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Steen Henrik Skyggebjerg, nekrolog
Steen Henrik Skyggebjerg gik bort søndag den 6 marts 2022
efter lang tids kamp mod kræften en kamp han på forhånd vidste, han ville tabe, eftersom alle
behandlingsmuligheder til sidst var udtømt.

Jens Hansen

Steen blev født den 19.12.1952 i Hadsten og flyttede i 1972
til København ved studie periodens start.
Som så mange andre unge var han usikker på, hvad han
skulle bruge sin flotte studentereksamen til.
“Pæren var i orden” og forskellige studieretninger blev afprøvet, men de fængede ikke rigtigt.

Lidt tilfældigt faldt valget på landinspektøruddannelsen, - en bred uddannelse med
elementer fra flere andre uddannelser såsom ingeniør, arkitekt, jurist, hvor man fik
mulighed for at kombinere teori og praksis, arbejde inde og ude og som også var en
international anerkendt uddannelse.
I virkeligheden ville han hellere have været uddannet som pilot eller skibskaptajn og
“få en på opleveren”, men det var hans forældre meget imod og sådan blev det.
Efter sin eksamen i 1977 blev karriereforløb:
1977 - 1978

Assistent hos Stadslandinspektørens kontor i Frederiksberg Kommune

1978 - 1983

Assistent i Landinspektørfirmaet Mousten Vestergaard, Bagsværd , hvor
han undervejs i 1981 fik sin beskikkelse

1983 - 2004

Landinspektør hos og senere i kompagniskab med Stadslandinspektøren på
Frederiksberg

2004 - 2015

Partner i landinspektørfirmaet Vektor A/S, hvor han var involveret i nogle
meget spændende opgaver bl.a. Metrobyggeriet i kbh., 8-tallet i Ørestaden
og Den blå Planet i kbh.

2016 - 2017

Vektor A/S blev den 01.01.2016 overtaget af Geopartner - et stort Landinspektørfirma med over 200 medarbejdere og året efter pr 01.01.2017 gik
Steen efter eget ønske på pension

Tilknytningen til Ejby og Bramsnæsvig området blev indledt, da Steen og familien
i begyndelsen af 1990’erne erhvervede en fritidsgrund med et lille sommerhus ved
Ejby strand med udsigt over fjorden - stedet, naturen og ikke mindst vandet havde
en særlig tiltrækningskraft på Steen - han havde saltvand i årene og mange af de faste
beboere kan sikkert huske hans gule Trimaran, der i mange år lå på svaj i vigen og
blev flittigt benyttet.
Han var tillige en erfaren skipper, også på større sejlskibe og har været vidt omkring
på havene bl.a. til området nord for Thule i det nordligste Grønland. Sejlskibet “Feen”
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satte dengang rekord og nåede længere nordpå i Grønland end noget andet sejlskib af
lignende art tidligere havde været.
Også Atlanterhavet er blevet krydset et par gange med Steen som kaptajn.
Måske lå “explorer lysten” gemt i generne - der var ihvertfald familiære relationer
på moderens side til en kendt norsk polarforsker. Vandets luner, udfordringerne og
oplevelserne havde stor betydning for Steen, selvom bådene blev noget mindre med
alderen.
Det lille sommerhus blev i 2006 erstattet af et nyopført hus behørigt indrettet med
maritim aptering kompas, ror og skibsgulv m.v med den hensigt, når pensioneringen
blev aktuel, at flytte hertil permanent. Desværre ødelagde sygdommen en del af denne
drøm.
Den mangeårige tidligere formand for grundejerforeningen Bramsnæsvig Allan Augsburg indså tidligt potentialet i Steen’s kompetencer og fik ham overtalt til at medvirke
i Grundejerforeningens arbejde. Steen blev indvalgt som bestyrelsesmedlem i 1997
og var næstformand i perioden fra 2010 til 2020, hvor han ønskede at fratræde som
næstformand af helbredsmæssige årsager, men han fortsatte som almindeligt bestyrelsesmedlem indtil sin død. Steen var et stort aktiv for foreningen gennem hele sin knapt
25 årige bestyrelsesperiode.
I kraft af sine kompetencer har Steen været inddraget i en lang række af grundejerforeningens mærkesager i årenes løb såsom, den uafsluttede kystsikring af stranden, den
revidere strandbyggelinie, strandstien langs kysten, sikring af Ejby havnevej ned mod
havnen, etablering af hjertestartere i grundejerforeningens område, adgangsforholdene til stierne mod stranden, Sandstrands projektet ved sejlklubben, lokalplanen for
byggeprojekt Lindegården, sikring af kirkestien for ikke at glemme nabohøringer om
bygge dispensationer, byggeansøgninger og råd og vejledning i forbindelse med skel
problematikker både i grundejerforeningens og privat regi.
Han har desuden været en flittig bidragyder med artikler til Bramsnæsvig bladet i
årenes løb, hvoraf kan nævnes “Hjertestarter er opsat i havnen” (2011), “Stier til
stranden” (2018), “Hvor ligger skellet “ (2019), “Hvis han nu bare havde holdt sig på
måtten” (2021).
Indholdet af H.C.Andersens berømte citat “At rejse, er at leve” var også Steen’s passion. Han var inkarneret globetrotter og har rejst overalt i verden med sin hustru. Til
sidst under corona epidemien blev det træls, fordi mange for længst planlagte rejser
måtte annulleres p.gr.a. smitterisikoen.
Sin pladesamling omtalte han altid med stolthed - den gik han meget op i. Samlingen
blev løbende udbygget og meget gerne vist frem. Nogle af rejsemålene var ofte rettet
mod koncertarrangementer rundt om i verden og med plade indkøb for øje.
Steen havde også en stor passion for biler - nærmere betegnet bilen Jaguar XK V8
convertible med sammenfoldeligt soltag - og nåede at udleve sin drøm i de sidste par
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år. Steen’s sidste køretur med hustruen vil ske i denne bil, når urnen med hans aske
skal spredes ud over isefjorden.
Steen efterlader sig hustruen Helle og datteren Anniqa.
Denne karismatiske mand vil blive savnet blandt familie og venner samt i Grundejerforeningen Bramsnæsvig.
Æret være Steens minde.
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Kommunesammenlægningen 1.april 1970
Af Flemming Damgaard Larsen
Lokalhistoriker, regionsrådsmedlem og kommunalbestyrelsesmedlem.

I 1958 nedsatte regeringen en kommission ”kommunalreformkommissionen”, der havde til opgave, at foreslå en
samlet lov om styrelsen af kommunerne samt inddelingen af
kommuner i Danmark.
Flemming Damgaard Larsen

Der blev på grundlag af kommissionens betænkning afgivet i
1966 vedtaget lov herom i Folketinget i 1967.

Herefter skulle det konkrete arbejde med at samle de daværende 1388 kommuner til et
langt lavere antal. Der blev ført lokale forhandlinger om sammenlægning, men Indenrigsministeriet var også inde over og skulle godkende resultatet.
Her i den sydlige del af halvøen Horns Herred, ikke at forveksle med herredet,
Hornsherred, i den nordlige del af halvøen Horns Herred, lå de tre sognekommuner:
Hyllinge-Lyndby, Rye-Sonnerup og Sæby-Gershøj, alle beliggende i det gamle herred,
Voldborg herred. Der var i de tre sognekommuner stærke interesser for, at blive sammenlagt til en kommune, der senere blev sammenlagt til Bramsnæs kommune, som i
2005 indgik i den kommune vi kender i dag, Lejre kommune.
Men tilbage til Bramsnæs kommune. Ved sammenlægningen pr. 1.april 1970 var der
i alt ca. 4.500 indbyggere i kommunen. I det samme geografiske område er der i dag
(pr. 1.januar 2022) 9.866 indbyggere, altså mere end en fordobling i de 52 år.
Hvem skulle sammenlægges:
Som anført ovenfor, fandt de fleste mennesker i de tre gamle, små kommuner det naturligt, at de tre blev sammenlagt. Men nogle, især i den nordlige del af Sæby-Gershøj
(Gershøj og Biltris) ville gerne sammenlægges med Skibby. Andre, i den sydlige del af
Rye-Sonnerup ville gerne med til Hvalsø.
Omvendt var der også nogle i den nordlige del af Såby-Kisserup (især i Torkilstrup)
der gerne ville med i Bramsnæs.
Hvordan foregik forarbejdet:
Der blev ca. et år før sammenlægningen nedsat et sammenlægningsudvalg bestående
af 3 sognerådsmedlemmer fra hver af de tre små kommuner, altså i alt 9 medlemmer.
Sammenlægningsudvalget skulle forestå alt det praktiske:
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Hvad skulle kommunen hedde?
Hvor mange kommunalbestyrelsesmedlemmer skulle der være i den nye kommune?
Hvor skulle rådhuset ligge?
Hvem skulle ansættes, som kommunaldirektør/kæmner?
Hvem skulle ansættes på de andre ledende poster?
Og så videre; og så videre.
Navn:
Der blev foreslået flere navne til den nye kommune, fx Kirke Hyllinge kommune (opkaldt efter kommunens mest centrale by; Voldborg kommune, opkaldt efter det gamle
Voldborg herred, som kommunen ligger i; Bramsnæs kommune, opkaldt efter den
smukke halvø i kommunen.
Efter en del tovtrækkeri blev navnet til sidst: Bramsnæs kommune.
Men greven på Ryegaard, F.C.R.Scheel (1897-1979) blev utilfreds over dette, da han
mente, at hans slægt havde eneret til navnet, som ejer af halvøen Bramsnæs. Han
lagde sag an mod sammenlægningsudvalget, men tabte sagen i Østre Landsret, så
kommunen fik lov til at beholde sit navn Bramsnæs kommune.
Antal kommunalbestyrelsesmedlemmer:
Det blev vedtaget, at den nye kommunalbestyrelse skulle være på 15 medlemmer.
I hver af de tre gamle kommuner var sognerådet på ni medlemmer, altså 27 tilsammen,
som så skulle ned på 15 medlemmer.
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Næsten alle kommuner i Danmark på
størrelse med Bramsnæs kommune fik 15
medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Rådhusets placering:
Det blev vedtaget ikke at bygge eller
etablere et centralt rådhus, men i stedet
bruge de gamle kommunekontorer, sådan
at kommunekontoret i Hyllinge-Lyndby,
der lå i Kirke Hyllinge på Stationsvej,
blev der hvor sekretariatet, bogholderi og
skattekontor blev placeret. Her blev også
borgmesterkontor.

