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Allan Skak Augsburg, nekrolog
Allan Skak Augsburg gik bort mandag den 2. april 2018, efter
kort tids lungesygdom.
Allan blev født den 21. februar 1936 på Hauser Plads i
København.
Han forelskede sig i Bramsnæsvig i 1950’erne og erhvervede
ejendommen på Ejby Havnevej i 1965 – et sted han poetisk
betegnede ”et paradis på jord”.
Grundejerforeningen Bramsnæsvig blev stiftet i 1962. Allan
tiltrådte som formand i 1968 og besad posten utrætteligt i 45
år, kun afbrudt af et par års pause i starten af 0’erne. Han trådte tilbage forrige år. Han
var derfor også helt naturligt æresmedlem i grundejerforeningen.
Grundejerforeningen blev stiftet med henblik på at forhindre etablering af et rensningsanlæg i bunden af Bramsnæsvig. Allan bærer en stor del af fortjenesten for, at
anlægget blev opgivet, hvilket alle i Ejby bør være ham taknemmelig for. Han advarede samtidig mod nedlægning af kloakledninger i stranden, fra havnen til Nagels
Rende, idet han forudså en svækkelse af kysttracéet med heraf følgende erosion af
stiareal og skråninger. Denne kamp tabte han delvist, ledningerne ligger der, men han
fik ret i advarslerne mod kysterosionen – det kan enhver se, der går tur langs stranden.
Allan har utrætteligt kæmpet for at få tilendebragt den kystsikring, som grundejerne og
grundejerforeningen blev lovet i forbindelse med kloakanlægget. Kystsikringen er kun
fuldført på den nordligste tredjedel af strandstien, men grundejerforeningen fortsætter
Allans kamp, uagtet kampen nu har stået på i mere end 50 år.

Steen Skyggebjerg

Det er også Allans fortjeneste, at fiskerhuset ved sejlklubben er blevet bevaret og
restaureret. Ligesom han stod bag støbning og opsætning af Sælen, der ligger på sin
egen sten ud for Allans ejendom. Sælen er blevet grundejerforeningens vartegn.
Allan startede og drev egenhændigt grundejerforeningens blad. Hans idé var at udgive
et blad med interessante og relevante artikler til beboerne i Ejby, med et minimum af
reklamer. Han har fuldt fortjent fået stor ros for bladet, der nu udgives i hele Ejby. Allan fralagde sig redaktørarbejdet sidste år.
Også vandværket optog Allan, ligesom både Garderforeningen og Tølløse Mellem- og
Realskole havde glæde af hans aktive medlemskab.
Allan ernærede sig som handelsrejsende i tæpper, men han kunne såmænd have solgt
sand i Sahara. Han besad et usædvanligt sælgertalent, præget af ihærdighed og charme.
Han var tillige idérig ud over det sædvanlige, og havde altid gang i et eller andet
nyt projekt. Gennem tiden har han startet reklamebureau, drevet maskinfabrik, solgt
landbrugsmaskiner og været omkring tomatavl, drivhusbyggeri, havepavilloner, rul-
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leskøjter og meget andet. Han var tillige en habil racerkører – heraf hans forkærlighed
for Mercedes sportsvogne.
Alle, der har besøgt Allan, kender til hans grænseløse gæstfrihed. Intet besøg var for
kort til et glas rødvin på terrassen med udsigt over Bramsnæsvig. Og her blev der
fortalt historier fra Allans usædvanlige og indholdsrige liv. Men han var samtidig
interesseret og engageret i sine mange venners liv og levned. Med den største selvfølgelighed hjalp han hvor han kunne, og netop på grund af hans ukuelige gå-på-mod har
mange haft glæde af hans store hjælpsomhed.
Allan efterlader sig hustruen Dorthe og datteren Marianne.
Denne karismatiske mand vil blive savnet blandt familie og venner samt i Grundejerforeningen Bramsnæsvig.
Æret være Allans minde.

3

Ejby – vores sted.
Ud over de normale arbejdsopgaver, som bestyrelsen i
grundejerforeningen Bramsnæsvig (GB) tager sig af, har
året 2018 også tilført nye opgaver i forbindelse med redaktør
skiftet på Bramsnæsvig bladet.
Bladets skaber og drivende kraft - den tidligere formand for
GB Allan Augsburg - ønskede i efteråret 2017 også at trække
sig, som redaktør for bladet.
Det har selvfølgelig skabt en række udfordringer for bestyrelsen, men ved fælles hjælp og tilførsel af nye kræfter blev
Jens Hansen
der dannet en ny redaktions gruppe, som hermed barsler med
sit første nummer af bladet.
Vi er meget glade for, at GB’s medlemmer, lokale frivillige skribenter og områdets
virksomheder fortsat bakker op omkring bladet med de lokalhistoriske emner, men redaktionen drømmer også om at kunne tilføre bladet nye temaer og videreudvikle dets
indhold - meget gerne i samarbejde med foreningerne i Ejby byområdet, hvis ca 1100
husstande bladet distribueres til.
Ejby Bylaug har i de seneste år leveret indlæg til bladet, men vi opfordrer flere
foreninger til at medvirke. Vi agter gradvis henover sommeren at rette henvendelse
til foreningerne med henblik på at få ”deres” historie”, aktiviteter og ideer for fremtiden beskrevet i artikel form. Redaktions gruppen hjælper om nødvendigt gerne med
udarbejdelsen.
Gode, sjove og orienterende artikler fra private personer modtages også med begejstring f.eks. med emnet en lokalhistoriske familiefortælling eller blot en god oplevelse
baseret på en persons handling eller hændelse i naturen i Ejby området.
Ved fælles hjælp kan bladet fremadrettet måske udvikle sig til at blive et talerør for
Ejby by – vores sted.
I Lejre kommune er de fleste politiske partier positive over for en større involvering
af byens beboere i løsningsprocessen. Myndighedsrollen kan ikke stå alene, men skal
i stigende grad rumme aktiv, konstruktiv medskabelse af kommunens mange bysamfund med borgernes, virksomhedernes og foreningernes drømme og skaber- kraft i
centrum.
Denne chance for mere indflydelse på byens egne forhold kræver en styrkelse af
samarbejdet mellem byområdets foreninger, således at foreningerne og borgerne får
større gennemslagskraft over for kommunen til fælles gavn.
Der er i starten af 2018 taget de første initiativer til etablering af dette samarbejde.
Vi håber GB bladet kan medvirke til at informere om samarbejdets resultater og inspirere flere Ejby borgere til at give deres besyv med.
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Karen Strand - en stor kunstner med
rødder i Ejby.
Af Flemming Damgaard Larsen, Kirke Hyllinge
Lokalhistoriker
Karen Strand var smykkekunstner og havde sin store
kunstnertid i i 1960`erne, 70`erne og 80`erne.
Karen Strand blev født i Kirke Hyllinge 7.januar 1924,
som datter af købmand, senere bilforhandler Gerhard
Petersen (1898-1975) og hustru Christine Jensen (19001941). Ved dåben i Kirke Hyllinge Kirke fik hun navnet Karen Elisabeth
Petersen.

Flemming Damgaard Larsen

Via sin far nedstammede Karen fra slægter i Ejby. Via sin mor fra slægter i
Langtved og Kirke Sonnerup. Moderen blev, efter Karens fødsel syg, hvorfor
hun ophævede samlivet med sin mand og flyttede til Langtved Færgekro sammen med datteren, Karen. Kromanden på Langtved Færgekro, den navnkundige Hans Jensen (1867- ), var Karens morfar. Han havde været kromand på
Langtved Færgekro siden 1908.
Karen blev i sin barndom meget påvirket af egnen omkring Langtved Færgekro og livet i kroen. Det naturskønne område og hendes færden ved fjorden
hvor hun samlede sten og skaller samt det forhold, at hendes moder var god til
at synge og hendes morfar arrangerede sang- og kammermusikaftener i kroen
ligesom, der i hjemmet blev sunget fædrelandssange, læst bøger og indøvet
dilettantforestillinger, der senere blev opført i Ejby Forsamlingshus, gjorde, at
Karen fik indpodet forståelsen af og glæden ved det kunstneriske.

