
Ja, så er det igen blevet tid for generalforsamling i Ejby 
bylaug… jeg  byder jer alle hjerteligt velkommen…det er endnu 
engang dejligt at se så mange her. Tak for jeres altid store 
opbakning til vores arrangementer.. det er så dejligt. 
  
2017 blev også et travlt, men dejligt år i bylauget. Desværre 
blev John Sørensen syg og valgte at trække sig fra bestyrelses 
arbejdet… John er heldigvis i bedring..  stor tak for din indsats.. 
Som suppleant gik Jannie Søndergård Andreasen, ind i 
bestyrelsen…så nu står vi og mangler en suppleant…så her har 
I  chancen for nye udfordringer.. der er opgaver nok. Vi 
mangler også en frisk fyr til  at slå græsset på bypladsen… kom 
frit frem. 
  
Ud over de ca. 10 ordinære bestyrelsesmøder, har vi i 2017 
haft følgende program: 
  
Fastelavns festen afholdt vi den 25. februar.. igen en fantastisk 
lørdag formiddag med deltagelse af  ca. 250 børn og voksne, i 
de mest fantastiske udklædninger.. der  var alt fra ”engle” til 
”dæmoner”… der splittede fastelavns tønderne til 
pindebrænde.. Festen sluttede med et gigantisk amerikansk 
lotteri… alle præmier givet af meget rundhåndede sponsorer… 
kæmpe  stor tak for det… til jer alle. 
  
21. marts holdt vi generalforsamling… der foregik i god ro og 
orden. 
  
25. marts havde kulturgruppen arrangeret en aften her i huset 
med smagning af Horn Beer øl… en meget hyggelig aften. 
  



Bylauget deltog med en stand på fritidsmessen på Ryegård, 29. 
– 30. april i samarbejde med forsamlingshuset, Bramsnæs 
idrætsforening og ejendomsmægler Home.. vi solgte mange 
slush ice og popcorn.... 
  
En af vores hjertesager er  flag alleen for byens 
konfirmander…der i 2017  var d. 12. og 14. maj… det gik som 
en leg … dels havde  vi jo fået lavet de stationære spyd til at 
sætte flagstængerne i.. dels fik vi, på opfordring, fantastisk 
hjælp af  forældre fra 6. årgang på Bramsnæsvig skolen…det 
var både effektivt og morsomt… håber  det gode samarbejde.. 
fortsætter i årene fremover. 
  
Skt. Hans er som bekendt d. 23. juni. Traditionen tro gik 
Bramsnæs sejlklub og bylauget sammen om at holde denne 
aften på Nagels Rende. Vejret var godt så der kom mange 
mennesker, alle hyggede sig. Det var et imponerende flot skue, 
da sejlklubbens kajakroere i skumringen kom sejlende med 
fakler og tændte bålet. Lars Bom holdt en meget flot bål tale. 
 Med Christina som forsanger akkompagneret af de to glade 
spillemænd Christian og Sofus, fik vi også sunget vore dejlige 
Skt. Hans sange ud i den stille nat. En rigtig god aften. 
  
  
Efter at have hold lidt sommerferie.. kaldte Ejby havn og 
sommerfest udvalget  til sommerfest på havnen d. 19. aug. 
Efter knokleriet med opsætning af boder og 
pavilioner…myldrede folk til, det blev en helt forrygende god 
dag…. der blev leget, badet,… borgmesteren fik vist lidt våde 
fødder,  da han skulle gå på vandet.. der blev spist, drukket 
hygget, snakket og danset. Om eftermiddagen underholdt 



bandet Panserhjerte… der var vildt gode.. vildt godt var også 
bandet Feerbeat der sørgede for dansemusikken… så der var 
bal på havnen.. herlig fest og vejret var også i top. 
  
D. 1. og 4. sept. Stod Poul for at vise fodbold landskampe på 
storskærm her i huset… stemningen var høj… nok mest d. 1. 
sept. Da Danmark slog Polen 4 – 0.. 
  
Kulturgruppen havde d. 21. sept. engageret vores lokale præst 
Birgit Svendsen til en aften, hvor Birgit fortalte om Rye kirkes 
historie og lidt om sig selv og hvorfor hun havde valgt 
præstegerningen… En rigtig god og hyggelig aften med mange 
informationer. 
  
Så nåede vi frem til 1. november hvor der var fællesspisning 
og uddeling af Ejby prisen …..det var d. Efter vi havde fortæret 
en dejlig glaseret skinke med flødekartofler.. blev det tid til 
overrækkelse af Ejby prisen.. de tre højst nominerede var: 
Maybritt Ericksen for store arbejde i Bramsnæs sejlklub.. nr. 2 
var Vibeke Munk Hestbæk bedre kendt som Vibber for sin 
indsats for alle børn i Ejby… men top scoren i kampen og 
dermed vinder af Ejby prisen blev Bofinn Eriksen, for sit 
utrættelige 

Arbejde i Bramsnæs FB… som der bl.a. stod i en af 
nomineringerne: Uden Bofinn.. ingen fordbold afdeling i 
Bramsnæs IF.. endnu engang tillykke til Bo. 
  
Så nærmede julen sig.. kulturgruppen stod igen i år for 
juletræs festen, d. 10. dec. I multi salen v. Bramsnæsvig hallen. 
 Der var ca. 170 børn og voksne der fik en herlig eftermiddag, 
hvor præst Mikela Riisum læste juleevangeliet højt, Vibber 



fandt på sjove lege… og min sandten om ikke også selveste 
julemanden kiggede forbi… med slikposer til alle børn… igen 
en dejlig dag. 
  
Ud over alle festlighederne har vi i år fået lavet aftale med 
vandværkerne om, når en ejendom bliver handlet får vi oplyst 
adressen, så laver bylauget en” Velkommen til Ejby” pakke, 
hvor vi vedlægger relevante oplysninger om Ejby og omegn.. 
så som bogen ”Vores sted” Bramsnæsvig bladet m.m. og 
selvfølgelig en kort beskrivelse af Ejby bylaug…  og om 
hvordan man melder sig ind. 
  
En  fantastisk ting er.. vi har fået lov at låne forsamlingshuset’s 
garage til vores flag og flagstænger.. vi har været meget glade 
for og siger tak fordi vi måtte  være i ”hønsehuset” hos Tenna 
og Bo, men pladsen var trang, og tingene skulle jongleres ud af 
en smal dør.. Nu har vi en skydedør.. så det går som en leg at få 
tingene ud og ind.. det  gør det hele nemmere…1000 tak. 
  
I år har bylauget også fået sit eget mobil pay nr. som er 24161, 
og det er korrekt der er 5 cifre.. Vi siger mange tak for lån af 
Rita’s mobil pay.   
  
  
Det var så en opremsning af Ejby bylaugs meget forskellige 
tiltag, det er en fornøjelse at arrangere når vi får så stor støtte 
og hjælp fra alle og enhver…. 1000 tak til jer alle. 
 Så har jeg kun tilbage at sige 1000 tak til bestyrelsen for et 
forrygende godt samarbejde i Ejby bylaug.. 
 