Bramsnæs Rådhus i Lyndby fra 1973 til
kommunesammenlægningen med udgangen af 2006.

Teknisk Forvaltning blev placeret i Rye-Sonnerups kommunekontor på plejehjemmet
Grønnehave i Ejby.
Socialkontoret blev placeret i Sæby-Gershøjs kommunekontor i Sæby på hjørnet af
Hornsherredvej og Smedestræde.
Først efter Lyndby Skoles nedlæggelse i 1972 blev der indrettet rådhus i den tidligere
skole og administrationen kunne samles og kommunalbestyrelsesmøderne holdes i en
rigtig rådssal, nemlig den tidligere gymnastiksal, der blev indrettet til formålet med et
rigtig halvmåne bord.

Fordi den
personlige kontakt
gør hele forskellen
Vi svarer altid - hele døgnet
Stig Schärfe

John Schärfe
FAMILIEDREVET, ISO-CERTIFICERET BEGRAVELSESFORRETNING

Tlf. 46 35 08 69
Bygaden 17, 4070 Kr. Hyllinge
www.schaerfe.dk · info@schaerfe.dk
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Ledende medarbejdere:
De kommunesekretærer, der var i de gamle kommuner blev chefer for hver sit faglige
område.
I Bramsnæs blev betegnelsen kæmner anvendt frem for administrationschef eller kommunaldirektør, som næsten alle andre kommuner ellers anvendte som stillingsbetegnelse for kommunens øverste administrative chef.
Kæmner blev kommunesekretæren i Rye-Sonnerup, Arne Aagesen, der også havde
været sekretær for sammenlægningsudvalget. Det var nok også på grund af ham, at
hans stillingsbetegnelse blev kæmner, da Aagesen var en meget beskeden mand og
ikke brød sig om fine titler.
Socialinspektør blev kommunesekretæren i Sæby-Gershøj, Johs. Pedersen.
Kommuneingeniør blev kommuneingeniøren i Hyllinge-Lyndby, som var den eneste
af de gamle kommuner, der havde en kommuneingeniør.
Skatteinspektør blev kommunesekretæren i Hyllinge-Lyndby, Jens Sørensen.
Hertil kom, at som ledende skoleinspektør, datidens benævnelse for skoledirektør/
kulturchef, blev skoleinspektør Kristian Olsen, Rye-Sonnerup Centralskole i Ejby, der
efter kommune- sammenlægningen fik nyt navn, Bramsnæsvigskolen.
De gamle sogneråd:
Det radikale Venstre havde i mange år stået stærkt i de tre gamle sognekommuner,
især grundet de store husmandsudstykninger i kommunerne efter jordlovene i 1919,
som en lokal radikal folketingsmand, Niels Frederiksen (1874-1951), Store Karleby
havde stået i spidsen for i Folketinget. Niels Frederiksen var blevet valgt her i Lejrekredsen til Folketinget i 1913.
Sammensætningen i de gamle sogneråd var inden sammenlægningen således:
Hyllinge-Lyndby: 4 fra Venstre, 1 konservativ, 2 radikale og 2 socialdemokrater. Venstremanden, Frede Rasmussen fra Østervang i Store Karleby var sognerådsformand.
Rye-Sonnerup: 2 fra Venstre, 3 fra borgerlisten, 2 radikale og 2 socialdemokrater.
Den radikale Søren Sørensen, Ejby var sognerådsformand. Søren Sørensen var sognerådsformand selvom, der var borgerligt flertal, da de to Venstre medlemmer ikke
kunne blive enige.
Borgerlisten var opstået op til valget i 1966 på foranledning af grev F.C.R.Scheel på
Ryegaard, da han ved valget i 1962 var blevet genvalgt til sognerådet, men det nyvalgte sogneråd vedtog enstemmigt, at han ikke var valgbar på grund af skatterestance
hos en af hans forpagtere, skønt det var sognerådet bekendt, at han ved forespørgsel
på kommunekontoret før valget havde fået mundtlig oplysning om, at ingen af hans
forpagtere var i restance med ejendomsskatter. Dengang var man ikke valgbar ved
skatterestance og en ejendomsbesidderes forpagtere måtte heller ikke være i restance
med ejendomsskatter.
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Sæby-Gershøj: 3 fra Venstre, 1 konservativ, 3 radikale og 2 socialdemokrater. Den
radikale Hans Pedersen, Biltris Mark var sognerådsformand.
Den nye kommunalbestyrelse:
Tirsdag, den 3.marts 1970 blev, der afholdt valg til de nye kommunalbestyrelser og
amtsråd.
Ved kommunalvalget i Bramsnæs kommune var der opstillet lister fra de fire gamle
partier samt én borgerliste (den fra den gamle Rye-Sonnerup kommune). Endvidere
opstillede partiet Retsforbundet.
Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og Venstre stillede med hver sin liste i hver
af de tre gamle kommuner. Det konservative Folkeparti, Den upolitiske Borgerliste og
Retsforbundet havde kun en liste hver.
Resultatet ved valget blev:
Partier/lister
Socialdemokratiet Hyllinge-Lyndby
Socialdemoktatiet Rye-Sonnerup
Socialdemokratiet Sæby-Gershøj
Socialdemokratiet ialt

Procentpoint
10.6
7,6
9,4
27,6

Mandater
2
1
1
4

Det radikale Venstre Hyllinge-Lyndby
Det radikale Venstre Rye-Sonnerup
Det radikale Venstre Sæby-Gershøj
Det radikale Venstre i alt

7.0
11,2
8,0
26,2

1
2
1
4

Det Konservative Folkeparti

9,0

1

Venstre Hyllinge-Lyndby
Venstre Rye-Sonnerup
Venstre Sæby-Gershøj
Venstre i alt

17,2
5,8
4,1
27,1

4
1
0
5

Retsforbundet

1,2

0

Den upolitiske Borgerliste

8,9

1
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Som det ses fik listen for Venstre i Hyllinge-Lyndby et
stærkt valg. Det skyldes især to forhold. Venstre stod
generelt stærkt i Hyllinge-Lyndby men også at de to første
på denne liste, Knud Jensen og Holger Waage begge var
store personligheder og karismatiske ligesom Holger Waage
var meget visionær. Det medførte, at Venstre-listen fra
Hyllinge-Lyndby trak mange stemmer på tværs af de gamle
kommuneskel og dermed fik 4 valgt, hvilket kostede spidskandidaten på Venstres Sæby-Gershøj-liste, Tage Jensen,
Biltris en plads i kommunalbestyrelsen. Der havde ellers
været tradition for, at hans slægt i lige linje altid har haft et
medlem i sognerådet. Det er der senere rådet bod på. Hans
søn, Jens K. Jensen, Biltris blev senere valgt ind i Bramsnæs
kommunalbestyrelse og er stadig medlem af Lejre kommunalbestyrelse, som sjette generation af sognerådsmedlemmer
/ kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Holger Waage, borgmester i Bramsnæs
kommune 1974-1987.

Hvem blev valgt:
Følgende blev valgt til den nye kommunalbestyrelse:
Socialdemokratiet:
Bygningsinspektør Børge Jensen, Biltris
Alderdomshjem bestyrer Edith Pøhler, Lyndby
Metalsliber Niels Peter Dahl, Lyndby
Arbejdsmand Sigfred Pedersen, Rye.
Det radikale Venstre:
Parcellist Hans Pedersen, Biltris Mark
Murermester Poul Pedersen, Ejby Strand
Maskinsmed Arvid Eliasen, Lyndby Strand
Handelsmand Søren Sørensen, Ejby
Konservative:
Købmand Preben Hansen, Kirke Hyllinge
Den upolitiske Borgerliste:
Lærer Christian Carstensen, Ejby
Venstre:
Konsulent Knud Jensen, Lyndby
Konsulent Holger Waage, Lille Karleby
Tømrermester Otto Olsen, Kirke Hyllinge
Gårdejer Svend Madsen, Kyndeløse
Gårdejer Sander Jacobsen, Englerup
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Ved kommunalbestyrelsens konstituerende møde blev den radikale Hans Pedersen,
Biltris Mark valgt som Bramsnæs kommunes første borgmester. Ved borgmestervalget
var der opstillet fire kandidater: socialdemokraten Børge Jensen; den radikale Hans
Pedersen; Venstres Knud Jensen samt socialdemokraten Niels Peter Dahl, som blev
foreslået af den konservative Preben Hansen. Forslaget om Niels Peter Dahl var aftalt
mellem Venstre og den konservative, for at prøve, at skyde en kile ind mellem Socialdemokratiet og Det radikale Venstre, da det var kommet frem, at socialdemokraterne
og de radikale havde aftalt at stemme på hinanden i 3.afstemningsrunde.
Det fik Børge Jensen til at anmode om at mødet blev suspenderet, hvorefter de 4 socialdemokrater gik ud for, at sikre, at ingen brød partidisciplinen.
Da socialdemokraterne kom ind igen meddelte Børge Jensen, at ingen socialdemokrat
ville bryde det aftalte.
I første afstemning fik Børge Jensen 4 stemmer, Hans Pedersen 4 stemmer, Knud Jensen 6 stemmer og Niels Peter Dahl 1 stemme.
I anden afstemning fik Børge Jensen 4 stemmer, Hans Pedersen 5 stemmer, Knud Jensen 6 stemmer og Niels Peter Dahl 0 stemmer. Den konservative havde nu flyttet sin
stemme over på Hans Pedersen for at undgå, at Børge Jensen kunne blive borgmester.

