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TAK FOR 2021 – VI SES TIL NYTÅRSKUR 

Vejstrup Forsamlingshus siger tak for en fantastisk opbakning og godt fællesskab 

omkring vores lokale mødested i 2021. På trods af udfordringer med Corona har vi 

igen haft et godt år og kan se tilbage på mange gode oplevelser i forsamlingshuset.  

Glæd jer til nye gode oplevelser i 2022 og se nærmere om Vejstrup spiser sammen, 

fastelavnsfest mm. på hjemmesiden. 

En særlig tak til de mange frivillige og vores sponsorer, som er grundstenene i 

foreningens og forsamlingshusets eksistens. Uden jer var der ingen mødested! 

En stor tak også til borgere og virksomheder, der har støttet indsamlingen til 

byggeriet ved køb af folkeaktier. Der er solgt aktier for 550.000 kr. – 250.000 kr. 

over det forventede! Vi glæder os til at gøre status på den samlede rejsning af midler. 

Traditionen tro mødes vi til nytårskur nytårsdag kl. 15.00 og ønsker hinanden godt 

nytår med et glas champagne og lidt sødt. Alle er velkomne.  

 

 

 

Rigtig glædelig jul og godt 

nytår til alle! 

Vi ses i  

Vejstrup Forsamlingshus 

lørdag den 1. januar  

kl.  15.00

http://www.vejstrupforsamlingshus.dk/


KENDT MAKKERPAR SYNGER FOR I VEJSTRUP  

Næste gang, man kan synge sammen i Vejstrup, er den 28. januar. Her kommer 

Kaya Brüel og Ole Kibsgaard – blandt andet kendt fra morgensang på DR1. 

Kaya Brüel og Ole Kibsgaard har dannet musikalsk makkerpar i over 20 år. De har 

indspillet flere albums – senest ”Sange vi synger” fra 2021. Albummet består af en 

række danske sange og er inspireret af deres tid som værter i Morgensang på DR1. 

De favner en bred vifte af genrer som jazz, folk, pop og børnemusik. 

 

KØB DIN BILLET PÅ WWW.BILLET.DK 

 TIL DIG SELV ELLER SOM JULEGAVE TIL EN ANDEN. 

GENERALFORSAMLING 

Vejstrup Forsamlingshus indkalder hermed til ordinær generalforsamling torsdag 

den 10. februar 2022 kl. 18.30. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag skal fremsendes til bestyrelsens formand på henrik.kramer@hotmail.com 

senest en uge før dvs. senest torsdag den 3. februar. 

Et vigtigt punkt på dagsordenen vil være status på byggeprojektet og dets fortsatte 

forløb. 

Forud for generalforsamlingen byder foreningen på smørrebrød kl. 18.00. 

Tilmelding til Henrik på tlf. 81612106.  

http://www.billet.dk/
mailto:henrik.kramer@hotmail.com


SENIORTRÆNING 60+ FORTSÆTTER I DET NYE ÅR 

De glade seniorer fortsætter træningen i Vejstrup Forsamlingshus hver onsdag kl. 

9.45-10.45. Træningen forløber ad to omgange i foråret 2022 - fra onsdag den 5. 

januar til og med onsdag den 9. februar (pris 270 kr.) og fra 23. februar til og med 

onsdag den 6. april (pris 315 kr.) 

Der er et par ledige pladser på holdet, så du kan stadig nå at komme med. Vi har det 

hyggeligt og bruger mange forskellige og sjove redskaber.  

Kontakt Marie på tlf. 23491259. 

 

           

 

 

LIVESTREAMEDE FOREDRAG 

De livestreamede naturvidenskabelige foredrag direkte fra Aarhus Universitet starter 

op igen i begyndelsen af februar. Der er spændende emner på programmet, så 

reservér datoerne og kig ind i Vejstrup Forsamlingshus. Alle foredrag starter kl. 19.00 

og slutter kl. 21.00. Der er gratis adgang, men forfriskninger kan købes. 

 Vi holder naturligvis afstand, lufter ud og overholder til enhver tid gældende 

Coronaregler.  

Find foredragenes titler på aktivitetslisten på bagsiden af denne flyer. 

 

 



 

Januar 
 

Lørdag den 1. Nytårskur i forsamlingshuset kl. 15.00. 
 

Fredag den 28. Koncert med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard.  
Spisning kl. 18.00 – koncert kl. 19.30.  

 

Februar 

Tirsdag den 8. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Fremtidens 

natur” ved Jens Christian Svenning. Kl. 19.00 – 21.00. 
 

Torsdag den 10. Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus, spisning kl. 
18.00, generalforsamling kl. 18.30. 

 
Tirsdag den 22.  Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Den sovende 

hjerne” ved Birgitte Rahbek Kornum. Kl. 19.00 – 21.00. 

 
Onsdag den 23. Vejstrup spiser sammen 

 
Søndag den 27. Fastelavnsfest på initiativ af Vejstrup Valgmenighed 

 

Marts 

Tirsdag den 1. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: 
”Klimaforandringerne” ved Jens Hesselbjerg Kristensen. Kl. 

19.00 – 21.00. 
 

Tirsdag den 15. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Ekstrem 
fordøjelse” ved Tobias Wang. Kl. 19.00 – 21.00 

 
Tirsdag den 29. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Flagermus” ved 

Peter Teglberg Madsen. Kl. 19.00 – 21.00 

 

April 

Tirsdag den 26. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”First laugh, 

then think” ved Marc Abrahams og tre Nobelprisvindere. Kl. 
19.00 – 21.00. Foredraget er på engelsk 

 

Juni 

Torsdag den 23. Sankt Hansaften ved gadekæret. 

PLANLAGTE AKTIVITETER I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 2022 


