
Ja så smuttede året 2015, men sikke et år, et dejligt, men travlt år set med bylaugs brillerne… vi 

har holdt  11 ordinære best. møder plus det løse omkring… fælles møder, GFB, skt.Hans m.m. så 

der har været gang i den… 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for fantastisk godt samarbejde…  af forskellige årsager, har 

bestyrelsen sjældent været fuldtallig… 

Desværre mistede vi  Erik Klarskov i 2015. Og Maja her været nødt  til at melde sig langtids 

fraværende, men håber at kunne melde  klar igen til næste år.  Flemming gik hen og blev arbejds 

ramt… aften/nat  job og ønsker derfor ikke at  genopstille til bestyrelsen, men stor tak for din 

indsats Flemming.. 

 Tak skal der også lyde til flagmændene  Kaj Hjort og Carl Johan… for punktlig flagning. Bent leverer 

trofast strøm til bylauget’s julebelysning, det siger vi også tak for.. Og ikke mindst alle vores 

frivillige  hjælpere  skal  modtage stor tak, fordi I altid kommer, når vi kalder, det er trygt og godt 

at vide…. 

 

I foråret barslede Lejre kommune med et nyt brand ”Dit mit og vores sted” samtidig med der blev 

åbnet mulighed for at søge penge fra en mill. Pulje  til fælles gavn for nærområderne..  

Bestyrelsen i Ejby bylaug, blev enige om, at indkalde til fælles møde  her i forsamlingshuset med 

overskriften..”Hvad ønsker og hvad vil du med Ejby..dit, mit og vores sted..” Det blev en stor 

succes, der  mødte over 100 personer op…. med omtrent lige så mange  super gode ideer.. nogle  

få var urealistiske og blev forkastet , men der blev nedsat nogle arbejdsgruppe… hvoraf 

sandstrands gruppen, trak det længste strå og fik del i puljen som Ulrik fortalte om. 

 Bjarne Kjelstrup’s rickshaw  cykel gruppe har også opnået at få en cykel… den glæder jeg mig til at 

få en tur på… Et stort ønske, ja nærmest et krav på mødeaftenen var, at der skulle ske noget for 

ungdommen..en stor og aktiv gruppe med Poul Rævdal i spidsen gik i gang, men der opstod lidt 

komplikationer og Grønhøjgård startede en aftenklub op, der vist desværre, ikke helt har de unges  

interesse. 

 John Sørensen står i spidsen for en meget aktiv kultur gruppe, der allerede har afholdt flere 

arrangementer… bla. En hyggelige  juletræs fest..  

Den lidt ældre generation, ville meget gerne have et medborgerhus… og havde satset på den 

gamle købmandsforretningen på Ejby Strandvej… men det svipsede..som bekendt, håber gruppen 

finder på noget nyt.. 

Årets flag alle for konfirmanderne..var den flottestet i mands minde..hvis vi selv skal sige det… vi 

synes, det er flot og festligt hyldest på konfirmationsdagen, og vil meget gerne fortsætte denne 

tradition, men det er et stort og tungt arbejde med op og nedtagning, derfor arbejder vi på, at få 

nogle faste rør/holdere til flagstængerne langs Elverdamsvej, det vil lette arbejdet meget. Vi søgte 

penge i den kommunale pulje, men blev desværre ikke tilgodeset..så må vi jo finde på noget 

andet.. 
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Vi holdt også et møde med Thure Dan Petersen og Birgitte ? fra Lejre kommune, for at finde evt. 

egnede lokaler hvor vi kan holde mindre møder… dette projekt er stadig i gang og endnu 

uafklaret.. 

Årets skt. Hans aften i samarbejde med Bramsnæs sejlklub, var da helt eventyrlig… så mange 

mennesker på Nagels Rende på en gang, men det var jo også den mest eventyrlige 

sommeraften..det var en ren vind, vind situation.. 

 

I 2015 havde Ejby bylaug eksisteret i 80 år, det fejrede vi i august med b.la. fælles morgenkaffe på 

bypladsen,  dejligt at se så mange Ejby’er .. og igen var vejret med os.. Efter kaffen var der flere 

arrangementer i byen b.la. et by løb, kørsel med richsaw cykkler og Bramsnæs sejlklub havde, om 

jeg så må sige, sat alle selj til på Nagels rende..alt kunne prøves inden for sejlsport..fantastisk 

arrangement. 

 Som dagens sidste punkt på programmet var der bankospil på Grønnehave… der var vejret så til 

gengæld en ulempe, ikke mange spiller indendørs banko kl. 14… i 30 gr. Varme..men hyggelig var 

dagen. 

 

Bylauget  fik af Lola Jensen, en imponerende  gave… Lola tilbød at holde et foredrag her i byen… 

Det løb så af stablen  i januar 2016 i multisalen , og blev en stor succes ca. 120 personer og en 

mus… fik en morsom… og eftertænksom aften. Endnu engang stor tak til Lola. 

For en måneds tid siden, holdt vi endnu engang fastelavns fest i hallen… det blev igen en 

forrygende formiddag med 130 børn i alverdens forklædninger… igen i år fungerede alt til punkt 

og prikke… så der er  stor ros til vores frivillige hjælpere , hal personalet  og ikke mindst vore 

sponsorer. Det er en stor fornøjelse og så givende at arrangere, når opbakningen er så stor og 

positiv, men alle ved det koster at holde fester……. f.eks. skal der 20 bylaugs medlemskaber til… 

blot for at kunne  betale for fastelavnstønderne … Derfor er bylauget  meget afhængige af, at 

beboerne i Ejby er medlemmer af bylauget. Bestyrelsen har  et brændende ønske om, det burde 

være muligt, at være naturligt medlem  af bylauget.. evt. via   grundejerforenings kontingentet, vi 

har sendt spørgsmålet rundt til div. Grundejerforeninger, og håber de vil drøfte det på 

generalforsamlingerne.  

På sidste års generalforsamling peb vi lidt over vores hjemmeside… tårerne er tørret væk og siden 

fungerer perfekt...  takket være stor hjælp fra vores webmaster… så bare lock jer på 

www.ejbybylaug.com. .   Eller find os på facebook, der er vi også.. Til gengæld har vi med 

beklagelse været nødt til, at nedlægge vores lille gule folder, den var simpelt hen ikke rentabel og 

hvad der kommer til at erstatte den, ligger lige nu ikke helt klart.. men indmelding kan jo sagtens 

lade sig gøre her i aften, og til hver en tid til et bestyrelses  medlem... Og selvfølgelig på 

hjemmesiden… 

 

Det var så mine ord… jeg håber jeg huskede det hele..vil blot takke for endnu  et dejligt år som 

olderkone …tak til jer der er her… uden jer, kan vi ikke … tak også til bestyrelsen. 