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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I 3.afstemning foreskriver styrelsesloven, at der skal stemmes mellem de to, der har
fået flest stemmer i 2.afstemning.
Hans Pedersen fik herefter 8 stemmer (radikale og socialdemokrater). Knud Jensen fik
7 stemmer (Venstre, Konservative og Borgerlisten).
Venstres Knud Jensen, Lyndby blev herefter valgt til viceborgmester. Knud Jensens
søn, Flemming Jensen, blev 31 år senere valgt, som den sidste borgmester i Bramsnæs
kommune og den første borgmester i den nye Lejre kommune.
Socialudvalgsformand blev socialdemokraten Børge Jensen, Biltris.
Kulturelt Udvalgs formand blev den radikale Søren Sørensen, Ejby. (Kulturelt udvalg
varetog skoler og kultur samt fritid).
Formand for Teknisk Udvalg blev den radikale Arvid Eliasen, Lyndby Strand.
Formand for ejendomsudvalget blev Venstres Holger Waage, der ved valget 4 år efter
blev borgmester og var det til sin alt for tidlige død i december 1987.
Vi kan se, at Det radikale Venstre blev stærkt placeret med borgmester og 2 udvalgsformænd ud af i alt 4.
Kommunalbestyrelsesmøderne blev i de første år holdt i Karleby Forsamlingshus, da
kommunen ikke havde noget egentligt rådhus med rådssal.
Der blev holdt to møder om måneden, som efter en del år blev nedsat til et månedligt
møde.
Udvalgene holdt også 2 møder hver om måneden. Men udvalgsmøderne blev holdt
på de gamle kommunekontorer, da der kun var 5 medlemmer i udvalgene. Dog havde
Socialudvalget 7 medlemmer.
Til at forestå skattelignings arbejdet blev der i hver af de nye kommuner nedsat en
Ligningskommission, der i Bramsnæs kommune kom til, at bestå af 7 eller 9 medlemmer. Heri kunne partierne også indvælge medlemmer, som ikke var medlemmer af
kommunalbestyrelsen. Langt de fleste medlemmer af Ligningskommissionen var ikke
medlemmer af kommunalbestyrelsen.
Ved Hyllinge-Lyndby Sogneråds sidste møde i marts 1970 valgte jeg at møde op for,
som tilhører, at overvære dette historiske sidste møde. Jeg var den eneste tilhører og
jeg tror ikke, at sognerådet før har haft tilhørere, for sognerådsmedlemmerne havde
meget svært ved, at finde ud af hvordan de skulle håndtere denne uvante situation.
Det var i sig selv en sjov oplevelse.
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I de følgende 4 år overværede jeg samtlige kommunalbestyrelses møder hver 14.dag.
Men nu kom der flere tilhørere hver gang. Bl.a. mødte der to medlemmer fra Retsforbundet næsten hver gang. De refererede fra møderne i et lille husstandsomdelt blad,
Retspolitisk Månedsblad, hvori de også hudflettede kommunalbestyrelsesmedlemmerne og gjorde grin med de kommunale beslutninger.
Det resulterede i, at Retsforbundet fik et medlem af kommunalbestyrelsen ved valget i
1974.
Ved valget i 1974 blev jeg også valgt, som det markant yngste medlem og nu havde
jeg mødepligt til alle kommunalbestyrelsesmøderne. Det har foreløbig varet 48 år.
Men spændende har det været, især at arbejde sammen mange store personligheder og
politiske karakterer.
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11´eren – et stort fælles projekt for samvær og bevægelse i Ejby og omegn.
I november 2018 havde Lejre kommune en workshop i Multisalen i Bramsnæsvighallen i forbindelse med projekt ”Bevæg dig for livet”. Formålet var, i samarbejde med DIF og
DGI, at involvere alle mennesker i Lejre kommune i arbejdet
med at finde ud af, hvordan vi alle sammen, børn, unge og
gamle, kan inspireres til at bevæge os meget mere.
Asta Rasmussen

Ejby og omegn.

Bendte Nielsen og Asta Rasmussen deltog, blandt mange
andre, i arrangementet. Det satte gang i spekulationer
om, hvordan vi kunne være med til at skyde noget i gang i

Vores første indskydelse var en fitnessbane et eller andet sted i Ejby, et sted som man
naturligt kom forbi, når man var ude at løbe eller gå.
Efterhånden blev det til noget mere konkret, idet vi også involverede Carsten Gynther
og Bylauget. Vi fik kig på området, som ligger mellem parkeringspladsen og Bramsnæsvighallen, hvor der lige nu er skaterbane, basketbane og græs.
Vi fremlagde projektet for Ejby Bylaug, som straks afsatte 20.000 kr til projektet.
Vi indkaldte, 10. januar 2020, alle dem vi tænkte kunne være interesserede i at være
med, til et idemøde i et mødelokale i Bramsnæsvighallen.
31 personer var inviteret og 25 kom. Borgmesteren, ungdomsskolen, Bramsnæsvigskolen, forskellige afdelinger i BIF, Grønhøjgård, Bylauget, kommunalbestyrelsen,
ungdomsskolen, SSP, ældremotion, lokale ildsjæle og”Bevæg dig for livet” – koordinator var til stede og det gav rigtig mange gode ideer.
Flere møder blev etableret og arbejdsgrupper blev nedsat for de enkelte områder.
Vi søgte Landsbyudvalget om penge til en professionel Landskabsdesigner og vi fik
30.000 kr. De penge var givet godt ud. Vi fik et meget fint og gennemarbejdet projektforslag.
Samtidig havde Bylauget udskrevet, på Facebook, en konkurrence om navnet på projektet. Der var udlovet et gavekort på 1000 kr til vinderen, til Elgiganten.
Der var mange fine forslag, men ét forslag var noget særligt, idet det inddrog det
11.verdensmål, som handler om bæredygtige og inkluderende fællesskaber. Det er
præcis, hvad 11’eren kan gøre for Ejby og omegn. Ved at skabe et inkluderende fællesrum åbnes muligheden for læring på tværs af generationer og interesser.

17

Klinik for fodterapi

Annette Steen Nielsen

Mette Nielsen

Book tid online på www.fodbehandling.net
•
•
•

Fodbehandling
Bøjlebehandling
Indlæg

•
•

Pålægning af neglelak ved fodbehandling
Salg af produkter

Tilskud til behandlinger med Sygesikring Danmark gruppe 1 og 2,
samt udvidet helbredstillæg til pensionister via Kommunen.

Åben mandag – fredag
Gavekort til behandlinger udstedes på klinikken.
Klinik for fodterapi v/ Mette Nielsen
Bygaden 17
4070 Kirke Hyllinge

Tlf. 46 40 32 80
info@fodbehandling.net

Følg os på Facebook: Klinik for fodterapi Kirke Hyllinge
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Og området ligger ved Elverdamsvej – så derfor har projektet fået navnet: 11´eren.
”11´eren” kommer til at danne rammen om et aktivt og socialt samlingspunkt for Ejby
og omegn og det bliver et sted, hvor samvær og nye aktivitetsmuligheder skal være
grundlaget for et levende og trygt liv for alle i Ejby og omegn. Et fælleshus, samt åbne
og indbydende faciliteter til fælles oplevelser, skal styrke fællesskabet og foreningslivet, samtidig med at området kommer Bramsnæsvigskolen, Grønhøjgård og den
kommende nye daginstitution til gode.
11´eren kommer til at ligge mellem Bramsnæsvighallen og fodboldbanerne. Det er et
projekt med udendørs fitnessområde, klatrebane, skaterbane, fælleshus og picnicområde. Der bliver opsat informationstavler om naturen og vandrestier i området, så både
lokale og turister kan blive inspireret til vandreture.
Ifølge lokalplanen for området, er projektet relevant og efter aftale med ”Byg &
Miljø” i Lejre kommune arbejder vi videre med projektet og skal sende de nødvendige
ansøgninger i forhold til byggeri osv.
Desuden er vi blevet bedt om, af Udvalget for Kultur, Fritid & Turisme, at invitere
dem på besøg ved området for en samtale om, hvad det hele drejer sig om.
Indtil videre har vi i alt fået 275.000 kr fra forskellige steder. Projektet koster omkring
9 mio. kr og projektgruppen er gået i gang med at lave fondsansøgninger.
Fra LAG Midt-Nordvestsjælland, hvor LAG = Lokale Aktions Grupper, er projektet
blevet indstillet til 200.000 kr.
For yderligere info så kontakt Poul Rævdal
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FLEST solgte
boliger i 4070
Kirke Hyllinge*

Det er en grund til at home BRAMSNÆS
sælger flest boliger. Vi følger dig trygt
igennem salgsprocessen!
Ring allerede i dag på tlf. 46 40 00 84, og
bestil en GRATIS og uforpligtende salgsvurdering.

*Boligsiden.dk - d. 23-02-2022 - find mægler - postnr. 4070 - solgte - home Bramsnæs

BRAMSNÆS
v/ Michael H. Jørgensen a/s
Bygaden 50
4070 Kirke Hyllinge
bramsnaes@home.dk
Tlf. 46400084
Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen
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Der er liv på gården.

Stedet Dejligheden. Udsigten fra
slægtsgården af Helle Hygom

Overskriften er rammende for gårdens aktiviteter og
virke. Oven for Ejby Havn ligger der en Gård.
Gården er en gammel slægtsgård, der går tilbage
i mere end 7 generationer. På gården levede vores
familier, og meget er sket i tidens løb …hvis væggene
kunne tale … som et program i TV hedder, fortæller
denne gård også mange spændende historier. Tænk at
Ejby Mordet blev begået på vores jorde.
Huset, hvor de blev myrdet, blev revet ned, ingen
turde bo i det hus, og man byggede af overskydende
nedrivningsmaterialer fra “Ejby mordets” hus, en del
af det lille vognhus, der ligger helt ud til Havnevejen
i dag.

Dengang bugtede vejen sig også lidt mere oppe ved gården, end den gør idag, og var
engang kun to hjulspor til en lille anlægge bro for både, som idag er Ejby Havn …
Vidste I, at I år har Ejby’s Brolaug 100 års jubilæum.
På Gården boede Lars Nielsen vores familie, som bla. deltog modigt i krigen i 1864.
Han byggede gården om, rev et gammelt, lavt og kalket stuehus ned og byggede nyt
stuehus med højt til loftet i røde mursten.
I 1964 bygger Ernst Frederiksen nye staldbygninger. Ernst var også Havnefoged og
Bådebygger og drev gården som Landmand med landbrug på markerne, malkekøer,
høns og korn og jordbær, hvormed han kunne forsørge hele sin familie med 3 børn. I
1990 overtager sønnen Henning Frederiksen gården og Henning er i dag Tækkemand
og Havnefoged.

Vognhuset, delvist opført af bygningsmaterialer fra ”Ejby mordets” hus.
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I dag er gården familiedrevet og der bor 3 generationer i familie kollektiv på gården
med 4 voksne og 3 børn, hvor 3 voksne fordelt på 2 generationer har virksomhed på
og af gården.
Gården er jo så fra “dengang og engang” og sådan lidt Pippi agtigt med skæve døre og
originalitet. Og her er vi, vores familie , nogle kreative mennesker..- mange generationer efter, tænk at vi også passer så fint ind på stedet …og at vi også elsker det.
Der er liv på gården …. vi har mange heste og andre dyr, disse bruger vi til vores
virksomhed ISAFJORD - Miljøterapi for børn og unge- hvor Lejre Kommune har 10
pladser i særligt tilbud - til børn og unge, som kommer, deltager og oplever gode sociale fællesskaber omkring Heste, dyr, natur i et aktivt og rummende bondegårds miljø
med “højt til himlen”.
I dette arbejder også flere voksne i jobtræning fra Lejre Kommune, hvor arbejdsopgaverne giver mening og forbedring for børn, unge ,voksne, for familier og for dyr.
Vi bygger vores liv på gården omkring socialt liv og fællesskaber, og tilbyder lokal
forankring med bla. Fælleshave, Senior have, Dyrehave , Besøgsgård, naturligt læringsmiljø for skoler og institutioner.
Vi har også heste kollektiv, ride fællesskaber og andre sociale arrangementer. Her
kommer mange forbi, kommer ind og hilser på os og på dyrene, til stor glæde for
mange, unge som gamle.

