
Felix årsberetning 2020/21 
 

På grund af den af coronasituationen udsatte ordi-
nære generalforsamling 2021, dækker denne 
beretning udover 2020 også foråret 2021. 

Det meste af 2020 og hele foråret 2021 har 
aktiviteterne i Felix, som i resten af Verden, i den 
grad været påvirket af coronasituationen, med 
den bratte nedlukning i marts 2020, og den 
konstante usikkerhed om og ændringer af be-
tingelserne lige siden. Bestyrelsen har naturligvis 
konstant fulgt anvisningerne fra Lejre Kommune, 
og forsøgt dels at holde brugerne informeret, og 
dels at gøre brugen af huset så coronasikkert som 
muligt. Tak til alle for at få det til at lykkes. 

Inden for rammerne lykkedes det dog at holde lidt 
liv i huset i en del af 2020 – med Lejre Lives 
coronasikrede dobbelt-koncert med legendariske 
Steffen Brandt, som en markante begivenhed. 
Men vi måtte desværre droppe de fleste af husets 
traditionsrige begivenheder som fx Spis-i-Felix, 
Sankt Hans, Høstfestival og Julemarkedet. Det 

lykkedes dog at gennemføre enkelte, corona-
tilpassede Spis-i-Felix, Lejre Høstfestival samt 
Spil Dansk med Bente Kure & Natasja Dickinson. 

Til at lyse lidt op i den mørke vintertid og for at 
vise, at Felix stadig eksisterede, tændte vi i 
december 2020 – udover juletræet fra Lions – et 
kalenderlys på Felix’ høje skorsten. 

Nu er aktiviteterne i Felix heldigvis så småt ved 
at starte op igen – og igen med en Lejre Live 
koncert som en markant markering af genåbningen 

– denne gang med den gennemmusikalske Den 
Danske Strygekvartet. 

Vi forventer også at kunne gennemføre 
vores traditionsrige Sankt Hans arran-
gement her i 2021. Vi er naturligvis – 
ligesom alle husets brugere – spændte på 
betingelserne i resten af 2021. 

I foråret 2021 har både Lejre Musikskole 
og Lejre Billedskole fået nye og bedre 
rammer uden for Felix – Lejre Musikskole 
i helt nye rammer ved Allerslev Skole, og 
Lejre Billedskole i bygningen ved siden af 
Felix (hvor Musikskolen tidligere holdt 
til). Tillykke! Vi er glade for og stolte over 



at have lagt rammer til disse to succesrige aktivi-
teter – Billedskolen fra Felix’ start i 1999 og 
Musikskolen igennem de seneste 5 år. Vi satser på 
et fortsat frugtbart samarbejde med både Billed-
skolen og Musikskolen. 

Med støtte fra Lejre 
Kommunes pulje til 
udvikling af lokalområdet 
og inspireret af Camø-
noens signaturmøbel har 
Felix taget initiativ til 
udvikling og opstilling af 
to prototyper på et signa-
turmøbel for Vores Sted 
i Felix’ have. Vi håber på 
en officiel indvielse i for-
bindelse med Sankt Hans. 

Vi har anvendt en stor del af vore opsparede 
midler dels til en tiltrængt totalrenovering af 
køkkenet, så huset nu har fået et meget velfun-
gerende køkken, og dels til en længe ønsket 
professionel projektor + lærred i Salen. Med 
optimismen i behold gennemførte vi i sommer 

2020 den sædvanlige klargøring af huset til den 
kommende sæson, med bl.a. hovedrengøring og 
maling af gulve og vægge. Efter at Billedskolen er 
flyttet ud, er Bjælkeloftet nyistandsat med et 
helt nyt udtryk og helt nye muligheder. Tak til alle, 

der har bidraget. 

De reducerede låneafgif-
ter grundet den delvise 
nedlukning har selvfølge-
lig haft konsekvenser for 
økonomien. Vi har dog 
samtidig haft lavere ud-
gifter til fx rengøring og 
vedligeholdelse. Det er 
heldigvis stort set lykke-
des at fastholde med-
lemstallet og dermed ind-

tægterne fra medlemskaberne. Så, alt i alt har vi 
økonomisk indtil videre klaret os igennem coro-
naen. 

Bestyrelsen, maj 2021 