Langtved færgekro
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Galgen ved Langtved færgekro - tilkald færge

I 1931 blev Karen indskrevet i Kirke Sonnerup Skole.
I 1941 tog Karen realeksamen fra Roskilde Katedralskole. Hun kom samme
år i huset hos malerfamilien Sigurd Swane (1879-1973) og Agnete Swane
(1893-1994) på Malergården, Plejerup i Odsherred. (Det er deres datter Gerda
Swane, der i 1977-78 malede alterbilledet i Kirke Sonnerup Kirke). Det kunstneriske miljø på Malergården, hvor også mange kunstnere kom, skærpede
Karens interesse for det kunstneriske. Hun kom derfor i guldsmedelære hos
Andersen og Enig i Roskilde. (virksomheden eksisterer stadigvæk i Karen Olsdatters Stræde 7 i Roskilde). Herfra blev hun udlært i 1946. I læreårene havde
hun gået på Teknisk Skole i København. Om aftenen måtte hun tage kreaturtoget hjem til Roskilde.
Karen fik herefter ansættelse hos hofjuvelerer A. Michelsen i årene 1946-47 og
hos Just Andersen 1947-54. Karen var så heldig, at der i 1951 blev oprettet en
Guldsmedehøjskole, der havde mulighed for, at give eleverne en videregående
og mere kunstnerisk guldsmedeuddannelse. Karen var den første kvinde, der
blev optaget i 1951 og gik her til 1953.

post@badexperten.dk
www.badexperten.dk
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I København møder Karen antikvarboghandler og translatør i fransk, Henry
Gustav Bøgelund Strand (1902-1984). Karen og Gustav Strand gifter sig i
1949, hvorved Karen tager efternavnet Strand. Gustav Strand har stor forstand
på og interesse i bogbind. Han ejer selv meget fine eksemplarer ligesom han
som amatør har lært bogbinding. Karen kommer på denne både tæt på eksklusive bogbind og bliver grebet af dette kunsthåndværk, som hun begynder, at
interessere sig for, dog ikke som bogbinder, men som tegner af bogbind. To
af de mest kendte bøger Som Karen Strand har tegnet forlæg til befinder sig i
Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek på Christiansborg Slot. Herom
har håndbibliotekar, dr.theol. Christian Gottlieb fortalt:
”H.M.Dronningen er i besiddelse af en bog tegnet af Karen Strand og indbundet af Erik Olsen. Det drejer sig om en udgave af et gammelt fransk værk, som
ligger til grund for krøniken om Holger Danske:
Ogier le Danois: Roman en prose du XV siécle. Publié pour Det Danske Sprog
og Litteraturselskab par Knud Togeby (København: Munksgaard1967), 2 bd.
Nærværende udgave er en facsimile af det eksemplar af Paris-udgaven fra
1498, som i særligt udstyr overraktes Kong Louis XII ved hans overtagelse af
den franske trone i dette år. Bd. 1 indeholder teksten reproduceret i sort/hvid;
bd. 2 indeholder de talrige illustrationer gengivet i farve.
Dronningens eksemplar er en gave fra Det Kongelige Danske Videnskabers
Selskab i anledning af brylluppet med Henri de Monpezat i juni 1967.
Begge bind er ensartet indbundet, som det fremgår af en tilskrift ”ved et samarbejde mellem guldsmed Karen Strand der har tegnet dekorationen og udført spænderne og bogbinder Erik Olsen”. Bindene er indbundet i mørkegrøn
struktureret helskind dekoreret med et geometrisk mønster på ryggen og som
bort langs bindets kanter. Begge bind lukkes med to guldspænder i samme stil
og med indfattede turmaliner; alle spænder stemplet ”Strand” og begge bind
stemplet ”Karen Strand - Erik Olsen”. Bindene har i sommeren 1993 været
udstillet på en udstilling i Danmarks Smykkemuseum på Møn.”
Karen Strand blev snart en af fagets allerdygtigste smykkekunstnere. Hun
satsede på høj kvalitet både når det gjaldt det kunstneriske og det håndværksmæssige. Det indbragte hende flere udmærkelser: I 1952 Det tekniske
Selskabs sølvmedalje for unge kunsthåndværkere. I 1953 og 1966 førstepræmie i Guldsmedefagets Fællesråds konkurrence.
1954-62 var hun ansat hos hofjuveler A. Dragsted, først i butikken og efter et
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år på værkstedet, hvor det blev hendes opgave at nyindrette værkstedet og blev
forfremmet til leder af værkstedet. Samtidig tegnede hun og udførte smykker. I denne periode , nemlig i 1956, fx en broche med tilhørende øreclips
kaldet ”Strandskal”, måske en inspiration fra hendes barndom ved stranden
ved Langtved Færgekro. Sideløbende gennemførte hun i 1956 diplomeksamen
i gemmologi (læren om ædelstene), en meget vanskelig eksamen. Tiden hos
Dragsted varede otte år hvorefter hun selv sagde op til 1.marts 1962, da hun
mente firmaet slækkede på kvaliteten ved at føre billigere varer samt importerede varer. 1962-71 havde Karen Strand eget værksted i Pilestræde, men dog
med Gustav Strand, som ejer og økonomisk garant. Hun uddannede i denne
periode 12 lærlinge, hvoraf 11 fik sølv- eller broncemedalje til svendeprøven.

Foto: Steen Jacobsen Scanpix

I 1971 blev Karen Strand skilt fra Gustav
Strand. Hun flyttede til Nordnorge med
sin samlever Per Sæbö, hvor de bosatte
sig i Sørnes. Her oprettede hun et lille
værksted. Trods leddegigt arbejdede
hun videre, men allerede i 1973 flyttede parret tilbage til Danmark, hvor de
bosatte sig i Karlslunde, hvor hendes
fader havde en plantage, som hun arvede
et par år efter. Hun havde en drøm om

Vi svarer altid - hele døgnet
Ring og aftal et møde
på telefon: 46 35 08 69
Familieforretning siden 1977
Vi hjælper med alle former
for begravelser og bisættelser
Gratis
uforpligtende møde
vedrørende Min sidste vilje

Kirke Hyllinge Begravelsesforretning
Bygaden 17 - 4070 Kirke Hyllinge
info@schaerfe.dk - www.schaerfe.dk
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der, at lave et center for dansk brugskunst, men byrådet i Greve satte sig imod
og købte i stedet plantagen, for at skabe en park, der havde Karen Strands
forståelse. I 1978 flyttede parret til Jersie landsby og i 1982 til Hjelm på Møn.
I disse år udfører Karen Strand større projekter bl.a. et stort krucifiks til Jersie
Strandkirke, der blev indviet palmesøndag 1982. Krucifikset er en stålramme
hvori der er anbragt 80 kg bjergkrystal plus en lang række upolerede stenarter.
Bjergkrystallen er hjembragt fra en lukket mine mellem Tromsø og Narvik. I
1983 fremstiller Karen Strand et rundt relief til Biblioteket i Solrød. Det består
også af bjergkrystal og ”alverdens sten” i en passepartout af carrara marmor.
I 1987 begynder Karen Strand, at arbejde for et
smykkemuseum i Danmark. I 1992 bliver Danmarks
Smykkemuseum indviet i Askeby på Vest-Møn. Museet er nu en del af Møns Museum/Museum Sydøstdanmark.

Kors i Solrød strandkirke

I sine senere år lider Karen Strand af cyankaliumforgiftning, der bevirkede, at hendes fingre og hænder
blev stive og krogede. Men hun gav ikke op med at
arbejde. Fremstillede stadig smykker med hjælp af
guldsmed Jørgen Bindesbøll (1948- ), som hun udnævnte til sin kronprins.
Karen Strand døde i begyndelsen af år 2000 efter
at hun havde været udsat for en frygtelig ulykke på
Fanefjord Plejehjem, hvor hun fik så slemme forbrændinger, at hun måtte overføres til Rigshospitalet,
hvor hun døde få dage efter.