Lille Rolighed
•
•
•
•
•
•
•

Marianne Skak Augsburg

•
•
•

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

R.A.B. Registreret Alternativ Behandler

Tilskud fra sundhedsforsikringer
hvis man selv kan indberette regninger
Gudrun Børresensvej 17 • Ejby Strand • 4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 46 40 50 25 • Mail: lillerolighed@gmail.com • Web: www.lille-rolighed.dk
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På gården er Butik og Cafe Dejlighed, som er drevet af vores datter
- en gårdbutik med livsstil, gamle
møbler, og loppefund samt om sommeren en lille landcafé, hvor der
kan købes is, kaffe og kage m.m. og
tempoet er nede. Her er en skønherlig stemning og gård terrasse med
den smukke udsigt ved Dejligheden,
som man kan sidde og nyde.

Der kæles med hestene efter turen

Vi arbejder på, at gårdbutikken/landcaféen kan blive en socialøkonomisk
virksomhed, hvor hele overskuddet
danner nye udviklende miljøer både
arbejdsmæssigt og socialt.
I sommeren 2022 - uge 27 - er vi
værter for et stort event “ Vinden
drar “ for ca 300 mennesker fra nordens lande med interesse for at sejle
med deres historiske / traditionelle
både og lære om lokal kystkultur de afholder uge lejr på skrænten og
ved havnen.

Fælles ridetur i ådalen

Vi har mange ideer og lyst til udvikling af fællesskaber og sociale arrangementer, som gården og vi kan
danne rammen om. Og har du ideer
eller lyst til at bidrage eller deltage i
noget eller være frivillig, så er man
rigtig meget velkommen.
Følg med os på
Instagram: stedetdejlighed, butikogcafedejlighed
Facebook: Stedet Dejlighed , Butik
& Cafe Dejlighed
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Tante Andante

En butik fyldt med skønne patchworkstoffer, broderi,
mønstre og bøger samt masser af dejligt garn!
Tag et kig ind i butikken, og bliv inspireret
Tag også et kig på shoppen www.tante-andante.dk
Tante Andante,
Gl. Skolevej 5, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge
Åbningstid: Tirsdag-fredag kl. 10-17, lørdage kl. 10-14 samt alle søndage med kursus kl. 10-14

Facebook søg patchwork tante andante
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Tante Andante – Patchwork og Garn
Hvem er Tanten?
Jeg hedder Charlotte Bjørkholm, født 1966, gift med Tonny
Bjørkholm og har 3 sønner, Ken, Daniel og Andreas. Jeg bor
i Ejby og har boet her siden 1990 først i Hjortespringshuset
oppe i kanten af skoven og siden 1994 på Knudsvej.

Charlotte Bjørkholm

Jeg er vokset op med en mor, der var super kreativ. Hun
strikkede, hæklede, ”knyttede”, malede porcelæn, broderede,
syede tøj og ikke mindst patchwork. Jeg har igennem min opvækst været det hele igennem, og for ca. 20 år siden startede

jeg med at sy patchwork.
Jeg er så heldig at have 3 søstre, som også er super kreative, og som jeg deler min
interesse med.

Jeg åbnede min butik i januar 2006 i halvdelen af vores garage. Det var Danmarks
mindste butik, som Dansk Patchworkforening skrev i deres medlemsblad Kludemagasinet. I 2009 var det allerede blevet for småt, og jeg fik muligheden for at leje mig ind
i lokaler på Den Gamle Skole, Gl. Skolevej 5, Ejby. Siden 2015 har jeg beskæftiget
mig fuld tid med butikken.
Januar i år, 2022 har jeg udvidet butikken en gang til, samme adresse men et meget
større butikslokale, jeg har også et stort kursuslokale med plads til 16 kursister, samt et
strikkecafe område. Derudover har jeg nu ansat en rigtig dygtig pige Stine Hagelund,
som både underviser og ekspederer i butikken.
I dag er butikken fyldt med patchworkstof – patchworkstof er med mønstre,
der er mindre i størrelse, det er ren bomuld, og det er 110 cm i bredden – Derudover er butikken fyldt med sytilbehør,
broderi, mønstre og bøger. En anden
vigtig vare er strikkegarnet, som der kun
er kommet mere af.
I butikken afholdes også en masse kurser, der kommer over 300 kursister hver
måned, nogle hold er med undervisere
og andre hold er uden undervisere, hvor Foto: Charlotte Bjørkholm
man syr, det man har lyst til indenfor patchwork, samt inspirerer og hjælper hinanden.
90% af kurserne er månedshold dvs. man melder sig for en hel sæson september til
juni og så er det ca. 1 gang pr. måned i alt 8 gange. De fleste hold er kl. 10-15, men der
er også aftenhold kl. 17.30-21.30. Den eneste dag butikken har lukket er mandag.
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Spar på varmen - udskift til energiruder.

HOS FRISØR ANNIE D
KAN DU FÅ ORDNET HÅRET OG BLIVE KLÆDT
I NYESTE MODE, LÆKRE PASFORMER OG
BÆREDYGTIGE LÆKRE KVALITETER.

Kjolen fra PONT NEUF
Bukser er fra LAU RIE
Munkholmvej 26, 4300 Holbæk • tlf. 59 43 84 84

www.annied.dk
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Søndag er egentlig heller ikke en åbningsdag, men da vi har kurser hver søndag fra
september til juni, så er man også velkommen på søndage.
Lige i skrivende stund arbejder jeg på at få
lavet et strikkemånedshold, og i fremtiden
vil der også komme foredrag.
14 dage hver sommer (uge 27 og uge 28)
holder vi Sommerdaghøjskoler, hvor man
kommer i 5 dage i træk fra kl. 9.00-20.00
hver dag og får undervisning og syr. Disse
højskoler er med forplejning.
Som noget nyt i år holder vi også højskoler i uge 32 og 33, dog kun kl. 10-16 hver
dag i 4 dage, uden forplejning men med
undervisning.
Butikken deltager altid i Kreativ Midsom- Foto: Charlotte Bjørkholm
mer Marked i Korsør som ligger ultimo
juni og er et kæmpe marked / messe for patchwork folket. Butikken deltager også i
Dansk Patchworkforenings årlige Træf, når det er i Roskilde Hallerne, ca. hver 3. år.
Derudover afholder vi hvert år den sidste lørdag i september en begivenhed, der hedder Quiltrally, hvor alle patchworkbutikker på Sjælland er sammen om at holde en
åben hus dag, hvor der er mange forskellige workshops, demo’er og god forplejning!
Butikken har åben tirsdag-fredag kl. 10-17 og lørdag kl. 10-14 samt alle søndage med
kursus kl. 10-14.
Butikken har også en webshop, som vi prøver at have tid til at holde opdateret www.
tante-andante.dk samt en facebookside patchwork tante andante
Og ellers er alle – også dem der bare er nysgerrige – altid velkommen til at stikke
hovedet ind og se hvad vi laver og få en god snak!
På gensyn
Charlotte
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Kender du Mike?
Mike er ikke bare aktiv i det lokale foreningsliv,
han er også ekspert i at matche din økonomi
med dit liv og dine fremtidsplaner.
Book et uforpligtende møde med Mike på
59 45 42 18 og hør, hvad han kan gøre for dig.

4331 Holbæk · 148x210_lokal · privat.indd 1
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Beretningen 2021, Ejby Bylaug
Året startede som det sluttede med restriktioner hvor vi startede med Ren By arrangement i April måned med tilmelding
og da det foregik udendørs mødte folk op for at gøre vores by
klar til sommeren.
Ejby Bylaug nåede ikke at afholde sin generalforsamling i
marts måned som planlagt da den nok så kendte COVID-19
formåede igen at lukke hele Danmark ned på flere måder.
Det lykkedes at afholde vores generalforsamling den 2. Juni
med fornyet forhåbning om at vores sensommer arrangementer kunne afvikles, hvilket lykkedes.
Poul Rævdal

Ejby Bylaug’s nye bestyrelse efter generalforsamlingen 2021
Ny bestyrelse:
Poul Rævdal
Bente Blumensaat
Gert Meiner Jensen
Jannie Andresen
Karina Jensen
Claus Gudmundsson
Thomas Schwerdtfeger
Asger Lundegård
Jannick Schrøder
Kaj Hjort
Erik Hestbæk
Ulrik Hansen

Oldermand
Sekretær
Kasserer
Bestyrelse medlem
Bestyrelse medlem
Bestyrelse medlem
Bestyrelse medlem
Bestyrelse suppleant
Bestyrelse suppleant
Revisor
Revisor
Revisor suppleant

