer der en seddel med 

betalingsoplysninger i postkassen.  

Du betaler om muligt med MobilePay eller via 

bankoverførsel. Kontanter kan dog også 

modtages. Vi har håndsprit med!

Der udleveres ikke folkeaktier på stedet som 

ellers planlagt; men de leveres senere i din postkasse. Der kan godt 

komme til at gå lidt tid, inden du modtager din aktie – og inden de sidste 

får besøg. På forhånd tak for tålmodigheden! 



 

Nytårskur – hver for sig 

Vi prøvede at være optimistiske og tro på, at vi kunne finde en måde at 

mødes til vores gode tradition med nytårskur i Vejstrup 

Forsamlingshus. Men vi må se i øjnene, at 

Coronavirussen endnu engang spiller os et puds. Vi 

håber derfor, I selv vil drikke et glas og sende en tanke 

til Vejstrup Forsamlingshus og vores god fællesskab. 

 

Vær med til at starte en café i forsamlingshuset 

Planerne for det nye forsamlingshus indeholder en café, men hvorfor 

vente til det nye hus står færdigt? En gruppe aktive Vejstrupborgere 

synes, vi lige så godt kan starte nu, så derfor planlagde de caféopstart 

allerede i januar 2021. Det må desværre udsættes, men vi vil gerne 

fortælle lidt om gruppes planer! 

Efter opstart vil caféen være åben for alle – unge som ældre – 2 gange 

om måneden mandag aften kl. 19.00 – 22.00. Der serveres og sælges 

kaffe/the, kage og vand, men ingen alkohol. 

En gang om måneden vil der være et tema, som en interesseret borger 

foreslår og tager sig af. Der er dog ingen pligt til at deltage heri, hvis 

man blot vil besøge caféen og hygge sig. Der vil også være mulighed for 

at etablere andre aktiviteter i caféen, og der vil blive mulighed for at 

udstille og eventuelt sælge. 

Hvis du vil vide mere eller være aktiv i caféen, kan du kontakte et af 

cafégruppens medlemmer: Werner og Brigitte Funder (tlf. 52655358), 

Kirsten Theilmann (20260748) og Margrethe Schmidt (30172928).  

 

Vejstrup spiser sammen 

Vi har i Folk og Fæ annonceret Vejstrup spiser sammen i januar måned. 

Arrangementet afholdes ikke. 



 

Det si’r sig selv 

Januar er en mørk måned – og hvad er bedre end musik til at bringe lys i 

mørket? Glæd dig derfor til den 29. januar, hvor du kan få endnu en 

musikalsk oplevelse i Vejstrup Forsamlingshus, når tre musikere og en 

præst i to gange 45 minutter fortolker C.V. Jørgensens musik og tekster. 

Aftenens koncept er bygget op af henholdsvis foredrag ved sognepræst i 

Skårup Anders Kjærsig og musikalsk fortolkning af Thorkild Bisgaard, Niels 

Kilele og Kim Sagild, der sammen giver deres version af C.V. Jørgensen. 

Bestil hellere dine billetter i dag end i 

morgen! De koster kun 100 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.   

Hvis koncerten aflyses på grund af 

Corona, får du naturligvis dine penge tilbage. 

 

Indkaldelse til generalforsamling 

Den årlige generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus og støtteforening 

afholdes i forsamlingshuset mandag den 8. februar kl. 18.00 – 21.00. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Eventuelle forslag sendes skriftligt til foreningens formand Henrik Kramer 

på mail henrik.kramer@gmail.com senest den 1. februar. 

Endelig dagsorden offentliggøres på hjemmesiden 

www.vejstrupforsamlingshus.dk efter den 1. februar. 

 

Eventuel udsættelse af generalforsamlingen på grund af Corona meddeles 

på hjemmesiden, Facebook og skiltet ved forsamlingshuset. 

 

mailto:henrik.kramer@gmail.com
http://www.vejstrupforsamlingshus.dk/


 

Hvordan får du informationer? 

Vi bestræber os på at informere parallelt på Facebooksiden ”Det sker i 

Vejstrup”, skiltet ved forsamlingshuset og hjemmesiden 

www.vejstrupforsamlingshus.dk.  Det gælder også i tilfælde af, at 

arrangementer må udsættes; men vi håber, du vil bære over med os, 

hvis det glipper et af stederne en gang imellem. Fristerne er somme tider 

korte. 

 

Vejstrup Forsamlingshus ønsker alle en glædelig 

jul og et godt nytår med en stor tak for 2020  

 

 

 

Januar  

Fredag den 1. Nytårskur i forsamlingshuset kl. 15.00 - aflyst 

Lørdag den 9.  Opstart af café i Vejstrup forsamlingshus kl. 16.00 - udsat 

Fredag den 29. Koncert med ”Det si’ r sig selv” – CV Jørgensen fremført af 

sognepræst i Skårup Anders Kjærsig og band. 

Februar  

Mandag den 8. Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus.  

Tirsdag den 9.  Livestreaming fra Aarhus Universitet. ”Yngre med årene” 

(Bente Klarlund) 

Lørdag den 13. Fastelavnsindsamling 

Tirsdag den 23.  Livestreaming fra Aarhus Universitet. ”Sære sanser” (Peter 

Teglberg Madsen) 

OVERSIGT OVER PLANLAGTE AKTIVITETER 

I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 

JANUAR – FEBRUAR 2021 

 
Se hele listen på www.vejstrupforsamlingshus.dk 

http://www.vejstrupforsamlingshus.dk/