Halskæde i 18k guld med
sort onyx

Armring i 14k guld med
turkiser
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Det er ikke konstateret, at Karen Strand har fået børn,
men hendes smukke og unikke smykker og anden
kunst lever videre.
Kilder:
Rye Kirkebog
Kirke Sonnerup Kirkebog
Kirke Hyllinge Kirkebog
L.P.Bigaard: Rye-Sonnerup.
Vibeke Maarssø: Rundt om nogle af de første kvindelige sølv- og guldsmede i Danmark.
Tidens Kvinder 32/1956
Erik Larsen (red.): Smykket i dansk eje, 1960.
Dansk Kunsthåndværk 66/65
Femina 26/1970.
Berlingske Tidende 7.1.1984.
Kvinfo.dk
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Kan man sikre en herregårds overlevelse
ved hjælp af kultur- og naturværdier?
De af læserne, der kender Ryegaard, må bære over med
mig. Denne artikel er skrevet til de læsere, der ikke har hørt
historierne før.

Johan Scheel

Ryegaards historie og hovedbygninger.
Ryegaards historie går tilbage til ca. år 1200, hvorfra vi
kender ejerne helt op til i dag. For særligt interesserede,
kan jeg anbefale ejerlisten på Ryegaard.dk (Vælg: Om os,
Ryegaards historie, Historisk ejerliste).

Den ældste kendte hovedbygning var et stenhus, der lå på marken lige vest for Rye
Kirke.
Johanne Oxe byggede i 1575 den anden hovedbygning. Nu i bindingsværk med to
stokværk i parken ca. 600 meter længere mod vest i den nuværende park.
Fra 1735 til 1824 var det tre generationer af familien Rosenkrantz, der var ejere.
Den første var Ivar Rosenkrantz, der oprettede et stamhus bestående af Ryegaard,

Hovedgaden 47 • 4050 Skibby • Tlf. 47 52 80 06
SALG og REPARATIONER
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Trudsholm og Barritskov godser. Godserne Egholm og Krabbesholm blev ved den
lejlighed solgt fra, da et stamhus skulle være gældfrit.
Da hans barnebarn Niels Rosenkrantz dør i 1824 uden at efterlade sig arvinger,
måtte man finde den næste stamhusbesidder i Ivar Rosenkrantz’ kones familie, og
det var således, at Henrik Jørgen Scheel blev stamhusbesidder af stamhuset Rosenkrantz. Han var nemlig min tip tip oldefar.
Hans søn Frederik Christian Rosenkrantz Scheel rev den gamle bindingsværkshovedbygning ned og byggede i 1878 den hovedbygning som de af jer, der er fra
starten af 1960erne eller ældre, måske kan huske. Denne bygning blev revet ned i
1974. Det var en stor hovedbygning, og som følge heraf ganske dyr at opvarme og
vedligeholde. Min far Niels Henrik Rosenkrantz Scheel var bekymret for, at den
var i fare for at blive fredet. Dette ville betyde, at udgifterne ikke blev mindre, men
at det til gengæld var andre, der skulle bestemme hvad der skulle og kunne laves.
Der er mange, der spørger, om det ikke var synd at rive bygningen ned. Jo, og hvis
den havde stået der i dag, så ville vi nok have gjort meget for at forsøge at anvende den til noget, men tiden var en anden dengang. Der var oliekrise, arbejdslønningerne steg meget, og der var ikke den samme interesse for historiske bygninger,
som der er i dag. Jeg husker, at min fars alternativ dengang var at leje bygningen
ud til et børnehjem. Det var ikke attraktivt at have et børnehjem i sin have.

Den gamle bindingsværks hovedbygning opført af Johanne Oxe i 1575 og nedrevet i ca. 1875.
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Den seneste hovedbygning, Tegnet af Tvede, opført i røde mursten i 1878 og nedrevet i 1974.

Mine bedsteforældre flyttede fra hovedbygningen til Enkesædet på modsatte side
af Munkholmvej i 1964, og indtil huset blev revet ned i 1974, boede der et ægtepar
i kælderen for at holde øje med huset. Da huset blev revet ned, var jeg 14 år gammel, så vi har leget en del og gået på opdagelse i det gamle hus. Jeg mener, at man
fra tårnet kunne se syv kirketårne. I dag er husets hjørner markeret på græsplænen
umiddelbart vest for den murede bro.
Hvad er nuværende ejers rolle?
Jeg er så den niende ejer i samme slægt og den sjette i lige linje i familien Scheel.
Man kan godt mærke forfædrenes pusten i nakken og strenge blikke fra portrætterne på væggen. Det føles lidt, som om de siger: ”Vi har givet afkald på meget i
mange år for at holde ejendommene samlet, så nu holder vi øje med, om du gør det
godt nok”. Der har hele tiden været et vist pres, og jeg har da til tider haft mere lyst
til at lave noget helt andet end at gå ad forfædrenes slagne veje, men jeg er med
årene kommet til at holde af opgaven. Jeg overtog skovene i 1991 og landbruget i
1998 og har i kortere perioder haft arbejde udenfor bedriften.
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Jeg har fra mit første ægteskab to voksne børn, der begge studerer. Jeg er nu gift
for anden gang, med Mette, der er partner på et advokatkontor i København. Mette
er erhvervsadvokat og er meget med i både beslutningerne og i udførelsen af disse.
Fx er det ofte Mette, I møder, når I køber gløgg og æbleskiver til Jul på Ryegaard.
Mette og jeg bor på avlsgården, i den bygning som min tipoldefader byggede som
en godsforvalterbolig i 1876. Vi bruger -næsten- al vores tid på at arbejde og nyder
det. Ser fx aldrig fjernsyn. Jeg bruger også noget tid på Lejre Erhvervsforum, hvor
jeg sammen med den øvrige bestyrelse arbejder for, at Lejre Kommune skal blive
til et bedre sted at drive erhverv.
Vi har på Ryegaard opstillet nogle mål, som vi gerne vil opnå. Det burde måske
være nogle ret nemme mål at opnå, men det er faktisk ganske vanskeligt.
Vores målsætning er at:
1 Bevare ejendommene i familiens eje,
2 Bevare og forbedre de store kultur- og naturværdier og
3 Være en god arbejdsplads.
Til at hjælpe med at nå disse mål er der i dag ni medarbejdere. Tre til fire arbejder
mest med landbruget. To til tre arbejder mest med bygningerne og tre arbejder med
events, markedsføring og administration. Udover de faste folk har vi en lang række
af samarbejdspartnere, fx skovfolk, nabolandmænd, kokke og serveringspersonale,
en rollespilsgruppe, der skræmmer voksne og børn til halloween, en hushovmester,
en julemand og et hav af nisser til jul.

Her er Kristian Søren kusk i liberi, mens Bent Knudsen
er i lakajuniform. Begge uniformer er fra Ryegaard
omkring 1880. Vognen er en jagtvogn fra ca. 1910, som
indtil 1956 var i De Kongelige Stalde. Seletøjet er kumteseler fra 1892. Når der køres til Jul på Ryegaard, er
det ikke med det historiske udstyr, men man kan møde
både Kristian og Bent, hvis man er heldig.

Ryegaards maler, Rene Gordon maler
træværk på Enkesædet med linoliemaling i den særlige lindoliefarve
”Enkesædetrød”.
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De traditionelle driftsgrene.
For at opnå vores mål, så bliver vi nødt til at tjene nogle penge.
Ryegaard og Trudsholm omfatter 1.200 ha og strækker sig fra Rye i øst til Isefjorden i vest. Fra Ejby og til Holbækmotorvejen. Næsten alt, der er indenfor
grænserne, er en del af virksomheden. Blandt andet eget vandværk. De traditionelle
driftsgrene er:
Landbrug, både egne og forpagtede arealer. Blandt andet forpagter vi jorden på
Løvenborg Gods. Vi driver ca. 650 ha konventionelt og 70 ha økologisk. Skovbruget fylder ca. 400 ha herunder juletræer og pyntegrønt. Udlejning af jagt og 30
huse.