Ejby Bylaug byder de nye og friske medlemmer i Ejby Bylaug velkommen med forhåbninger om flere tiltag og gode arrangementer for byen i 2021.
En gennemgang af Projekt 11’eren blev præsenteret af Asta og Bendte som kunne
fortælle status om projektet.
Sankt Hans blev gennemført i minimeret udgave og der var et flot fremmøde selvom
COVID-19 stadig var på tale.
Efter Sankt Hans havde vi fornøjelsen af at følge Danmarks fodboldlandshold på storskærm i Ejby og Omegns Forsamlingshus og med stor succes indtil vi mødte England.
I starten af August var Ejby Bylaug med til at assistere ved åbningen af Repair Cafeen,
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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
Din lokale tømrer i Kirke Hyllinge
Se mere på Toemrer-nissen.business.site
30

som ligger på skolen. En god start med masser af folk som kom og fik lavet ting, der
var på vej til at blive smidt ud. Læs mere om Repair cafeen her i Bramsnæsvigbladet.
Efter 1½ år med aflysninger kom der gang i arrangementerne efter sommerferien.
Sommerfesten på havnen blev en kæmpe succes med god mad, musik og glade deltagere. Man kunne virkelig mærke at folk savnede at komme ud og møde andre og nye
mennesker.
En smuk sensommerdag i september var der arrangeret ”Syng Solen Ned” med Sara
Futtrup og band som sang så smukt at regnen stoppede. 70 mennesker støttede op og
hørte smuk sang til solnedgangen.
Ejby Bylaug er i dialog med Sara Futtrup om flere arrangementer med sang på havnen.
Efter sommeren blev det tid til Ren By for at gøre byen klar til vinteren. Der var en
del skrald efter sommeren, men det blev samlet ind og sorteret så kommunen kunne
afhente det på havnen.
Efter vores første fællesspisning i lang tid, der blev afholdt den 9. november med karrygryde og ris på menuen, blev det tid til Ejby Prisen som havde rigtig gode nomineringer.
Men Ejby Prisen gik til Carsten Gynther som bruger mange af hans timer på BIF
GYM, hvor han har været med til at starte fitnesscenteret med tilhørende spinningsrum. Udover dette er Carsten med i Bevæg dig for livet gruppen, som arbejder på
projekt 11’eren med et udendørs fitness område. Carsten er god til teknik, så det var
nærliggende at han også var med til at starte Repair Cafeen i Ejby som både tovholder
og fixer. Sammen med kommunen har han startet senior fitness på Grønnehave, som
hjælper ældre med opvarmning og træning.
Da Juletræsfesten blev aflyst blev børn og voksne inviteret til juletræstænding på Bypladsen med besøg af julemanden, som tændte lyset og delte slikposer ud til børnene.
De grupper som allerede er i gang og byder ind med meget er følgende:
Ejby Byforum – Alle grundejerforeninger og vandværker
Sankt Hans (Bramsnæs Sejlklub) – Ejby Bylaug
Fællesspisning – Lene og Lillian
Byplads – Per Kiegstad
Projekt 11’eren – Asta og Bendte
Ren By – Jannie og Karina
Sommerfest på Ejby Havn – Bente og Søren
Udlejning – Poul og Jannik
Julemarked (BIF) - Gitte
Strandgruppen Fastelavn – Jannie og Karina
Juletræsfest - Kulturgruppen
Vores Håndarbejdsgruppe – Charlotte Rossen
Kultugruppen – Kurt og Hanne
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Skibby Apotek
Hovedgaden 40
4050 Skibby
Tlf.: 47 52 82 42
skib130@apoteket.dk

Jægerspris
Fasan Apotek
Hovedgaden 42 B
3630 Jægerspris
Tlf.: 47 50 34 26
130jfa@apoteket.dk

Autoriseret Kloakmester
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Grupper som gerne skulle op og køre i 2022
Flag Gruppen Touren i Lejre Musik Arrangementer Byens dag – (nyt tiltag)
Er man interesseret i at deltage i nogen af ovenstående grupper, så er det bare at skrive
til oldermand@ejbybylaug.com (man kan sagtens melde sig på flere steder)
Ejby Byforum er et forum, hvor man har samlet alle grundejerforeninger, vandværker
og organisationer i Ejby og Omegn med det formål at bringe ting op for hele byen,
samt at samarbejde på tværs af byer i Lejre kommune.
Der har været en del møder online med flere sager i byen. Nogle af sagerne er mere
langhåret end andre, men de fleste er en dialog med kommunen. De fleste sager er
stadig åbne og tager en del tid at få gennemført med de ønsker byen har.
- Trafik i Ejby
• Knudsvej og hastighedsdæmpning
• Trafik til nye udstykninger
• 40 km/t i hele byen
• Cykelsti mellem Rye og Ejby
• Ny “PORT” ved Ejby strandvej 1
- Hjertestarter
• Byen er nu opdateret med 11 hjertestartere enten privat eller sammen med Ejby
Bylaug. (se hjertestarter oversigt her i bramsnæsvig bladet)
- Sandstrand
• Hvilke muligheder for at gøre stranden i bedre stand og med sand
- Søer, moser og regnvandsdbassin
• Oprensning af disse
- Landsbyudvalget
• Hvad vil vi gerne have der skal ske i byen
- Projekt 11’eren
• “Byens” udendørs motions og samlingssted ved hallen
- Hundeskov
• Oplæg til en hundeskov
- Kirkestien
• Brugsret til stien og forholdene omkring.
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Er man interesseret i at høre om status på ovenstående så kan man se på ejbybylaug.
com og klik på menuen i toppen der, hedder Ejby Byforum. Alternativt kan man forhøre sig ved sin formand i grundejerforeningen og de steder, hvor man ikke har en
grundejerforening, så skriv til oldermand@ejbybylaug.com
Ejby Bylaug har udlejning af diverse ting, som kan bestilles ved at sende en email til
udlejning@ejbybylag.com

Ejby Bylaug
UDLEJNINGS PRISER EJBY BYLAUG:
Flagstænger (pr. stk.)
Æresporte
Havestole
Barbord
Pavillioner / Havetelt
Slushice (inkl. saft, glas og sugerør)
Popcorn maskine

Medlem - kr.
25,40,10,50,400,500,400,-

Ikke medlem - kr.
30,50,15,60,500,700,600,-

Henvendelse til:
Poul Rævdal Tlf.: 30 38 10 97.

Ønsker man at blive medlem af Ejby Bylaug så skal man sende 100 kr. til mobilepay
24161 og skriv en tekst ind med navn, adresse og email.
Ejby Bylaug ønsker at sige tak til alle som har hjulpet foreningen med stort som småt.
Venlig hilsen
Poul Rævdal
Oldermand
Ejby Bylaug
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Lystfiskeri ved Bramsnæsvig
Vi bor jo et helt fantastisk sted med både skov, skrænter og
vand. Vandet i Bramsnæsvig er årsag til mange rekreative
vandaktiviteter såsom sejlads i sejlbåde, kajakker og speedbåde, paddleboarding og windsurfing og det hele i skøn
forening. Fjorden er også medvirkende til, at mange fritids- og
lystfiskere holder af stedet og ofte kommer langvejs fra, for at
nyde området. Der er mange årsager til at fjorden er et meget
besøgt lystfisker revir. Dels er der stor chance for succes med
fiskeriet, men der er også stor værdi i, at fiskeriet foregår i et af
Søren Ørslund
Danmarks smukkeste naturområder. En af årsagerne til, at fiskeriet er godt, skyldes bundforholdene. Hvis man har gået i et
par waders eller har skullet ud at bade, så undgår man ikke at bemærke, at der er mange
muslinger, samt store og små sten, på bunden. De sten er perfekte som skjulested for
tanglopper, rejer mm. som er fiskenes føde. I Bramsnæsvig er bunden flere steder mudret.
Det skyldes dels å-udløb og dels af små sedimenter løbende transporteres langt ind i fjorden. Den type bund er god for børsteorm, kutlinger og rejer som er byttedyr for mange
af de fisk, der fiskes efter i fjorden. På de større sten hæfter der sig også blæretang, og
blæretang sammen med store mængder af ålegræs er gode skjulesteder for småfisk og
gode hvilesteder for ørreder. I nedenstående har jeg valgt at beskrive nogle af de fisk, der
typisk fanges i vigen:
Hornfisken kommer allerede ind i fjorden i april måned. De lever store dele af deres liv
i Middelhavet og Østersøen, men når vandet begynder at blive lunere, begynder de at
trække nordpå i kæmpe stimer. Min egen erfaring er, at de største hornfisk kommer først.
De forlader fjorden i sensommeren, men det er i april/maj, at der kan fanges mange. De
kommer ind i fjorden for at gyde, hvilket man også kan se da de er fulde af rogn når man
fanger dem. Hornfisken gyder typisk i ålegræs. De er nemme at fange og ved hjælp af
en fiskestang og et blink med silkesnøre i stedet for fiskekrog er de også børnevenlige
at fiske. Hornfisken bider på blinket og får viklet alle sine sylespidse små tænder ind i
silkesnøren, og kan derfor ikke komme fri igen. Det er en sjov fisk at fange, da den ofte
giver en god kamp. Der er mange, der synes, at de mange grønne ben i hornfisken er en
udfordring, når man skal spise den, men det er nu ikke videre svært at undgå disse ben,
da farven jo gør, at man tydeligt kan se dem. Som spisefisk er den helt fantastisk og
steges typisk i smør på en pande efter at være smurt med sennep og dyppet i rugmel. Den
kan serveres med persillesovs og nye kartofler. Den er også en delikatesse efter røgning.
Makrellen ankommer i slutningen af juni måned. Den kommer i store stimer ned gennem
Isefjorden. Makrellen er en rovfisk, der jager efter småfisk og mindre skaldyr som rejer.
Makrellen ankommer i slutningen af juni måned og kan fanges helt frem til september. Det er nemt og sjovt at fange makrellerne med makrelforfang. Et makrelforfang er
et langt forfang med små kroge, som simulerer byttedyr for makrellerne. Det er ikke
ualmindeligt at fange flere makreller ad gangen, og man skal som regel lade den første
makrel blive siddende således at den tiltrækker de andre i stimen. Husk at have en køleta-
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Hovedgaden 47 • 4050 Skibby • Tlf. 47 52 80 06 • Mobil: 42 52 80 06

SALG og REPARATIONER

Kontakt:
Stenbæk Andersen Elcenter ApS
Sæbyvej 3, 4070 Kirke Hyllinge
Tlf.: 4640 4490
E-mail: 4640@4490.dk
www.stenbaekandersen-el-center.dk
Indehaver:
Claus og Bruno Stenbæk Andersen
Firmaet etableret i: 1952
familieejet i 70 år med 10 medarbejdere

VARMEPUMPER ER REN LOGIK
- få en naturlig varme og et bedre indeklima

Med en service aftale med os
er du også sikker på en bedre
drift og at din varmepumpe
kører energi effektiv rigtig.

Lad os
rådgive
dig inden du
træffer dit
valg!

Profil / speciale:
Alsidigt el-center, som kan levere og
reparere alt indenfor el-verdenen såsom:
hvidevarer, solceller, varmepumper (salg og
service), energioptimering, ladestationer
til elbiler og hjertestartere. Stor butik med
udstilling af moderne belysning, hårde
hvidevarer og brugskunst.
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ske med til makreller. Det er en
meget fed fisk og derfor går de
hurtigt i fordærv.
Makreller kan smides direkte
på grillen smurt med lidt god
olivenolie og krydderier. Den
skal højst have et par minutter
på hver side og smager fantastisk. Det er også velegnet til
røgning. Frisk makrel indeholder et meget stort indhold af
Omega-3-fedtsyrer og er derfor
en meget sund fisk at spise, da
Omega-3 er antiinflammatorisk
og en god byggesten for både
hjerne og muskler.

