
Oldermands beretning for året 2019. 

2019 var et meget travlt år set fra Ejby Bylaug. Tror ikke, vi 

har haft så mange arrangementer og gøremål som i 2019. 

  

Generalforsamlingen 2019 forløb i god ro og orden.  

Følgende blev valgt: Poul Rævdal, Dorthe Stoltenberg 

Følgende blev genvalgt: Rita Allerup, Bente Blumensaat 

2 nye suppleanter blev valgt:  Gert Meiner, Claus 

Gudmundsson 

 

Vi afholder ca. 10 bestyrelsesmøder i løbet af året, vi har 

valgt at holde møderne privat og på skift hos hinanden. 

Møderne bliver længere og længere og ekstra dage bliver 

inddraget. På grund af flere og flere tiltag i vores forening.  

Ud over bestyrelsesmøderne har vi startet en gruppe som er 

omtalt Ejby Byforum som vil/er en konstellation af foreninger 

(grundejerforeninger, vandværker osv.) og virksomheder i 

Ejby 

 

I Ejby Byforum har der været mange punkter oppe som 

omhandler byen over året. 

- Sandstrand (nye møder er sat op for en afgørelse) 



- Bus 236 (lukket) 

- Hjertestarter (2 er aktive og 2-3 nye er på vej) 

- Adgang til skoven bag skolen 

- Ejby Byforum (i gang) 

- Bo trygt/Nabohjælp (afviklet) 

- Hastighedsgrænser/skiltning i Ejby (Lejre kommune) 

- Landsbyudvalget (Lejre kommune) 

- Ejby Ren By (Fast element 2 gange om året) 

   

Traditionen tro blev vores flag allé sat op gennem Ejby, til 

ære for konfirmanderne og deres familier.   

Vores flagstængerne kan godt blive sat op enten i holder eller 

spyd, men desværre virkede de ikke helt efter hensigten, 

flagene stod ikke lige, så efter generalforsamlingen samler vi 

et udvalg der skal tage sig af flagning i byen. Tak til de forældre 

fra 6. årgang på Bramsnæsvig skolen der stillede arbejdskraft 

til rådighed.  

 31. marts var der kaldt sammen til REN BY hvor vi i 

samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening havde 

kaldt sammen til en gør byen ren dag. Der blev samlet rigtig 

mange kilo sammen med 35-40 deltagere i forskellige aldre. 

Dejligt at se så mange på denne dag. 

23. juni er som bekendt Skt. Hans aften og igen i år startede 

vi tidligt da det var weekend med forskellige aktiviteter for 

børn, snobrøds bagning og hoppeborg, senere var der sejltur 



i vigen. Grillen blev tændt til det medbragte kød. Nogen 

havde bestilt tapas tallerkner fra Viggi’s.  

I år var det tilladt at brænde af så begge bål blev brændt af i 

2019. Båltalen blev holdt af Asta Rasmussen 

  

Da sommerferien var slut, blev der kaldt til sommerfest på 

havnen. Dagen startede tidligt med at opleve byens udpluk af 

veteranbiler som trak stor opmærksomhed. Senere blev man 

underholdt med Twostep Linedancers. På samme tid var der 

masser af aktivitet for børnene i form af den rullende 

naturskole, fiskedam og jagtsti. 

En rigtig hyggelig aften, hvor rigtig mange af Ejbys borgere 

mødte op og nød en god grill bøf med kartoffelsalat og grøn 

salat imens Panserhjerte og Feat Beat leverede fantastisk 

underholdning. 

  

26. september havde vi fællesspisning her i huset en dejlig 

aften med fantastisk opbakning fra jer, vi var tæt på 100 til 

en middag med Kylling i karry og Ris. 

 

29 september trodsede mange vejret og mødte op på havnen 

til endnu en omgang REN BY. Dejligt at se så mange der vil 

forskønne vores by. Det blev til mindre kilo end i foråret men 

det er jo i den rigtige retning. 



 10. oktober havde Ejby Bylaug arrangeret et foredrag med 

nationalmuseets skipper som bor i Ejby til at fortælle om 

hans virke og mange af hans ture rundt om i verden. En 

utrolig spændende aften der på ingen måde kan hamle op 

med ens egne ferie billeder. 

 

26. oktober havde kulturgruppen sørget for en rigtig god 

aften med Mig og Bonden som spiller Shu-bi-dua musik. Det 

blev en sen og våd aften med alle i godt humør. 