Luftfoto, Ryegaard Avlsgård, ca. 2010. Avlsgården blev bygget af arkitekt Tvede syd for den
nuværende Munkholmvej i 1876 og er den første asymmetriske avlsgård i landet. Den har være
udsat for adskillige brande. Sidst i 1955 og 1974.

De nye driftsgrene.
Udover de traditionelle driftsgrene forsøger vi at udvikle nye produkter, der står på
skuldrene af natur- og kulturværdierne.
Baggrunden for dette er, at de værdier, vi gerne vil beskytte, ofte ligger i vejen for
effektiv landbrugsdrift men til gengæld tilfører et smukt landskab med høj biodiversitet. Der er masser af bindinger på vores ca. 80 kæmpehøje, 8 km kystlinje,
250 ha beskyttet natur ifølge Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, Natura 2000
områder samt en landskabsfredning. Disse bindinger gør det ikke lettere at udvikle
virksomheden. Men der er mange mennesker, der udover os selv sætter pris på
disse værdier. Vi har ca. 140.000 årlige besøgende, nogen betalende og andre blot
skovgæster, der nyder at gå en tur. Dette antal gør os nok til en af de mest besøgte
lokaliteter i Lejre Kommune.
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Små ting kan gøre en stor forskel...
...så hvorfor ikke få det hele med?
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Ð Skruer du højt op for tv’et?
Ð Synes du folk mumler?
Ð Har du svært ved at høre i større forsamlinger?
Så har du muligvis en hørenedsættelse
Du kan gøre noget ved hørelsen nu og opleve glæden ved at høre igen.
Og vi kan hjælpe dig med, at finde den bedste høreløsning.
Du vil altid få en god rådgivning og service samt løbende opfølgning.
Ring og book en tid til en uforpligtende snak på telefon 25 690 600
eller via vores hjemmeside www.bahc.dk
Klik ind på www.seniorhørelse.dk
og læs mere om hørelse og
medlemsfordele.
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Oticon samarbejder
med Ældre Sagen for
tryghed hele vejen.

Centrumgaden 11 • 2750 Ballerup
Hovedgaden 25 • 4050 Skibby
Bækkeskovvej 4 • 2665 Vallensbæk Strand

Tlf. 25 690 600
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Vi arbejder på at forøge dette antal på de steder, hvor naturen kan bære det. Vi
udlejer tre selskabslokaler, Brandsprøjtehuset, Kørestalden fra 1656 og Trudsholm
fra 1551. Vi arrangerer konferencer og teambuilding, vi har Livet på Landet,
Fritidsmesse på Ryegaard (den 5-6/maj 2018, sæt kryds i kalenderen), Halloween
på Ryegaard, Jul på Ryegaard, og i 2017 har vi selv overtaget driften af Ryegaard
Ishus ved Munkholmbroen.
Vi vil gerne samarbejde med andre. Vi har blandt andet sammen med Ejby Bylaug
arrangeret koncert med Lars Bom i Kørestalden, og det er nok ikke sidste gang. Vi
afholder konferencer blandt andet i Trætophytterne, der åbnede i 2015.
Det er vigtigt for os at sende folk glade hjem. Det gælder både for en skovgæst, en
juletræskunde og en kirkegænger, der har været til enten til en udendørs pinsegudstjeneste eller en julegudstjeneste i Kørestalden.
Vores målgruppe er familier med børn og bil indenfor en times kørsel. Dette
inkluderer også medlemmer af grundejerforeningen Bramsnæsvig. Husk derfor at
checke vores hjemmeside, når I skal holde fest, bryllup eller konfirmation. Hvis I
melder jer til vores nyhedsbrev, så får I besked, når vi laver noget sjovt, I kan være
med til.
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Skibby Apotek
Hovedgaden 40 • 4050 Skibby
Tlf 47 52 82 42 • Fax 47 52 84 46
skib130@apoteket.dk - www.skibby.netapotek.dk
Jægerspris Apoteksudsalg Hovedgaden 42 A 3630 Jægerspris

Autoriseret Kloakmester
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De senere års investeringer.
Vi vil gerne bevare de gamle bygningers kulturhistorie. De bevares bedst, hvis de
får en funktion.
Vi satte i 2014 den gamle kørestald i stand, så den kan benyttes til forskellige arrangementer. Der er nu receptioner, koncerter og til tider julegudstjenester.
Det var også i 2014, at vi tog den nye gangbro i parken i brug fra P-pladsen til
Brandsprøjtehuset. Den er med til at give en kortere og mere spændende adgangsvej til de større arrangementer.
I 2015 åbnede vi Trætophytterne, som blandt andet benyttes af spejderne. De
senere år har vi genopført to boliger, der var i meget dårlig stand. I 2017 har vi
ombygget det gamle Hønsehus fra 1875 til en bolig på 60 kvm.

Trætophytterne, hvor både spejdere og
konferencedeltagere kan nyde udsigten.

Hønsehuset fra ca. 1875, blev 2017 gennemgribende
renoveret og ombygget til en bolig.

Vi satte i 2013 solceller på den sydvendte lade til at forsyne seks boliger med
strøm. I 2016 tog vi et flisfyr i brug. Det opvarmer nu værksteder og seks boliger.
Vi håber i 2018 at opføre to nye boliger, der er gået til efter en brand.
Besøgs- og oplevelsescenter på Ryegaard
Vi arbejder fortsat på at få lov til at opføre et besøgscenter, på den plads, hvor
Langtved Færgekro brændte i 2009. Vi mener, at denne i kombination med et
mindre konferencecenter på Ryegaard vil kunne tiltrække endnu flere gæster til
vores skønne egn. Forhåbentlig til gavn og glæde for gæsterne, beskæftigelsen og
for vores muligheder for også i fremtiden at kunne nå vores mål. Der er en støtteforening, der hjælper os med at få realiseret dette.
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Kig efter hybridmærket,
når du køber bil

Toyota Holbæk

Niels H. Ebdrup A/S
Tåstruphøj 1 · tlf. 59 43 63 30
www.toyota-holbaek.dk

TLF.: 40 12 20 07
Kvalitet, service og godt håndværk
Din lokale tømrer i Kr. Hyllinge
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Det planlagte indgangvzti til Langtved ny Færgekro, som vi fortsat håber på at kunne realisere som et
besøgs- og oplevelsescenter.

