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VIL DU VÆRE MED 
I FÆLLESSKABET? 
Generalforsamling 
Vejstrup Forsamlingshus indkalder 
til ordinær generalforsamling 
mandag den 27. februar 2023 
kl. 19.00. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Eventuelle andre punkter til 
dagsordenen/forslag sendes til
formand Henrik Kramer senest 
søndag den 20. februar på 
henrik.kramer@hotmail.com

Forud for generalforsamlingen 
kan man nyde lidt mad 
spisning starter kl. 18.15. 

Hold øje med informationer og 
tilmelding tættere på generalfor-
samlingen.

Endelig dagsorden offentliggøres på 
hjemmesiden og Facebook umiddel-
bart inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at byggeprocessen fortsætter, der søges 
stadig fondsmidler. 3,654 mio. kr. er allerede indsamlet via folkeaktier, spon-
sorater, kommunal støtte og fondsmidler. 

På generalforsamlingen mandag den 27. februar 2023 skal det videre byg-
geforløb besluttes. Derefter forventes det, at de endelige projekteringer i 
forhold til byggeriet går i gang. 

Det forventes, at forsamlingshuset lukker den 1. juli 2023, 
så selve byggeriet kan startes. 

VEJSTRUP
FORSAMLINGSHUS

Vejstrup Forsamlingshus siger tak 
for en fortsat flot opbakning og godt 
fællesskab omkring vores lokale 
mødested i 2022. Det viser sig både 
i tilslutning til arrangementerne 
og i den kontingentindsamling, der 
for nylig har været. Regnskabet er 
endnu ikke helt afsluttet, men viser 
foreløbig 12.000 kr., hvilket er en 
væsentlig fremgang i medlemsstøt-
te. 
En særlig tak til de mange frivillige 
og vores sponsorer, som er grund-
stenene i foreningens og forsam-
lingshusets eksistens. 
Traditionen tro indbyder forsam-
lingshuset til nytårskur den 1. januar 
kl. 15.00 og ønsker hinanden godt 

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

TAK FOR 2022 OG VELKOMMEN TIL 
NYTÅRSKUR OG 2023
 

SENESTE 
NYT FRA

VI VIL VEJSTRUP 
– tak, fordi du støtter!
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Seniortræning starter igen den 4. januar
Kom og vær med i Vejstrup Forsamlingshus hver onsdag fra kl. 9.00 - 10.00 
i Vejstrup Forsamlingshus, når seniorholdet træner. Næste sæson af træningen forløber 
fra onsdag den 4. januar til og med den 8. februar. Prisen er 300 kr. for hele forløbet. 
Alle er velkomne, men træningen planlægges ud fra målgruppen 60+.

Tilmelding og spørgsmål til Marie på telefon: 23 49 12 59 
eller mail: marieseersholm@hotmail.com 

Du kan læse mere om foredragene på forsamlingshusets hjemmeside.

Forsamlingshuset har valgt at tænde lyset, der lyser op på træet i gadekæret i december måned. 
Der er reduceret lidt i tiden som følge af de forhøjede elpriser. Der er blevet målt på strømforbruget, og 
lyset bruger 1 Kw i døgnet. Det er i en størrelsesorden, som forsamlingshuset gerne vil give i julegave 
til byen. Lyset bliver slukket den 1. januar 2023.

Vejstrup Forsamlingshus afsluttede året med Vejstrup 
spiser sammen og et tærtebord med lækkerier til både 
sunde og søde tænder.
Hvis du ikke var med i fællesspisningen, så får du chan-
cen igen i 2023. Sæt allerede nu X i kalenderen ved den 
25. januar, 7. marts, 20. april og 8. juni og hold øje 
med informationer om menu og tilmelding på hjemmesi-
den, Facebook og omdelte flyers. 

Det bliver spændende, hvad der skal på tallerkenerne i 
det nye år!

Kom, som du er – arbejdstøj er OK. Alle fællesspisninger 
holdes i tidsrummet kl. 18.00-20.00. 

Det forventes, at alle giver en hånd med oprydningen, 
men det accepteres selvfølgelig, hvis man skal hjem og 
putte trætte børn, til møde eller lignende. 

FLERE SPÆNDENDE FOREDRAG

Rækken af naturvidenskabelige foredrag streamet fra Aar-
hus Universitet fortsætter i forårssæsonen med seks meget 
forskellige emner.
Hvis du ikke har haft oplevelsen endnu, så giv dig selv en 
tur i Vejstrup Forsamlingshus, hvor du kan opleve dygtige 
formidlere livestreamet fra Søauditorierne i Aarhus. 
Foredragene finder sted fra kl. 19.00 – 21.00 og der er 
gratis adgang. I pausen kan der købes forfriskninger i form 
af kaffe, te, kakao, chokolade – og somme tider kage.

