Felix årsberetning 2021
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Vi har (langt om længe) fået navneskilt på facaden.
forbilledlig vis afKonservativ Vælfundet sig med begrænsninger og aflysninger med
gerforening og Lejre Ældreråd vælgermøder i
kort varsel, men stod heldigvis klar i starthullerne,
forbindelse med valgene til hhv Kommunalså snart der igen blev givet grønt lys. Bestyrelsen
bestyrelsen, Regionsrådet og Ældrerådet. Og
har til gengæld forsøgt at få det maksimale ud af
endelig stod Felix selv for det årlige Julemarked.
situationen. Så, tak til alle!
Med hjælp fra Lejre Kommune blev der i efteråret
De offentlige aktiviteter i 2021 blev skudt i gang
etableret en gruppe frivillige omkring Repair Cafe
i maj med Lejre Lives forrygende koncert med Den
Lejre By i Felix, organiseret under paraplyfordanske Strygekvartet, og forårssæsonen sluttede
eningen Repair Café Danmark. Repair Caféen
af med vores traditionsrige Sankt Hans arrangehavde premiere i januar 2022, og har åbent den
ment med båltale ved Christian Bordinggaard.
sidste lørdag i måneden. Fra februar blev Felix,
Huset og haven blev i øvrigt benyttet flittigt hen
som 300 andre steder rundt i landet, også officiel
vært for de gratis livestreaming af Offentlige
over sommeren til bl.a. Tai Chi kursus.
foredrag i Naturvidenskab fra Aarhus Universitet
For blot at nævne nogle af de mange aktiviteter i
– med lidt skæve titler, men hver gang overhuset, blev efterårssæsonen indledt med Lejre
raskende og interessante.
Kunstforenings Biennale - 3 ugers bemandet
kunstudstilling med indlagte pop-up-Spis-i-Felix
og koncert, og efterfulgt af bl.a. årets Lejre

Den danske Strygekvartet.

Vælgermøde i Felix.

Fra Midtsjællands Vævekreds udstilling.
Lejre Kunstforening sørger for, at der konstant
er skiftende kunst på væggene i Salen og Foyeren.
Det betyder rigtig meget for rummene. Så tak for
det.
I januar 2022 blev der afholdt en ekstraordinær
generalforsamling med det ene formål at ændre
formålsparagraffen i Felix’ vedtægter, så de
bedre afspejler virkeligheden. Den konkrete årsag
var at styrke vore ansøgninger om midler. I samme
omgang fik hele teksten et serviceeftersyn, uden
at der i øvrigt blev ændret på indholdet.
I foråret 2021 fik både Lejre Musikskole og Lejre
Billedskole nye og bedre rammer uden for Felix –
Lejre Musikskole ved Allerslev Skole og Lejre
Billedskole i den tidligere bestyrerbolig. Tillykke!
Vi er glade for og stolte over gennem flere år at
have lagt rammer til disse succesrige aktiviteter.

Bente og Leif til Spil Dansk 2021.
Det åbnede op for nye muligheder i huset. Bjælkeloftet er ved at blive sat i stand og indrettet
med bløde møbler, små borde og en stor skærm,
som vi håber vil inspirere til anderledes aktiviteter. Felix har modtaget kr 10 000 i støtte fra
SparNord Fonden til formålet. Vi siger mange tak.

Bestyrelsen
Carsten Møller, Hanne Engvang, Hanne
Rasmussen, Marianne Witzel, Mathias Grip, Nina
Pollmann, Per Gerner Larsen, Per Nørgård

§2 Formål: Foreningens formål er at drive et
kulturhus, der fungerer som kulturelt samlingssted for byens borgere, foreninger mv. Vores
mission er at skabe rammerne og et bredt
fundament for samvær i borgernes hus, hvor alle
i kommunen kan benytte husets faciliteter for
derigennem at værne om og udvikle sociale
fællesskaber på tværs af alder, interesser og
social status. Vores vision er at skabe et
mangfoldigt hus/kulturhus, som bidrager til at
gøre Lejre til et attraktivt sted at bo.
Del af Vedtægternes nye formålsparagraf.

Koncert i haven.

