Corona-tiden

Vejstrup Forsamlingshus har derfor haft

Det er længe siden, vi har husstandsomdelt

koblet sig på “Danmark flager for

et nyhedsbrev fra Vejstrup Forsamlingshus.

sammenhold mod Corona” og hejst flaget

På grund af Corona har det ikke været

ved huset hver lørdag.

muligt at få det trykt og delt ud; men vi
håber, at de fleste af jer har haft mulighed
for at følge med på hjemmesiden eller
Facebook samt i Folk og Fæ eller
Månedsavisen. Fyns Amts Avis, Ugeavisen,
Radio Diablo og sågar DR P4 har også været
søde at tage os i betragtning et par gange.
Selv om der ikke har været meget liv i
forsamlingshuset, så har foreningen ikke
ligget stille. Først og fremmest har
ombygningen fyldt meget, men vi har også
med nogle mindre initiativer forsøgt at vise,
at Vejstrup Forsamlingshus lever og har det
godt.
Flere Vejstrupborgere har fulgt opfordringen
Flagning for sammenhold mod Corona

til at gøre det samme, og Tom Andreasen

Det er så vigtigt som aldrig før, at vi holder

har lavet en smuk video,

ved og holder fast i at holde afstand, vaske

hvor han ud over at skildre byens stemning

hænder og færdes med omtanke, så

også har fanget nogle af flagene i byen

oplukningen af samfundet kan fortsætte og

lørdag den 2. maj. Du kan finde videoen på

ikke skal sættes i stå eller endnu værre:

hjemmesiden

tilbage.

www.vejstrupforsamlingshus.dk eller på
Facebooksiden Det sker i Vejstrup, Fyn.
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Lys i vinduerne
På befrielsesdagen den 4. maj satte vi lys i
Vejstrup Forsamlingshus og opfordrede
byen til at gøre det samme. Hvis man gik en
tur i byen den aften, kunne man se mange
smukt belyste vinduer. En del lagde billeder
af deres lys op i Facebookgruppen Vejstrup
Forsamlingshus, Fyn. Tak for det.

Byggeriet – gode nyheder
ANDELSKASSEN I SVENDBORG har på deres
årlige aktionærmøde uddelt “SAMMEN KAN
VI MERE”-priserne. De udgør til sammen
50.000 kr., der tildeles som en særlig
anerkendelse til foreninger, grupper eller
lignende, som i det forløbne år har gjort en
særlig indsats for et af aktionærkredsens
Vejstrup spiser sammen hver for sig

lokalområder inden for det sociale,

Et frisk initiativ fra Jane Bertelsen om at

erhvervsmæssige eller kulturelle/sportslige

tilbyde hjemmebagte hveder til Store

område.

Bededagsaften udviklede sig til ”Vejstrup

I 2020 gik en af priserne til FORENINGEN

spiser sammen hver for sig i Coronatiden”.

VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS, som har

Vi har forsøgt at sprede budskabet ved på

modtaget 15.000 kr. for indsatsen i

hjemmesiden og Facebook at opfordre til, at

Vejstrup-området. Det er en flot og

man tog sin nabo med i betragtning ved

velfortjent anerkendelse af det arbejde og

madbestilling og afhentning i

den opbakning, som Vejstrups borgere og

forsamlingshuset, hvis man vidste, at

de mange aktive frivillige præsterer!

naboen ikke så tit var aktiv på computeren.