 

13. nov. havde vi fællesspisning igen med uddeling af Ejby 

prisen, der i år gik til Vibeke Hestbæk for hendes store 

engagement i og for Ejby, og hendes virke i mange forskellige 

foreninger i hele kommunen. 

Endnu engang tillykke til Vibeke. Tak til alle der nominerede, 

og tak til jer der deltog i den hyggelige aften.  

 

Hele november var booket op med intromøder omkring de 

ny opsatte hjerterstartere og livreddende førstehjælp, hvor 

et enkelt nabohjælp/bo Trygt arrangement kom ind imellem. 

Vores samarbejde med hjerteforeningen har der været sat 4 

kurser op (fuldt booket hver gang) med livstruende 

førstehjælp. Og nye er blevet oprettet når de har været fyldt. 



Dejligt at bo et sted hvor folk er så interesserede i at passe på 

hinanaden. 

 

Så nærmede julen sig d. 24. november holdt kulturgruppen 

juletræ i Multisalen. Op imod 85 børn og en masse voksne 

der hørte Birgit Svendsen fortælle juleevangeliet, dansede 

omkring juletræet, spiste slikposer og legede med vores 

trofaste julemor. Selve julemanden kom også forbi.  

En herlig eftermiddag.  

  

   

Den 1.dec. var der julemarked i forsamlingshuset med boder 

og salg af gløgg og æbleskiver. Julemarkedet er arrangeret af 

Bramsnæs FB (dame afd.). Senere på dagen blev juletræet på 

Bypladsen tændt hvor der blevet serveret gløgg til 

fremmødte. Oldermanden brillerede med hans udeblivelse 

og der var tvivl om tidspunktet. Dette vil blive bedre i 2020 

 

Den 2. december var der foredrag i forsamlingshuset 

omkring den mystiske ”hånd i stenen” hvor Poul Bager stolt 

fortalte om stenens oprindelse og historie hvilket nu har 

gjort den mere spændende da man snakker om at det 

nærmest er et danefæ.  

  



Den 21. december holdt Ejby Bylaug i samarbejde med 

Yogateket en Jule Yoga da i forsamlingshuset hvor alt 

overskuddet gik til en hjertestarter der kommer til at hænge 

på forsamlingshuset. 

 

Samme periode fik Ejby Bylaug en sponsor gave på 2000 

kroner til at hjælpe med vores hjertestarter projekt. Gaven er 

givet af Tempo Regn og Mal på Gammel Skolevej som gerne 

ville støtte op om vores gode tiltag med hjertestartere. 

 

31. december som noget nyt afholdte vi i samarbejde med 

Bevæg dig for livet (Asta og Bendte) et nytårsløb hvor godt 

100 kom og deltog og fik et lille glas så nytåret kunne skåles 

ind. Børnene fik en medalje for at have gennemført turen på 

små 2.3 km. 

 

28 januar blev det tid for en fællesspisning og denne gang 

med et twist af banko. Folk kunne ikke vente på at komme i 

gang med banko. Der blev spillet 2 fulde spil med gode 

sponsor gaver fra OK Spar Borrevejle tanken. Folk ville gerne 

spille videre selvom der ingen gevinster var. Banko kunne 

godt være et tiltag til 2020.  

 

30. januar have vi i samarbejde med Allan Olsen fået stillet 

en koncert på benene hvor et udsolgt Ejby og Omegns 

Forsamlingshus (130) lagde hus til en oplagt Allan Olsen der 

var svær at stoppe. 

 



22. februar blev det tid til fastelavn. Et højdepunkt for mange 

især de mange børn som kom udklædt og klar til at slå katten 

af tønden. Det store amerikanske lotteri blev udsolgt hurtigt 

med rigtig flotte gaver fra alle vores gave sponsorer, en stor 

tak til dem 

 

25. februar havde kulturgruppen fået fat i ernæringsekspert 

Christian Bitz, kendt fra TV2 med 90-100 fremmødte  

 

Det var så årets gang i Ejby Bylaug. Endnu engang 1000 tak 

for jeres altid store opbakning. Tak til alle vores hjælpere 

som står klar til vores arrangmeneter og giver en hånd med 

,ellers ville det jo ikke gå som det gør. Tak til jer.   

 

 

 

 

  