Så bringer vi lige en hilsen fra marketingafdelingen:
Vidste I:
• At ca. 170 ha drives økologisk.
• At der er en støtteforening for Langtved Ny Færgekro, der hjælper med at få
opført besøgscenteret.
• At man kan overnatte i Trætophytterne.
• At vi sammen med oldfrue Ketty Pedersen har udgivet en kogebog: Oldfruens
Kogebog, der kan købes på vores webshop.
• At Ketty Pedersen er portrætteret i to af Søren Ryge Pedersens udsendelser. Bl.a.
Oldfruen på Trudsholm.
• At Ketty Pedersens søn, Hans Henning Pedersen nu efter hendes død er hushovmester på Trudsholm.
• At Hans Henning Pedersen også er portrætteret i en Søren Ryge Pedersen
udsendelse for ret nyligt.
• At Trudsholm er førende på romantisk forfald. Fx er varmekilden 10 		
brændeovne og belysningen stearinlys.
• At skovene rundt om Bramsnæs og langs kysten til Munkholmbroen er udpeget
som Natura 2000 område, men de er ikke åbne for cykler.
• At vi samarbejder med Dansk Planteværn om at øge biodiversiteten på de
konventionelle landbrugsarealer.
• At vi samarbejder med WWF om at skabe mere biodiversitet i skovene.
• At ca. 1.000 ha af vores 1.200 ha er fredet af min bedstefader Frederik Christian
Rosenkrantz Scheel i 1953 uden erstatning.
• At der er ca. 80 kæmpehøje på vores areal. Det er omkring 1/3 af kæmpehøjene i
Lejre Kommune.
• At det er tilladt at færdes til fods og på cykel på skovvejene i dagtimerne.
• At parken er vores have, og at den kun er åben, når vi har arrangementer eller
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efter aftale. Men den følger med, når man holder fest i Brandsprøjtehuset eller
Kørestalden.
At der er mange frivillige nisser, der hjælper os med at sælge juletræer. På de
store dage er der 90 nisser på arbejde.
At de store firmahold, der inviterer deres medarbejdere til at fælde deres eget
juletræ har ca. 1.650 deltagere på en dag.
At bogstaverne FCR i taget på Rye Kirke betyder Fredrik Christian Rosenkrantz,
der ejede Ryegaard (og Rye Kirke) fra 1762 til 1802.
At initialerne på kørestalden fra 1656 HNT FHR SMR betyder Herr Niels Trolle
Fru Helle Rosenkrantz (hans kone) og Salig Mette Ruud (hans afdøde første
kone). Man kan også se deres navne og våbenskjold på prædikestolen i Rye
Kirke.
At der er optaget mange film på Ryegaard. Senest er scener fra Mænd og Høns
optaget på Trudsholm i 2014.
At der de sidste år, hvor Rye Kirke har været lukket på grund af en olieforurening, har været holdt julegudstjenester i Kørestalden.
At indgangen til skoven bag ved Bramsnævigskolen ikke er en lovlig adgang
til skoven? Selv om den er meget brugt. De lovlige adgangsveje er enten ved
Skovbørnehaven (med parkering på Elverdamsvej), eller ved Elverdamsvej ved
Kvisthøj, eller ved den Røde Låge (hvor der kan parkeres) eller fra Munkholmvej ved de tre kæmpehøje, Saxhøjene.
At vi udlejer ejendomme. Meld jer til på hjemmesiden, så får I en mail, når vi
har et ledigt hus.
At I kan modtage vores nyhedsbrev, som kommer hver måned, ved at melde jer
på ryegaard.dk. Så kan I se, når vi laver noget sjovt, som I kan være med til.
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Udsigtsbøgen med bænken i Ryegaard Dyrehave
er et yndet udflugtsmål
for skovgæster

Skibby Røgeri

Industrivej 6, 4050 Skibby
Tlf. 27 64 22 96

Varmrøget laks m/peber

Røget ål

___
Røget ålefilet

Røget sild

Røget makrel

Røget norsk laks

T

___

Røget makrel

Røget norsk laks

Åb

Gravad laks

Røget hellefisk

Gravad laks

- Også salg til private –

Åbent dagligt fra kl. 7.00 til ca. 13.30
Lørdag fra 9.00 til ca. 13.00
Søndag når jeg er her
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Femilet
Holbæk
Et besøg værd
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Ahlgade 38 | 4300 Holbæk | www.femilet.dk

Femilet
Holbæk
Et besøg værd
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Ahlgade 38 | 4300 Holbæk | www.femilet.dk

Ejby Bylaug og aktiviteterne i 2017.
Ejby Bylaug er en gammel forening, stiftet i 1935. Ejby
Bylaug er for byens og dens omegns beboere, både de
fastboende og sommerhus gæsterne.

Søren Kelstrup

Ejby Bylaug er meget glade for det samarbejde, vi har fået
etableret med Bramsnæs Sejlklub, Ejby Havn, Grundejerforeningerne, vandværkerne og Forsamlingshuset.
Dette samarbejde betyder, at vi i Ejby er fælles om at løse
opgaver, som vil styrke sammenholdet og fællesskabet i
vor dejlige by, der ligger ved den smukke fjord.

I Ejby Bylaug er vi nu 244 medlemmer, men vi vil meget gerne være endnu flere,
for når vi løfter i flok er det sjovere, og vi bliver stærkere, - så derfor, gå ind på
vores hjemmeside: www.ejbybylaug.com og meld dig ind, det koster kun 100,- kr.
om året.
Ejby Bylaug har aftalt med vandværkerne, at når en ejendom bliver handlet, får vi
oplyst adressen, så vi kan byde den nye beboer velkommen og aflevere et velkomstbrev m.m.
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HH Skovservice
Stubfræsning

Grøn service

Træfældning

Vinterservice

Hasse Hedegaard

Olaf Kristiansensvej 3, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 29 45 17 21 - hhskovservice@gmail.com 29

Hvad laver de i Ejby Bylaug?
Ja, der bliver lavet en hel del både foran- og bag kulisserne, og nedenfor er oplistet
de arrangementer, som vi har afholdt i 2017.
25. februar 2017: Fastelavnsfest.
Det blev igen i 2017 en fantastisk god fastelavnsfest. Der var
tøndeslagning og efterfølgende
fik kattekongerne og kattedronningerne deres velfortjente
kroner og præmier. Der var juice,
fastelavnsboller og slikposer til
alle børn. Til sidst blev der, traditionen tro, afholdt et stort ”Amerikansk Lotteri”, hvor alle præmier
var skænket af vore trofaste sponsorer. Alle gik hjem med en god
oplevelse.
21. marts 2017: Generalforsamling.
Generalforsamlingen blev dygtigt ledet af Preben Andersen.
Oldermanden Plys aflagde bestyrelsens beretning, Kasserer Rita Allerup
gennemgik regnskabet, som udviste et overskud på kr. 61.079,66. Kontingentet
blev bibeholdt på kr. 100,-. Bestyrelsen havde fremsendt et forslag til ændring af
vedtægterne, og disse blev vedtaget. Nu var der valg til bestyrelsen, alle der var på
valg blev genvalgt, og Poul Rævdal blev valgt som 2. suppleant. Preben Andersen
afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Her efter var ordet
frit, og mange spørgsmål og tanker blev drøftet. Det var en god generalforsamling.
29. marts 2017: Øl-smagning.
En festlig aften i Ejby Forsamlingshus, hvor der blev smagt på de forskellige
produkter fra Horn Beer. Der blev også serveret Tapas m.m., så deltagerne kunne
tage hjem i godt humør. Det var Bylaugets Kulturgruppe, der stod for arrangementet.
29. og 30. april 2017: Fritidsmesse på Ryegaard.
Ejby Bylaug havde en stand på messen sammen med Ejby Forsamlingshus, Bramsnæs Idrætsforening og ejendomsmægleren Home. Vi fik ingen nye medlemmer,
men vi fik solgt en del slush-ice og popcorn.
12. og 14. maj 2017: Flagalle for konfirmanderne.
For første gang havde bylauget hjælp af ”forældrene til næsteårs konfirmander”.
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HOLBÆK
FARVEHANDEL