Figur 1 Lystfiskeri ved Bramsnæsvig - Foto: Erik
Petersen med fangsten 1 havørred og 2 makreller.

De bedste skrubber fanger man i månederne august, september og oktober. Det skyldes,
at skrubberne hele sommeren har ædt sig fede i de store mængder af rejer og orm, der
findes i fjorden. Der er nogle der omtaler dem som Isefjords skrubber. Jeg husker tydeligt første gang jeg selv hev sådan en i land. Den var så stor, at jeg først troede, det var en
pighvar. Skrubben lever ofte på sandbund, hvor den kan skjule sig. Den lever primært af
muslinger, krebsdyr og børsteorme. Derfor er det også typisk børsteorm, man anvender
ved fiskeri med fiskestang, men der kan fiskes med meget anden agn. Skrubben er en
meget nysgerrig fisk, og der kan med fordel sættes perler og andre stærkt glimrende eller
lysende ting på forfanget.
Når man går en tur på stien langs kysten i Bramsnæsvig, så støder man med garanti på en
til flere ørredfiskere, der står i vandet med waders og fluestang. Det skyldes at Bramsnæsvig er kendt som en af Danmarks bedste kystørred revirer. Der har tidligere været
fanget mange flere end i dag, men der bliver dog stadig fanget en del. Bestanden bliver
holdt vedlige med store årlige udsætninger af smolt. Smolt er ørreder der er vokset op i
ferskvand, men som ved tilpasning til saltvand undergår en smoltificering. Smoltificering
er skiftet fra ørredyngel til voksen fisk De smolt, der udsættes i Isefjorden, er opdrættet i
Elverdamsåen og Tuse å. Der udsættes omkring 100.000 opdrættede smolt i marts/april.
Ud over udsætning er der også en produktion af naturlige smolt på ca. 10-15.000. Opdræt
og udsætning bliver primært finansieret af fisketegnsmidlerne. Fisketegnsmidlerne kommer fra salg af fisketegn. Det er lovpligtigt at have fisketegn, hvis man er mellem 18 og
65 år. I saltvandet udvikler smolten sig til blanke havørreder. De ørreder, som ikke søger
mod saltvand, udvikler sig til bækørreder.
Jeg synes, jeg afslutningsvis bør nævne, at der også er trusler for fiskeriet, fuglene og
vandkvaliteten. Isefjorden er, i udkast til havplan fra Søfartsstyrelsens farvande, udlagt
til muslingeopdræt. Muslinger lever af at filtrere vandet og er derfor med til at forbedre
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vandmiljøet, hvis der er mange udledte næringsstoffer i vandet fra f.eks. landbruget. Problemet er bare at for store koncentrationer af muslinger også har en negativ indvirkning
på det vandmiljø, de lever i. Omkring en tredjedel af det, de indtager, bliver udledt igen
indeholdende et stort indhold af kvælstof, fosfor og iltforbrugende stoffer Derfor giver
store koncentrationer af muslinger på opdrætsanlæg risiko for, at muslingernes udledning
danner lokale slam ophobninger, iltsvind og skade på havbunden.
I hele Isefjorden er der også fiskeri efter blåmuslinger. Fiskeriet sker med en såkaldt
muslingeskraber, som trækkes hen over bunden. Ved den type skrab fjernes ud over blåmuslinger en række bunddyr og sten. Fiskes der efter blåmuslinger i ålegræsbælter, rives
ålegræsset op, og muligheden for at ålegræsset spreder sig til større dybder forringes.
Det er mange gange blevet foreslået at stoppe muslingeskrabet som et middel til at opnå
bedre vandmiljø. Når jeg taler med folk, der har boet i området i mange år, så er der en
oplevelse af, at der er færre fugle såsom edderfugle nu end tidligere, hvilket kan have sin
oprindelse i, at der er færre muslinger.
Lad os håbe at politikerne i fjord kommunerne får øjnene op for, at vi i fjorden har et
unikt naturområde med stor rekreativ værdi, og derfor prioriterer indsatser, der kan vedligeholde og forbedre vandkvaliteten, og ej forringe den.
Hvis du er blevet inspireret til at gå på fiskeri efter at have læst denne artikel, så husk
fisketegn, samt at der er fredningsbælte omkring udløbet ved Ejby Ådal, markeret med
de gule bøjer i vandet og de store frednings markeringer på land. I fredningsbæltet er det
forbudt at fiske hele året.

Altid computere på lager

Åbningstider:
Man - fre: 9-17:30
Lørdag: 10-13
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Ejby og Omegns Forsamlingshus
Mangler du et sted at afholde dit næste arrangement, så kan
du leje Ejby Og Omegns forsamlingshus med plads til 100
personer og hvor du selv kan stå for det hele.
Der afholdes diverse private arrangementer og mange af
områdets foreninger afholder deres generalforsamlinger og
bestyrelsesmøder i huset.
Bylauget afholder bl.a. også deres fællesspisninger. Kulturgruppen afholder foredrag, vinaften, danseaften m.v.
Vi har en meget aktiv bestyrelse, som udfører alt den vedligeholdelse, som kan klares af dem.
Kurt Ross

Ejby & Omegn Forsamlingshus er af ældre dato og har over tid været igennem flere
renoveringer, hvor vi senest har opdateret den store sal og fået en flot opgradering
blandt andet nye stole, nye farver – således at den er lys og venlig. Gulvet i den store
sal blev også lakeret.
Den lille sal er ligeledes blevet shinet op med nyt lydloft og slibning og lakering af
gulvet og endelig har skænkestuen fået ny bar m.v.
Udendørs har vi fået det savnede lys på Parkeringspladsen. Stor tak til Jørgen Karlsen for at
skaffe standere og også tak til Jørgen og Torben
og de øvrige hjælpere med opsætningen.
Derudover er der kommet 2 nye flise terrasser, som vil blive brugt meget. Også stor tak
til sponsorerne af disse: Thomas Toft Hansen.
Jesper Thygesen, Henrik Hansen og DH Brolægning v/Dan Hansen.

Billede fra kulturgruppens arrangement ”Mig og bonden”.

Vi glæder os til at vise alle de nye tiltag frem
for alle de kommende lejere af huset.
Vort næste projekt, håber vi, bliver et nyt køkken. Bestyrelsen har indhentet tilbud på en stor
renovering af køkken og baglokalet. Men det
kræver at bestyrelsen skal ud og søge fonde og
andre organisationer, som vil være med til at få
Forsamlingshuset up to date.

Året 2021 startede huset med at ligge stille helt frem til Juni måned, hvorefter man
godt kunne mærke at folk havde behov for at holde deres udskudte fester og forsamlinger. 2. halvår var stort set booket frem til Jul.
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Lej huset til livets små og store fester,
bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, foredrag og andre sammenkomster.

Huset kan rumme op til 100
personer.
På vores hjemmeside kan
man se, om huset er udlejet.

Kontakt os venligst på
tlf.: 93 88 50 67 for at leje huset!
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Er man interesseret i at leje Ejby Og Omegns Forsamlingshus så kan man gå ind på
vores hjemmeside www.ejbyogomegnsforsamlingshus.dk og se om huset er ledigt på
kalenderen.
Bestyrelsen valgte i 2021 at udskyde Generalforsamlingen til 2022. Så det vil blive en
generalforsamling med 2 års rapportering. Generalforsamlingen blev endelig afholdt
den 23 marts i år og forløb yderst tilfredsstillende. Det var super dejligt at kunne informere deltagerne om, at der nu er kommet fuldt blus på udlejningen af vort dejlige hus.
Er man interesseret i at deltage i foreningens arbejde så tag endelig fat i formand –
Kurt Ross – eller meld jer ind i foreningen og mød op til næste generalforsamling.
Indmeldelse i foreningen koster 100,- kr. pr husstand.
Pr. 1 Marts 2022 har bestyrelsen besluttet at ændre priserne for leje af huset. Vi kan
både se og mærke den prisstigning, der har været på markedet indenfor energiområdet.

Priser for udlejning: (inkl normal rengøring)

Lokale
Hele huset pr. døgn
Leje dagen før
Leje dagen efter
Leje af salen (foredrag og lign.)
Leje Lille sal
Leje lille stue (Lises stue)

Medlem
2900,700,1500,1.200,600,400,-

Ikke Medlem
3200,700,1500,1.200,600,400,-

For at opnå medlemsrabat skal man have været medlem af Forsamlingshuset i 2 år.
Reservationsgebyr for leje af hele huset er på 1.000,- kr., som skal betales ved reservationen. Betaling kan ske på Mobilepay 39755 eller via bankoverførsel.
Bookning og fremvisning af huset skal ske til Poul Rævdal : Tlf. 93885067
Venlig hilsen
Formand : Kurt Roos
Ejby & Omegns Forsamlingshus
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Repair Café Ejby

Bendte Nielsen

I 2020 vedtog Lejre Kommune en ny miljøplan og i den forbindelse ønskede kommunen at sætte fokus på den tendens,
der er i vores samfund, til at smide ting ud, der er af en eller
anden grund ikke virker eller er gået i stykker, hvorefter vi
investerer i en ny tilsvarende vare. Det er en belastning for
vores miljø, fordi der skal bruges ressourcer såvel til bortskaffelsen som produktion af en erstatning for den kasserede
vare.
Der var brug for at skabe et alternativ til denne adfærd og det
er så her, Repair Caféerne kommer ind i billedet – der skal
repareres i stedet for at smide ud!!

