
Ejstrupholm Flyveplads har de seneste par måneder

gennemgået en større forandring, hvor flyvepladsen nu

huserer en café og bar inspireret af et gammelt flyværksted!

Café Flyverskjul - som caféen så elegant hedder -, vil fremover

stå til rådighed for alle, der møder op på flyvepladsen. Såvel

fra himmel og til jords. 

Vi vil gerne byde jer velkommen til indvigelsen af flyvepladsen

og til en kop kaffe og bid mad fra vores nyudklækkede café.

Du er inviteret til  Fly-in!

Vi kan endelig løfte sløret på Ejstrupholm Flyveplads - og vi

starter indvigelsen med at invitere jer alle til Fly-in.

VELKOMMEN

Starter: fredag d. 17 juli kl. 12.00

VI SES TIL LATTER OG FLYVERSNAK!

Skyhøje hilsner,

Ejstrupholm Flyveplads

Ikastvej 7, 761 Ejstrupholm   /   + 45 30 44 43 48   /   kontakt@ejstrupholmflyveplads.dk



EJSTRUPHOLM FLYVEPLADS

En ny æra - en ny begyndelse
Købet af Ejstrupholm Flyveplads i sensommeren 2019 var blot

startskuddet til visionen om en fælles flyveplads midt på

Danmarkskortet. Efter flere måneders slid og et utalligt brug af

søm og skruer, er Ejstrupholm Flyveplads nu parat til at tage

imod gæster, såvel fra himmel og til jords.

Ejstrupholm Flyveplads er ugenkendelig for tidligere besøgende

og huserer nu mere en blot en hangar og en græsbelagt

landingsbane. En nyudklækket café og bar danner rammerne for

aktiviteten på flyvepladsens arealer, som fremadrettet vil byde

faldskærmsudspringere, piloter og lokale indbyggere velkommen

til grin og latter.

Ejerne af Ejstrupholm Flyveplads, Katrine og Rasmus Fynshave,

lader sig ikke bøje for kreativiteten. Og en gammel rusten hangar

minder de ankomne gæster om, hvorfor allerede brugte

materialer ikke bør gøres til skrot. Café Flyverskjul er ingen

undtagelse. Giv Rasmus et par containere og se ham lade

kreativiteten udfolde sig til et inspirerende og atmosfærisk café-

miljø. 

Et kammaratskab mellem Rasmus, Katrine og Jesper Sørensen,

kendt fra b.la. TV2-udsendelsen 'drengen i den gamle krop' har

kun udviklet sig efter at Jesper forrige sommer tog sit første

faldskærmsudspring i Algarve. Som kammersjukker vil de

omvende Café Flyverskjul til gourmet restaurant med et helt

specielt tema på planlagte aftener, hvor Jesper vil stå i spidsen

for at slukke gæsternes appetit og tørst.

Katrine og Rasmus har et brændende ønske om at Ejstrupholm

Flyveplads bliver et samlingspunkt for alle aktiviter, hvor

indflyvende piloter parkerer flyvemaskinen og nyder en

forfriskning i caféen, imens faldskærmsudspringere daler fra

himlen og maverne på sultne gæster, fyldes.  Stedet har ingen

begrænsninger, kun muligheder!