L. C. Worsøesvej 2 | 4300 Holbæk | Tlf. 5943 0992
Mail: holbaek@nordsjoidedesign.dk
Web: www.holbækfarvehandel.dk
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Det var både effektivt og morsomt. Vi satte flag alléen op
og tog den ned igen både fredag og søndag, det gik godt. Vi håber, det vil blive en
tradition fremadrettet.
23. juni 2017: Sct. Hansfest.
Igen i år gik Bramsnæs Sejlklub og Ejby Bylaug sammen om at afholde Sct.
Hansfesten ved sejlklubben. Vejret var godt, og alle havde en fantastisk fest. Der
var hoppeborg til de små børn, kaffe og fadøl til de voksne og pølser til alle. Da sejlklubbens kajakroere i skumringen kom sejlende ind og tændte bålet, var der ikke
et øje tørt. Lars Bom holdt en meget fin Båltale, og med Christina som forsanger
og de 2 glade spildemænd Christian og Sofus som hjælpere, fik vi også sunget vore
dejlige Sct. Hans-sange ud i den stille nat. En rigtig god Sct. Hans fest.
19. august 2017: Sommerfest på
Ejby Havn.
Også i år blev der, i samarbejde
mellem Ejby Havn og Ejby Bylaugs
Kulturgruppe, afholdt en sommerfest
på havnen. Opstilling af pavilloner og
boder samt afviklingen af selve festen
er lidt tidskrævende, men med hjælp
fra havnens stærke mænd gik det nemt
og gnidningsløst. Underholdningen om
eftermiddagen var bandet PANSERHJERTE og om aftenen var det bandet
FEETBEAT, der underholdt. Vejret var
godt og vi havde en fantastisk fest.
1 og 4 september 2017: Fodbold på storskærm i forsamlingshuset.
I den første kamp spillede det danske fodboldlandshold mod Polen og vandt 4-0. I
den anden kamp besejrede Danmark på udebane Armenien 4–1.
Det unge publikum nød kampene og stemningen var god, specielt da vi vandt over
Polen.
21. september 2017: Hyggeaften med Birgit Svensen.
En dejlig og hyggelig aften, hvor vor præst Birgit Svensen fortalte om Rye Kirke
og kirkens historie og lidt om sig selv, hvorfor hun valgte præste- gerningen. Aftenen sluttede med god kaffe og dejlige kager, og alle havde en hyggelig aften.
1. november 2017: Fællesspisning og uddeling af Ejby Prisen.
De mørke nætter var nu begyndt, og det var tid til, at vi skulle samles om et dejligt
måltid mad. Der blev serveret glaseret ”skinke med flødekartofler samt salat”. Alle
nød det gode måltid, og der blev rigtigt snakket ved bordene.
Så blev det tid til at overrække Ejby prisen. De tre højest nominerede var Maybritt
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Erichsen for sit store arbejde i Bramsnæs sejlklub. Vibeke Munch Hestbæk blev indstillet for
sin energiske indsats for alle børn i Ejby, det være
sig på skolen, på Grønhøjgård og i fritiden. Der
var dog én, der “slog” de to gæve kvinde, det var
Bofinn Eriksen. Han løb med de fleste stemmer
og dermed Ejby prisen 2017.
Bofinn var nomineret for sit kæmpe engagement i
Bramsnæs I.F’s fodbold afdeling, og som der stod
i en af nomineringerne: “Uden Bofinn - ingen fodbold afdeling i Bramsnæs I.F.”
Stort tillykke til Bofinn for den velfortjente Ejby Pris. Der var højt humør,
og en god stemning i forsamlingshuset.
10. december 2017: Juletræsfest.
Igen i år havde vi en dejlig Juletræsfest i Multisalen.
Jørgen Hansen havde også i år doneret et stort og flot juletræ, der strålede smukt i
den store sal. Efter Bente Blumensaats havde budt velkommen,
var det nissemor (Vibeke Munch Hestbæk), der med kærlig hånd styrede eftermiddagens program. Vores præst Mikela Riisum læste juleevangeliet for børnene,
derefter blev der danset omkring træet og vore dejlige julesange blev sunget. Nu
kom julemanden (Carsten Gynther) ind, med godteposer til børnene, som også fik
sodavand og frugt. De voksne hyggede sig med varmt gløgg og æbleskiver m.m.
Der var i alt ca. 170 børn og voksne, som alle havde haft en dejlig eftermiddag. En
stor tak til bylaugets kulturgruppe, som igen stod for dette vel tilrettelagte arrangement.

Ejby Bylaug
Prisen for udlejning af diverse effekter i 2018:
Flagstænger
Æresporte
Havestole
Pavilloner (4 x 8 m)
Slush-ice maskine
Popcorn maskine

Medlemmer
25,- kr.
40,- kr.
10,- kr.
500,- kr.
600,- kr.
500,- kr.

Henvendelse til:
Plys (Kirsten) Baltzersen Tlf.: 46 40 53 26

Ikke medlemmer
30,- kr
50,- kr.
15,- kr
700,- kr.
800,- kr.
700,- kr.

Mobil: 20 49 53 26.
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HVAD BRINGER
SOMMEREN 2018
-REGN ELLER SOL
ANNIE D ER GODT RUSTET TIL ALLE LEJLIGHEDER
OGSÅ OM DET GÆLDER HVERDAG ELLER FEST.

Besøg også vores salon, hvor et team af dygtige frisører vil
yde dig den bedste service til fornuftige priser.
Munkholmvej 26, 4300 Holbæk • tlf. 59 43 84 84 • www.annied.dk
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Rømø motor festival 2017
Jeg er blevet opfordret til at fortælle lidt om hvad det er
nogle af os Ejby borgere går og finder på i vores fritid.
En ting er at køre på veteranmotorcykle, en af de lidt mere
skøre ting er, at køre race med dem.
Det var en solrig dag på Rømø strand i september 2017,
her stod den på Rømø motorfestival. Rømø motorfestival
er race på stranden, hvor man kører to mod hinanden, på
⅛ mile lang bane. Køretøjerne skal være fra før 1940, enten bil eller motorcykel, førerne skal være klædt tid typisk,
Henning Frederiksen
så man fremstår i historisk korrekt fremtoning, der stemmer
overens med ens køretøj. Det var som at træde ind i en tidslomme og jeg tror at
Sara i starten, syntes det var lidt pinligt med al den udklædning.
Jeg havde været med året før som mekaniker på ”DNT Sport team” men nu ville
jeg køre selv. Det skulle være på en Nimbus sport fra 1938 med sidevogn og sandsækken skulle Sara min datter.
Vi startede med at øve lidt på en jord vej og på ridebanen, så var vi klar til race. Vi
kørte derover i min gamle Chevrolet pickup fra 1950.
Da vi skulle til at køre race og Sara tog hjelmen på tror jeg hun blev noget overrasket hvor stor en opmærksomhed en pige der køre race trækker,alle linser stillede
skarpt på hende.
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Racet gik rigtigt godt og var super sjovt,vi både vandt vores klasse og tabte den,
da vi var den eneste med sidevogn.
Efter race var der fest og præmie overrækkelse, Sara vandt prisen som Lady of
RMF.
Facts om motorfestivalen: Visionen bag festivalen er, at hylde den danske historie
for race på stranden, og at skabe et race, der er så tæt på æraen, for hastighedsrekorderne på Fanø strand, som muligt. Her kørte datidens hurtigste køretøjer om
at blive intet mindre end det hurtigste køretøj i verden.
Hvis man vi se lidt mere om hvad det er vi har lavet, kan man se meget mere på
YouTube og Facebook. ja hvem ved måske kunne sand, benzin og gamle hestekræfter friste nogen til at tage til Rømø.
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ET GODT TILBUD FRA DIN LOKALE OPTIKER

FÅ TJEKKET DIT TRAFIKSYN

0 kr.

10% af os har et dårligt trafiksyn få en gratis trafik-synstest lige nu!