Lejre Kommune valgte at udsende en opfordring til at starte nogle Repair Caféer rundt
omkring i kommunen. Opfordringen var henvendt til borgere, som ville påtage sig
opgaven på frivillig basis. Lejre Kommune tilbød hjælp til opstarten af caféerne dels
i form af økonomisk hjælp til indkøb af værktøj mm. dels med en kommunalt ansat,
Malene Krogh, som skulle bistå med hjælp, vejledning o.lign. det første år. Desuden
havde kommunen indledt et samarbejde med Naboskab, et konsulentfirma, der hjælper
kommuner med grøn omstilling, som i dette tilfælde blev forestået af Jonathan Jakobsen.
I Ejby var vi i første omgang 4 borgere i samarbejde
med Bylaugets bestyrelse, som ”tog handsken op”.
Vi startede i bedste ”corona-style” med netmøder til
gensidig inspiration via Teams med Malene og Jonathan. Vi var enige om, at den vigtigste opgave var at
hjælpe folk med at reparere effekter, så vi kunne medvirke til at skåne miljøet. Men vi var også hurtigt inde
på, at det skulle være et hyggeligt sted at komme, hvor
man kunne få en snak og en kop kaffe – også selvom
man ikke skulle have hjælp til at få repareret noget!
En væsentlig udfordring var at finde et sted at afholde Repair Caféen. Efter at have
undersøgt forskellige muligheder, henvendte vi os til Bramsnæsvigskolen, og her fik
vi en meget positiv modtagelse med tilbud om et meget fint og anvendeligt lokale.
Der var mulighed for at få et depotrum til vores værktøj mm. og der var stor hjælp fra
skolens pedel, Carsten.
En anden væsentlig opgave var at finde fixere (dem der hjælper med at reparere) med
relevante kompetencer og lyst til at være med på holdet. Her brugte vi opslag bl.a. på
Facebook og i løbet af kort tid var vi 7 fixere. Efterfølgende har vi fået endnu 2 kompetente fixere, så der kan tilbydes hjælp til reparationer på mange områder.
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Vi afholdt åbningsarrangement søndag d. 8. august 2021. Der kom omkring 25 gæster,
og der blev foretaget 12 reparationer. Herefter har vi haft åbent d. 2. onsdag i hver
måned siden, med undtagelse af januar, hvor vi valgte at holde lukket pga. høje corona
smitte tal. Vi oplever en stor opbakning fra borgere i og omkring Ejby. Vi hjælper med
mange forskellige reparationer, tasker, bukser, støvsugere, grammofoner, kameraer,
køkkenmaskiner og mange, mange flere. Det er en stor tilfredsstillelse for os, at se
glæden hos brugerne, når de går hjem med en repareret ting – ligesom det, at have
sparet klimaet for noget CO2-udledning, også er en god tanke. Som tidligere nævnt er
det vigtigt for os, at det er et hyggeligt sted at komme, og det er vores opfattelse, at vi
også er lykkedes med det.
Til sidst skal det nævnes, at der i alt er 4 Repair Caféer i Lejre Kommune udover Ejby
– i Sæby, Kr. Såby, Hvalsø, Lejre. Vi har et godt samarbejde, udveksler erfaringer og
hjælper hinanden på forskellige måder.
Åbningstid : 2. onsdag i hver måned på bramsnæsvigskolen ved den gamle indgang og
ned af trappen mellem kl. 15.30 - 17.30. Vi glæder os til at se dig.

Alt det du
mangler...

Lige på vejen...
Vi byder dig
velkommen til Spar
Borrevejle, hvor vi kan
tilbyde et stort udvalg af
dagligvare, frisk brød fra
bageren, blomster til dig og til
værtindegaven, derudover
stor vinafdeling og altid
kolde drikkevarer.

Spar Borrevejle - Hornsherredvej 3 - 4060 Kirke Såby - Tlf: 46400144 - 0300699@spar.dk
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Gang i Ådalen
Et gå-fællesskab i samarbejde med Lejre Kommune, Sagnlandet Lejre og DGI/ Bevæg dig for livet.
Vores fællesskab blev til i foråret/sommeren 2020, hvor vi
mødtes til informationsmøde på Bramsnæsvigskolen, inviteret af repræsentanter fra Lejre Kommune, Sagnlandet Lejre
og DGI/Bevæg dig for livet.
Følgende beskriver vores gruppe:
Har du lyst til at gå ture sammen med andre i dit nærområde,
så mød op, når vi arrangerer en tur. Udgangspunktet for
gå-turene vil for det meste være Ådalen i Ejby, men der vil også være andre udgangspunkter i Lejre Kommune.
Jette Rigmor Nielsen

Det er gratis og du skal ikke tilmelde dig.
Tag gode snøresko på og medbring en vandflaske og evt. noget at sidde på.
Vores motto er: Vi starter gå-turen sammen og kommer hjem i samlet flok.
Vi prioriterer fællesskabet og det sociale højt. Nogle
ture vil have to længder: Først går vi 2-4 km og
holder en pause for at komme tilbage til udgangspunktet. Herefter kan de deltagere, som ønsker det,
fortsætte på en udvidet rute.
Gruppen er blevet til i et samarbejde med Lejre
Kommune, DGI og Sagnlandet Lejre under projekt
”Bevæg dig for livet”.
Formålet er at få flest muligt til at bevæge sig, og
gerne sammen med andre. Vi kender allesammen
til, hvor svært det er at komme ud af døren alene,
men står der nogen og venter på os, så ser vi frem til
deres selskab.

De 2 gå-værter, fra venstre Sussie og
Jette, der var med til at starte "Gang
i Ådalen i 2020. Bagerst står thomas,
der flittigt deltager på turene."

Gå-fællesskabet bygger på frivillighed, både for gåværterne og deltagerne. Der er som hovedregel ikke
tilmelding til arrangementerne, ligesom det er gratis
at deltage.
Turene bliver slået op i vores Facebook-gruppe;
Gang i Ådalen – gå-fællesskab under ”begivenheder”.
Turene vil variere fra to til flere kilometer. Ved hver
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begivenhed vil der stå længde, varighed og stiernes underlag.
Er gå-turene på mere end 1½ time vil der ikke være langt til et toilet. Tempoet vil være
3-5 km/t og underlaget vil være grusstier, markveje og trampestier.
Vi glæder os til at møde dig!
På vandrefestivalen der blev afholdt på Esrum kloster i september 2021, skrev koordinator i Lejre Kommune, Rikke Hjulmand, efterfølgende på Facebook.
”Gå-værter - jeg har lyst til at dele dette med jer.
I torsdags var jeg inviteret til at holde et oplæg på Nordsjællands Vandrefestival. Jeg
var så heldig, at gå-vært Jette Nielsen gerne ville tage med mig - det er jo jeres fortælling som gå-værter, der er den interessante. Jettes oplæg vagte stor glæde og vi kom
hjem med et lille kinderæg til jer alle:
● KÆMPE anerkendelse af jeres frivillige indsats
● KÆMPE stolthed over at gøre en forskel
● En invitation til Christiansborg!
Det er altså stort. Jeg håber virkelig, I vil tage denne anerkendelse til jer og ose af
stolthed - I GØR EN FORSKEL!
Jeg lader høre fra mig, når invitationen til Christiansborg skal omsættes
Christina Otto Jensen, Sofie Clauson-Kaas, Thomas Lind.
Vores besøg på Christiansborg resulterede i nedenstående:
Bevæg dig for livet - Løb & gang
I sidste uge inviterede folketingspolitiker Mette Abildgaard vores Gå-værter på besøg
på Christiansborg, fordi hun (også) synes, at de gør et fantastisk stykke arbejde Tusind tak for invitationen
Find et gå-fællesskab nær dig på kortet
https://gaafaellesskaber.bevaegdigforlivet.dk
Læs mere om vores Gå-værter
https://www.bevaegdigforlivet.dk/gang/til-dig-der-gaar/gaa-vaerter/hvad-er-engaa-vaert
Nordea-fonden, TrygFonden, DIF og DGI
Det var en virkelig inspirerende dag, hvor vi mødte en masse gå-værter fra hele landet,
som vi kunne dele erfaringer, få ny inspiration til flere aktiviteter og selvfølgelig rundvisning med Mette Abildgaard på Christiansborg.
Med venlig hilsen
Gå-vært
Jette Rigmor Nielsen
Tlf. 2335 4190
Mail: jetterigmornielsen@outlook.dk
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Blødgøring af drikkevand

Preben W. Andersen,
Formand i ESV

I Danmark måles vandets hårdhedsgrad i tyske hårdhedsgrader (odH = grad deutscher Harte) og angiver indholdet af
opløst calcium (kalk) samt opløst magnesium.
Vandets hårdhed i Ejby har en hårdhedsgrad på ca. 18 odH,
som er på grænsen mellem ”temmelig hård” og ”hård”
Indholdet af calcium (kalk) udgør ca. 90% og indholdet af
magnesium udgør således ca. 10% af de uorganiske forbindelser, der definerer vandets hårdhed.
Ved blødgøring nedsættes hårdhedsgraden typisk til 8-12
odH.
Nedenfor gives en oversigt over kendte blødgørings metoder
centralt på vandværket.