Tirsdag 28.02. Hvad Grønlands indlandsis lærer os 
Tirsdag 07.03.  Det er bare en virus 
Tirsdag 21.03. Kaffe 
Tirsdag 28.03. Stjernernes vilde liv 
Tirsdag 18.04. Fremtidens RNA-medicin 
Tirsdag 25.04. Myrer 

FASTELAVNSFEST -  SØNDAG DEN 19. FEBRUAR 2023

Krigen i Ukraine og den 
nye verdensorden

Velkommen til et højaktuelt og interessant 
foredrag i Vejstrup Forsamlingshus 
onsdag den 1. februar 2023 
kl. 19.00-21.00. 

Her har Frederik Harhoff tilbudt at fortælle 
om krigen i Ukraine og de forandringer, den 
forventes at medføre i den internationale 
orden. Krig, miljø- og energikriser – hvad 
kommer det alt sammen til at betyde? Vi 
har naturligvis takket ja til det flotte tilbud.

Frederik har været dommer ved FNs Inter-
nationale Krigsforbryderdomstol i Haag fra 
2007-13 i forbindelse med krigene i det 
tidligere Jugoslavien og har som professor 
ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet 
på SDU i en årrække undervist i folkeret.
Nu bor han på Kohavegård i Vejstrup sam-
men med sin kone Anne Lütken.

Følg med på hjemmesiden eller Facebook 
for eventuelle videre informationer.

Igen i år samarbejder Vejstrup Forsamlingshus og Vejstrup Valgmenighed om at festligholde Fastelavn. 
Programmet vil være at finde på Facebook og hjemmesider, når vi nærmer os.

Vejstrup spiser sammen

VI SYNGER SAMMEN 
I VEJSTRUP
Torsdag den 2. marts følger vi i samarbejde 
med Vejstrup Valgmenighed op på hyldesten 
til Benny Andersen og Poul Dissing i oktober 
måned. Det gør vi med en aften om Benny 
Andersens forfatterskab. 

André Isager sidder som sædvanlig ved 
klaveret, når vi skal synge, og Anders Carlsson 
vil præsentere digterens værker.

Mere information følger, så hold som sædvanlig øje med hjemmesiden, Facebook og Folk og Fæ.



Januar 
Søndag den 01.01. Nytårskur kl. 15.00 

Onsdag den 25.01. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

Februar 
Onsdag den 01.02. Krigen i Ukraine og den nye verdensorden – Foredrag v. Frederik Harhoff kl. 19.00 - 21.00

Søndag den 19.02. Fastelavnsfest

Søndag den 26.02. Kagebord og musik kl. 14.00 - 16.00 

Mandag den 27.02. Generalforsamling kl. 19.00 – spisning kl. 18.15

Tirsdag den 28.02. Hvad Grønlands indlandsis lærer os - Livestreaming fra Aarhus Universitet kl. 19.00 - 21.00

Marts
Torsdag den 02.03. Vi synger sammen i Vejstrup: Benny Andersen-aften

Tirsdag den 07.03.  Det er bare en virus – Livestreaming fra Aarhus Universitet  kl. 19.00 – 21.00

Onsdag den 08.03. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 - 20.00 

Tirsdag den 21.03. Kaffe - Livestreaming fra Aarhus Universitet kl. 19.00-21.00 

Tirsdag den 28.03. Stjernernes vilde liv - Livestreaming fra Aarhus Universitet kl. 19.00 – 21.00

April
Tirsdag den 18.4. Fremtidens RNA-medicin - Livestreaming fra Aarhus Universitet kl. 19.00 – 21.00 

Søndag den 16.4. Kagebord og musik kl. 14.00 - 16.00 

Torsdag den 20.4. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00

Tirsdag den 25.4. Myrer - Livestreaming fra Aarhus Universitet kl. 19.00 – 21.00

Juni
???? Udendørs afslutningskoncert inden ombygning

Søndag den 4.6. Kagebord og musik kl. 14.00 - 16.00 

Torsdag den 8.6. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00

Fredag den 23.  Sankt Hans aften 
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Hvis du vil vide mere om de forskellige aktiviteter 
i Vejstrup Forsamlingshus, kan du finde flere informationer på 

hjemmesiden og Facebook samt i Folk og Fæ

OVERSIGT OVER PLANLAGTE AKTIVITETER 
I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 2023