PROFIL OPTIK
PROFIL OPTIK SKIBBY · BYMIDTEN 18A · 4050 SKIBBY · TLF. 47 52 87 52
WWW.PROFILOPTIK.DK
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Stier til Stranden
Med jævne mellemrum rejses spørgsmålet om, hvilke stier
til stranden, der er åbne for offentlig adgang. Der har været
avisartikler om emnet, forholdet er beskrevet i lokalplan 9.12
og senest har spørgsmålet været rejst i Ejby Bylaug.
Grundejerforeningen Bramsnæsvig har sammen med Lejre
Kommune set på sagen, og resultatet er beskrevet i et notat
fra Lejre Kommune i 2013. Det konkluderes i notatet, at
lokalplanens kortbilag, der viser stiadgangene, og som er vist
Steen Skyggebjerg
herunder, desværre ikke er retvisende. Kortbilaget viser både
de stier, der findes i marken og de stier, der fremgår af matrikelkortet. Men det er imidlertid ikke det samme, som de stier, der er offentligt tilgængelige. Kort sagt forholder
det sig sådan, at såfremt der er vist en sti på matrikelkortet, er der offentlig adgang. Det
er en sti, hvis arealet er en del af selve vejarealet, eller stien er markeret med en stiplet
linje på matrikelkortet. Det er desværre ikke helt let at se på matrikelkortet, og de fleste
angivelser af matrikelkortet, f.eks. Krak, viser ikke de stiplede linjer. Men nedenfor er
resultatet af undersøgelsen, delvist citeret fra kommunens notat, fra nord mod syd.
Gudrun Børresensvej
Stien, der i daglig tale kaldes Kirkestien, er offentlig tilgængelig.
Niels Hansensvej
Stien er offentlig tilgængelig.
Stiforbindelsen er en del af den private fællesvej, og adgang må ikke spærres. Der er
opsat portal oven for stien, som kan virke afskrækkende på folk som ikke ved, at der er
tale om en adgang til stranden. Nederst ved stranden er der opsat en raftelåge/dør som
set fra stranden signalerer, at der ikke er adgang. Der bør sættes et skilt på lågen om, at
der er ”gennemgang til Ejby Strandvej”, eller lågen bør nedtages. Dette er dog en sag
for politiet, da der er tale om et sommerhusområde, hvor vejen ikke er hjemtaget til
kommunal administration.
Ilsøvej
Stien er ikke offentlig tilgængelig.
Fra Ilsøvej er der ikke direkte adgang til stranden. Men en sti fører fra Ilsøvej mod
Edvard Olsensvej. Mellem grundene på Ilsøvej og Edvard Olsensvej fører en sti/
trappe ned til stranden. Stien ligger på matr.nr. 27a og 27p (ny grund – ikke indtegnet
på lokalplanens kortbilag), men den er ikke offentlig tilgængelig – den er ikke udlagt
som sti på matrikelkortet. Der er tinglyst færdselsret for de fleste ejendomme langs
Edvard Olsensvej, og for enkelte grunde langs Ilsøvej. Stien fremstår som offentlig
tilgængelig, men er altså helt privat for navngivne ejendomme. Lokalplanens kortbilag
er ukorrekt.
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Edvard Olsensvej
Stien er ikke offentlig tilgængelig.
En sti fører fra Edvard Olsensvej hen til stien ned til stranden, som er beskrevet
ovenfor under Ilsøvej. Forholdet er det samme som for Ilsøvej. Selvom stien fremstår som offentlig tilgængelig, er den altså helt privat for navngivne ejendomme.
Lokalplanens kortbilag er ukorrekt.
Niels Klarskovsvej
Stien er ikke offentlig tilgængelig.
Af detaljeret matrikelkort fremgår, at den private fællesvej Niels Klarskovsvej ikke
fortsætter i stien, men er afbrudt (markeret med stiplet linje) ved toppen af skrænten. Stien ned over skråningen er derfor ikke offentlig tilgængelig og kortbilaget i
lokalplanen er ukorrekt.
Bramsnæsvigvej
Stien er offentlig tilgængelig.
Ifølge matrikelkortet er der privat fællesvej (sti) fra Bramsnæsvigvej over matr.
nr. 24c til stranden. Stien ligger langs ejendommens nordskel. Stien er i praksis
ikke tilgængelig pga. tæt bevoksning, og har ikke været benyttet i umindelige tider.
Ejendommen ejes af Lejre Kommune.

ÅBNINGSTIDER

man - tors kl 15.00 - 21.30
fre - søn kl 12.00 - 21.30

Bestil på: 46 40 10 20
Bygaden 21, 4070 Kr. Hyllinge
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Nagels Rende
Adgang til kysten er gældende og korrekt indtegnet på lokalplanens kortbilag.
Niels Christensensvej
Stien er ikke offentlig tilgængelig.
Stien langs matr.nr. 30g er ikke en del af den private fællesvej. På detaljeret
matrikelkort afskæres den fra den private fællesvej ved punkteret linje. Stien er
aflukket med låger ved vandet og oppe ved fællesvejens sving. Stien kan således
ikke kaldes ”sti til kysten”, som det fremgår af kortet i lokalplanen – der er ikke
offentlig adgang.
Christian Hansensvej
Den private fællesvej Christian Hansensvej fører ikke helt ned til stranden. I princippet er der derfor ikke adgang til stranden. Men på lokalplanens kortbilag er stien
indtegnet på matr.nr. 21m, lige syd for matr.nr. 21c. Da matr.nr. 21m er ejet af det
offentlige (Staten, ved Odsherred Skovdistrikt), udtaler Lejre Kommune i notatet
fra 2013, at ”Stien er gældende og korrekt indtegnet på kortet”.
De offentlige adgange er markeret på nedenstående kort med grønt, de ikke offentlige adgange er markeret med rødt. Som det er tilfældet ved Edvard Olsensvej,
kan der være tinglyst privat færdselsret for enkelte ejendomme på de stier, der ikke
har offentlig adgang. Dette er ikke undersøgt nærmere.
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Stien langs stranden
Stien er offentlig tilgængelig, men ikke ifølge vejloven som de andre stier, beskrevet ovenfor. Stien er tilgængelig ifølge naturbeskyttelseslovens § 22. Adgangen er
synliggjort med piktogrammer og skilte ved Ejby Havnevej og ved Bramsnæsvigskolen. På skiltene, som er udfærdiget og opsat af Lejre Kommune, står der:
Velkommen til denne strand, som ejes af grundejerne, der bor langs kysten oven
for skrænten. I bedes derfor tage hensyn til følgende regler, herunder bestemmelser
i naturbeskyttelseslovens § 22 om offentlig adgang.
•
Du må kun færdes til fods
•
Du må ikke cykle, men gerne trække din cykel
•
Ophold og badning er ikke tilladt nærmere beboelse end 50 meter
•
Hunde skal føres i snor fra 1. april til 1. oktober
•
Ridning er kun tilladt fra 1. september til 1. juni
•
Bevar stien –undlad at smide sten i vandet !
Den sidste bemærkning er indføjet, fordi stenene på stien er udlagt manuelt med
henblik på beskyttelse af kloakledningen, der ligger i hele stiens længde – og
samtidig gør det jo adgang lettere for de gående gæster. I øvrigt siger naturbeskyttelsesloven, at adgang sker på eget ansvar.

STENBÆK EL-CENTER,
SÆBYVEJ 3, 4070 KIRKE HYLLINGE, tlf. 46 40 44 90
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DIN TØJMAND Boston | Labæk 2-4 | 4300 Holbæk

Tlf.: 59 43 41 49 / 59 43 0 2 76

Lille Rolighed
•
•
•
•
•
•
•

Marianne Skak Augsburg

R.A.B. Registreret Alternativ Behandler

Gudrun Børresensvej 17
Ejby Strand
4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 46 40 50 25
Mail: lille_rolighed@mail.tele.dk
Web: www.lille-rolighed.dk
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•
•
•

Akupunktur
Kinesisk medicin
Zoneterapi
Homøopatisk medicin
Arbejdsskader
Idrætsskader
Ubalance
fysisk/psykisk
Udrensning
Afgiftning
Opbygning af energi