I anledning af pristildelingen blev der lavet

Vi håber, det er lykkedes i en eller anden

en præsentationsvideo af byggeprojektet.

udstrækning. Vi har desværre ikke haft

Du kan se den på

mulighed for at kommunikere det på anden

www.vejstrupforsamlingshus.dk.

vis.
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Byggegruppen har fuld gang i

Et billede i Facebookgruppen Vejstrup

fondssøgningen, og det første resultat er

Forsamlingshus gav et lod i en konkurrence

allerede i hus. Med stor taknemlighed har vi

om 2 billetter til Gasboxkoncerten den 11.

modtaget besked om, at Lokalrådet i

september. I skrivende stund er vinderen

Svendborg Kommune har tildelt os 500.000

endnu ikke fundet.

kr.!
Vi er både stolte og glade over dette. Det er

Moonjam

et meget vigtigt tilsagn, for i mange

Alle billetter til koncerten med Moonjam

fondsansøgninger skal vi nemlig svare på,

Kvartet ved Vejstrup Forsamlingshus blev

om vi har modtaget penge flere steder fra,

solgt på to uger, og Morten Kærså, Rasmus

og hvis det er tilfældet, så er andre fonde

Kærså, Maibrit Olesen og Bob

ofte mere villige til at støtte. Det betyder

Ricketts skuffede ikke de forventningsfulde

ydermere et ekstra plus, at vi har

koncertgæster.

kommunens anerkendelse af projektet.

Skitse: Graabrødre Arkitekter

Det var en anderledes oplevelse at være til
Salget af folkeaktier måtte udskydes på

koncert udendørs på parkeringspladsen med

grund af Corona. Efter sommerferien vil der

paraplyer og Coronakrav, men det blev ikke

komme information i Vejstrups postkasser

desto mindre en flot oplevelse, og der skal

om hvornår og hvordan.

lyde en stor tak til de ihærdige ildsjæle, der
lagde kræfterne i at få de nødvendige

Sankt Hans

tilladelser og foranstaltninger på plads.

Den traditionelle Sankt Hansfest med
fællesspisning og bål ved gadekæret måtte

Økonomi

desværre aflyses på grund af

Økonomien i Vejstrup Forsamlingshus er lige

forsamlingsforbuddet. I stedet for lagde

som for de fleste forsamlingshuse ramt af

Vejstrup Forsamlingshus op til ”Sankt

de manglende aktiviteter og udlejninger i

Hansaften hver for sig” med mulighed for at

foråret. Vi er dog heldige, at vi generelt har

købe en lækker platte og få gratis

fået en god økonomi og dermed har klaret

snobrødsdej med i købet.

os godt igennem denne periode.
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Nu kommer der langsomt liv i huset igen, og

Billetterne koster 195 kr. Du kan allerede nu

vi glæder os over, at de fleste af de

sikre dig én ved at sende en sms med dit

udlejninger, der blev aflyst i foråret, er

navn og det ønskede antal til 81612106.

flyttet til efteråret. Tak for det!

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

Ved du, at du kan hjælpe med bidrag til
huset uden at det koster dig noget?

Naturvidenskabelige foredrag

Huset er tilmeldt El SupportEnergi. Du kan

I efteråret følger vi igen de livestreamede

tilmelde dig dette

foredrag fra Århus Universitet. Der vil som

på https://www.sef.dk/privat/el/. Det

før være gratis adgang. Nærmere følger,

betyder at, du bidrager via dit elforbrug

men her kommer datoer og emner:

med 2 øre pr. kwh. Gå ind på siden og vælg

6. oktober: Rejsen ud i rummet

Vejstrup Forsamlingshus som forening. Kan

27. oktober: Tang

vi eksempelvis samle 100 husstande i

3. november: Dybhavet – nyt fra en ukendt

Vejstrup vil det betyde en årlig indtægt på

verden

ca. 10.000! Det koster ikke dig noget, men

10. november: Smagen af øl

det vil betyde meget for huset.

17. november: Tilblivelsen af det moderne

Alle brugere af SEF Energi kan vælge at

menneske

støtte vores hus, så spred meget gerne

24. november: Grønlands indlandsis

budskabet til dine venner og bekendte! Vi
takker mange gange for din hjælp!!
Koncert med Gasbox
Det næste koncertarrangement bliver den
11. september, hvor Gasbox har lovet at
komme igen.

Hold fortsat øje med hjemmesiden og
Facebook for information om endnu
flere arrangementer i Vejstrup
Forsamlingshus
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