Tilskud fra Sygeforsikringen
Danmark samt de fleste
sundhedsforsikringer

Bramsnæsvig motiver i malerkunsten
Den tidligere arkivleder i Bramsnæsvig kommune, nu afdøde
Anette Ton-Petersen, indsamlede i perioden 2000 – 2010
en mængde oplysninger om de kunstmalere, der gennem
tiden har benyttet motiver fra Bramsnæsvig området i deres
billedkunst. Nogle af disse informationer har tidligere dannet
grundlag for en række artikler fra Anette Ton-Petersen’s side i
GB bladet (år 2004 – 2010), men det samlede resultat har ikke
før været offentliggjort.
Vi håber på i samarbejde med Lejre arkiv, hvortil ”sæby”
Jens Hansen
lokalarkiv blev overflyttet i forbindelse med kommunesammenlægningen, at kunne medvirke til at lave en udstilling, en lille publikation eller i
første omgang genoptage præsentationen af Bramsnæs malerne.
Som en lille appetitvækker bringes nedenfor et billede malet af C.S (Carl Skytt) dateret
1928. Motivet er fra strandbredden ca ud for Nagels rende og i nordlig retning. Man
kan lige ane Ejby havn i billedets venstre side. Murstenshuset syd for havnen, der er
trukket lidt op af skrænten, blev opført i 1920 og benyttes i moderniseret form stadig
som privat bolig.
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Baseret på Anette Ton-Petersens noter om Carl Skytt (CS) kan refereres:
CS skulle være cigarmager af profession.
Han boede i København, på jagtvej. Var gift med Signe og havde familierelationer
omkring Ejby/Bramsnæsvig.
Han havde et sommerhus ved stranden i 1930’erne og lejede sig senere ind i
sommerhuse om sommeren på fx Grottenbjerggård i Rye og Fjordvang.
CS har malet rigtig mange motiver fra området og måske er han født her.
Adskillige malerier er i privat eje i Ejby området.
Det vides ikke om han var ”skolet” eller autodidakt.
Kilde: Lejre arkiv, noter fra Anette Ton-Petersen.
Oplysningerne indsamlet af Jette Klarskov Orloff, bestyrelsesmedlem
I grundejerforeningen Bramsnæsvig.
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Må vi sælge dit hus ?
Få en gratis vurdering !
Vi er klar : - )
Estate Peter Frølich
46400153
Hornsherredvej 25, 4060 Kr. Såby

4060@estate.dk
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Alt murerarbejde udføres:
•
•
•
•

Ombygning
Tilbygning
Badeværelser
Flisearbejde

Samarbejder
med lokale
håndværkere

• Trapper
• Skorstene
• Diverse reparationer

kim
gregersen
Murermester ApS

Kim Gregersen Murermester ApS • Gershøjvej 8, Sæby • 4070 Kr. Hyllinge
Mobil 40 58 28 48 • kim.gregersen@post.cybercity.dk

ÅBNINGSTIDER
Man - tors: 9-17, Fredag: 9-17:30, Lørdag: 10-13
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BFB (Beboernes Fællesrepræsentation ved Bramsnæsvig)
Målgruppe samtlige beboere med adresse i Ejby, 4070 Kr. Hyllinge.
Repræsenteret ved formanden for deres forening med adr. Tlf og E-mail adr.
Opdateret 13.01.2018.
Grundejerforeninger:

Bigården: 122 husstande
Formand: Knud A. Hansen, Ingridsvej 76, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 3215 5513, Mail: kahejby@gmail.com
Bramsnæslund: 24 husstande
Formand: Gert Meiner Jensen, Bramsnæslund 16, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 81 71 49 03, Mail: gmeinerj@gmail.com
Bramsnæsvig: 82 husstande
Formand: Jens Strickert Hansen, Gudrun Børresensvej 24, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf. 4640 6965, Mail: mulleogpeps@gmail.com
Chr. Hansensvej: 5 husstande
Næstformand: Bo Ravn Christensen, Christian Hansensvej 6, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 2178 2588 Mail: ninaogbo@mail.dk
Dyssemosen: 20 husstande
Formand: Lene Løhr, Dyssemosen 13, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 2068 5914, Mail: dyssemosen@outlook.dk
Ebbemosen: 14 husstande
Formand: Jette Aunskov Hansen, Ebbemosen 21, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 4640 5870, Mail: jetteogib@mail.dk
Ebbevænget: 10 husstande
Formand: Tomas Skjold, Ebbevænget 9, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 2347 4829, Mail: tomas.skjold@live.dk
Ejby Bro: 64 husstande
Formand: Joan Hinsch, Ejbybrovej 36, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 4068 4088, Mail: joanhinsch@live.dk
Ejby Strand: 32 husstande
Formand: Bjarne Elo Jørgensen, Olaf Kristiansensvej 25, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 2442 7250, Mail: evabjarne@hotmail.com
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Ejby Strand Øst: 100 husstande
Formand: Gunnar Clausen, Kærvej 27, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 2213 4576, Mail: gunse@email.dk
Grønhøj: 125 husstande
Formand: Ulrik Hansen, Lindevej 11, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 4030 4705, Mail: Alice_ulrik@hotmail.com
Lindelunden: 27 husstande
Formand: Heidi Pedersen, Lindelunden 10, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 2891 8350, Mail: heidipedersen77@gmail.com
Lorentzensvej Nord: 6 husstande
Formand: Annette Valentin, Lorentzensvej 23, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 2122 7583, Mail: lorentzensvejnord@revasoft.dk
Præstholmgårds Vænge: 155 husstande
Formand: Hans Ove Laugesen, Anders Rasmussensvej 26, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 4640 5255, Mail: hans@familien-laugesen.dk
Vestervang: 17 husstande
Formand: Marianne Ree Mikkelsen, Vestervang 3, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 5094 3351, Mail: marianne.ree.mikkelsen@gmail.com
Åhusene: 53 husstande
Formand: Pia Hilliger, Vestervang 3, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 4166 5041, Mail: philliger@yahoo.dk
Åsvinget incl. Åvangen: 162 husstande
Formand: Jack Greve Møller, Vestervang 3, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf: 2619 5777, Mail: greve.jack@gmail.com

Beboer & interesse foreninger
Bramsnæs Sejlklub:
Formand: Kim Lundgren, Rønnevej 13, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 4037 6306, Mail: formand@bramsejl.dk
Ejby Bylaug: (244) 50 husstande
Oldermand: Plys Baltzersen, Lorentzenvej 5, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 4640 5326 Mob: 2049 5326, Mail: plys-leif@privat.dk
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Ejby Brolaug
Havnefoged Jørgen Hansen, Åsvinget 9, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 5138 7088, Mail:
Ejby Forsamlingshus:
Formand: Kurt Roos, Bigårdsvej 10, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 5125 1378 Mob: 2065 0331, Mail: familienroos@mail.tele.dk
Ejby Nye Vandværk: 215 husstande
Formand: Sergio Kononovas, Ejbyvej 74, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 4640 5750 Mob: 4044 4014
Kasserer: Bruno Rasmussen, Tlf: 4640 5315, Mail: brunorasmussen@mail.dk
Ejby Strand Vandværk: 721 husstande
Kontaktperson Leif Hansen, Tlf: 4014 5857
Åhuse Vandværk: 300 husstande
Kontaktperson Jack Greve Møller, Åbakken 62, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 2619 5777, Mail: greve.jack@gmail.com

Offentlige myndigheder:
Politi ( Midt-og Vestsjællands)..............................................................Tlf: 4635 1448
Skovbogade 3, 4000 Roskilde
Politi Akut...............................................................................................Tlf: 7015 0708
Alarm ambulance, brand, politi.............................................................................112
Politi..........................................................................................................................114
Dyr i nød..........................................................................................................Tlf: 1812
Lægevagten.............................................................................................Tlf: 7015 0700
Tandlægevagten......................................................................................Tlf: 2960 7000
Adresser på hjertestartere i Ejby, 4070 Kr. Hyllinge:
1) Udenfor ved træningscentret Grønnehave Elverdamsvej 200 i Ejby, på venstre side
af indgang A.
2) Indendørs i Bramsnæsvighallen ved Multihallens indgang på højre side.
OBS – indgangsdøren kan være aflåst.
3) Udenfor på nordsiden af Ejby Havns toiletbygning Ejby Havnevej 100 i Ejby
Sælopsyn:
Observeres noget uheldigt vedr. sælen ude i fjorden, kontakt Henning Frederiksen
tlf 29 26 16 72.
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Nu skinner solen hos
Shell i Kirke Hyllinge!
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Shell