Pelletmetoden
Pelletmetoden er meget kompleks samt omkostningstung, og anbefales ikke til vandforsyninger, der udpumper mindre end 150.000 m3 om året. Ejby Strand Vandværk er
det største vandværk i Ejby, og udpumper ”kun” ca. 60.000 m3
Derfor beskrives den ikke yderligere her.
For de følgende metoder gælder, at den beskrevne behandling foregår efter, at det oppumpede vand er blevet behandlet i vandværkets filtreringsanlæg – altså videregående
efterbehandling, som der skal gives kommunal tilladelse til.
Ionbytnings metoden
Ved denne metode tilsættes kogesalt (natriumclorid, NaCl) i en reaktor, som det behandlede vand ledes igennem.
Dette bevirker, at kalk- og magnesium erstattes med natrium. Denne proces kaldes
ionbytning.
Når mængden af salt er opbrugt, skal reaktoren skylles igennem med en natrium opløsning, som fjerner det ”udskiftede” kalk og magnesium.
Herved dannes et saltholdigt restprodukt, som skal ledes til et kommunalt renseanlæg.
Hertil kræves en udledningstilladelse, hvorfor der skal betales afledningsafgift.
Ud over selve investeringen i behandlingsudstyr og silo kapacitet til salt, skal der
således kalkuleres med øgede driftsomkostninger til spildevand. Selve pasnings kravet
er lille. Dog skal der altid sørges for salt til ionbytnings processen.
CARIX
Denne metode er også en ionbytnings metode, men her byttes kalk og magnesium ud
med kuldioxid (CO2) i stedet for kogesalt
Denne metode findes endnu ikke i Danmark, men har været anvendt i Tyskland i over
35 år.
Metoden egner sig ikke pt. til vandværker der udpumper mindre end 300.000 m3 vand
om året, men i Borup er der iværksat et projekt, med henblik at tilpasse teknologien til
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mindre vandværker.
Man planlægger i den forbindelse, at den nødvendige CO2, kan være et restprodukt fra
f.eks. ølproduktion.
Membran metoden – eller omvendt osmose.
Ved denne metode passerer det ”hårde” vand gennem en membran med mikroskopiske
huller. Herved tilbageholdes kalk- og magnesium samt andre urenheder, fordi disse
molekyler er større end vandmolekyler.
Ud over selve investeringen i behandlingsudstyr, skal der kalkuleres med betydeligt
øgede driftsomkostninger til spildevand. Selve pasnings kravet er lille.
De følgende behandlingsmetoder reducerer ikke vandets hårdhed, da hverken kalk
eller magnesium fjernes.
Elektrolyse og ultralyd
Fælles for disse metoder er, at de ved enten elektromagnetisme eller ultralyd ændrer
kalk molekylernes form, så de bliver mere runde end krystallinske.
Derved har de mindre mulighed for at ”filtre” sig sammen, hvilket - efter udtalelser fra
forbrugere tilknyttet vandværker, hvor disse metoder er installeret - gør det lettere at
renholde overflader, såsom fliser, ligesom varmelegemer i elkedler, vandvarmere samt
vaske- og opvaskemaskiner tilsyneladende ikke har så stor tilbøjelighed til at ”kalke”
til.
Det skal pointeres, at disse udtalelser er subjektive oplevelser, som sikkert er forskellig fra person til person, og der er ingen kendt videnskabelig dokumentation herfor.
Sundhedsmæssige aspekter ved blødgøring.
Ifølge WHO er hårdt vand ikke skadeligt for helbredet, og Styrelsen for Patientsikkerhed taler ligefrem om, at kalk i drikkevandet styrker helbredet.
Endvidere nævner Styrelsen, at man skal være opmærksom på, at når kalk fjernes fra
drikkevandet, fjernes samtidig en række andre stoffer såsom fluor, der forebygger huller i tænderne, samt stoffet litium, som er et udbredt stof i behandling af maniodepressive patienter.
En vurdering af effekten på huller i tænderne ved en blødgøring af den hårdhedsgrad
af vandet, som findes i Ejby (ca. 18odH) til ca. 12odH - og dermed en reduktion i fluoridindholdet - vanskeliggøres af, at der mangler præcis viden om de enkelte risikofaktorers relative betydning for huller i tænderne.
Styrelsen peger dog omvendt også på, at blødgøring af vand kan have positive effekter
på børneeksem på grund af mindre behov for sæbe.
Ligeledes kan det have en potentiel nedsat risiko for nyresten.
Decentral blødgøring
Det er efter professionel opfattelse en fordel at blødgøre vandet centralt på et vandværk frem for i de private hjem, da der ved privat blødgøring er ulemper både i
forhold til miljø- og klimaaftryk.
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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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Husstandsanlæg benytter som regel ionbytning og problemet er, at forbrugerne typisk
ikke tjekker vandkvaliteten i deres anlæg.
Der er risiko for, at vandet indeholder alt for meget natrium efter at reaktoren er skyllet igennem med natrium opløsning, og at man kan blødgøre vandet så meget, at det
igangsætter tæring af rør og installationer.
Endvidere vurderes det, at små ionbytningsanlæg giver et højere negativt klimaaftryk
sammenlignet med et større, centralt anlæg på vandværket.
Endelig kræver private ionbytningsanlæg ikke kommunens tilladelse, så kloakker og
rensningsanlæg kan komme til at håndtere saltholdigt spildevand.
Valget er forbrugernes
Som det fremgår af ovenstående, er der en række forhold at tage hensyn til ved central
blødgøring på vandværket- ikke mindst det økonomiske aspekt.
Det arbejder bestyrelsen i Ejby Strand Vandværk på at få overblik over inden generalforsamlingen i 2023, men der er ingen tvivl om, at jo flere forbrugere der er tilknyttet
et vandværk, desto større basis vil der være for at etablere den mest optimale metode
for alle forbrugere i Ejby.
Ligesom flere forbrugere i et vandværk i højere grad vil muliggøre etablering af et
vandværk, hvor vandforsyning kan blive CO2-neutral som det øvrige samfund.

VVS ARBEJDE
n
n
n

Rønnevej 5
4060 Kirke Såby

VVS Service
Fjernvarme
Gaskedler

n
n
n

Oliekedler
Blikkenslager
Varmepumper
Badeværelser

www.vvsfirmaet.com

Tlf.: 7022 0201

ANN_86x75_RT.indd 1

19/02/2020 14.05
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Farvel til Fiskerhuset
Grundejerforeningen Bramsnæsvig overtog, efter aftale med
daværende Bramsnæs kommune, ejerskabet og vedligeholdelsespligten af det stråtækte fiskerhus i 1978.

Jens Hansen

Huset, der var placeret på kommunens areal i strandkanten
for enden af Nagels Rende, havde da længe ligget ubenyttet
hen og fremstod på daværende tidspunkt nærmest som en
ruin.
Det havde tidligere været anvendt af lokale fiskere og var
efter manges mening bevaringsværdigt.
Fiskerhuset menes at være mellem 150 - 200 år gammel
baseret på de anvendte materialer.
Huset blev efter overtagelsen hovedrenoveret ved hjælp af frivillig arbejdskraft og donationer med behørig respekt
for det oprindelige valg af byggematerialer.

Foto: Allan Augsburg. Fiskerhuset anno ca 1979.

Siden hoved renoveringen har bygningen været løbende vedligeholdt og
gennem lange perioder udlejet til private
fiskere og i de senere år sejlklubben.
Udlejnings mulighederne er i de sidste
4-5 år stagneret helt og da grundejerforeningen ikke selv har nogen anvendelsesmuligheder for bygningen fremadrettet, besluttede vi at tilbyde Bramsnæs
Sejlklub en overtagelse af Fiskerhuset
på nogle rimelige vilkår.

Da Bramsnæs Sejlklub har nogle konkrete planer for Fiskerhusets anvendelse herunder etablering af sauna for vinterbaderne, har parterne forhandlet en aftale på plads.
Grundejerforeningen er glad for, at Fiskerhuset har fundet en ny ejer, fået sikret sin
fremtid og samtidig kan anvendes til glæde for mange af de lokale borgere. Udsigten
fra Fiskerhuset fejler heller ikke noget jf. billedet på næste side.
Tillykke til Sejlklubben med nyerhvervelsen og tak for et konstruktivt samarbejde.
Jens Hansen
Formand for grundejerforeningen Bramsnæsvig
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Foto: Anja og Martin Bendixen. Udsigten fra Fiskerhuset mod vest en kølig og smuk vintermorgen

Snart tid til at klippe hækken
og træer ud mod vejen

Husk at beskære din hæk og anden
beplantning, der vender ud mod
offentlige veje, stier og fortove - også selv
om resten af din have er “Vild med Vilje”.
Man skal kunne komme forbi på vej, fortov og stier uden problemer, og samtidig
må beplantningen ikke dække for udsyn,
skilte og belysning.

Hvis du er i tvivl om, hvordan skellet er,
så kan du som regel godt gå ud fra, at
eventuelle lysmaster, skilte, tv- og el-skabe
ved fortovets bagkant sædvanligvis er
placeret i skel.

Hvis du vil vide mere
Læs mere om reglerne for beskæring på
www.lejre.dk
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Ejby Byforum - foreningslisten i Ejby området
Ejby Byforum er et samarbejdsorgan for foreninger i Ejby repræsenteret
ved formanden for deres forening opdateret den 24.04.2022.
Grundejerforeninger m.v.:

Bigården: 122 husstande
Formand: Knud A. Hansen, Ingridsvej 76, 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 40 50 83 07, Mail: kahejby@gmail.com
Bramsnæslund: 24 husstande
Formand: Anne Berg, Bramsnæslund 4, 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 21 22 58 40, Mail: anne_berg@hotmail.dk
Bramsnæsvig: 85 husstande
Formand: Jens Hansen, Gudrun Børresensvej 24, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge
Mob: 23 30 73 94 Mail: mulleogpeps@gmail.com
Chr. Hansensvej: 5 husstande
Næstformand: Bo Ravn Christensen, Chr. Hansensvej 6, Ejby 4070 Kr. Hyllinge
Mobil: 21 78 25 88, Mail: ninaogbo32@gmail.dk
Dyssemosen: 20 husstande
Formand: Majbrit Jensen, Dyssemosen 25, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 40 13 22 72, Mail: maij1954@hotmail.com
Ebbemosen: 14 husstande
Formand: Jette Aunskov Hansen, Ebbemosen 21, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 46 40 58 70, Mail: jetteogib@mail.dk
Ebbevænget: 10 husstande
Formand: Tomas Skjold, Ebbevænget 9, 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf: 23 47 48 29, Mail: tomas.skjold@live.dk
Ejby Bro: 64 husstande
Formand: Thomas Kokborg, Mail: formand@ejbybro.dk
Ejby Strand: 34 husstande
Formand: Bjarne Ego Jørgensen, Olaf Kristiansensvej 25, 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 24 42 72 50, Mail: evabjarne@hotmail.com
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Ejby Strand Øst: 100 husstande
Formand: Gunnar Clausen, Kærvej 27, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf: 22 13 45 76, Mail: ejbystrandoest@gmail.com
Grønhøj: 126 husstande
Formand: Ulrik Hansen, Lindevej 11, Ejby 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 40 30 47 05, Mail: alice_ulrik@hotmail.com
Lindelunden: 26 husstande
Formand: Charlotte Brøgger Hansen, Lindelunden 12, Ejby 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 28 12 07 11, Mail: charlottebroggerhansen@gmail.com
Lorentzensvej Nord: 6 husstande
Formand: Annette Valentin, Lorentzensvej 23, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf 21 22 75 83, Mail: lorentzensvejnord@revasoft.dk
Præstholmgårds Vænge: 150 husstande
Formand: Hans Ove Laugesen, Anders Rasmussensvej 26, 4070 Kr. Hyllinge,
Tlf.: 40 19 05 19, Mail: hans@familien-laugesen.dk
Vestervang: 17 husstande
Formand: Jes Møller-Kristensen, Vestervang 2, Ejby, 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 20 49 52 19, Mail: delshare1@gmail.com
Åhusene: 53 husstande
Formand: Bente Eskildsen
Åsvinget inkl. Åvangen: 162 husstande
Formand: Vivi Hansen, Åbakken 13, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 20 88 71 76, Mail: aasvinget-bestyrelsen@outlook.com

Beboer- og interesseforeninger
Bramsnæs Sejlklub:
Formand: Henrik Clausen, Tlf.: 60 84 00 48, Mail: formand@bramsejl.dk
Ejby Bylaug: 280 husstande
Oldermand: Poul Rævdal, Lykkesvej 9, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 30 38 10 97, Mail: oldermand@ejbybylaug.com
Ejby Brolaug:
Havnefoged: Henning Frederiksen, Ejby havnevej 94, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 29 26 16 72.
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Ejby Forsamlingshus:
Formand: Kurt Roos, Ilsøvej 7, 4070 Kr. Hyllinge.
Tlf.: 20 65 03 31, Mail: familienroos@mail.tele.dk
Ejby Nye Vandværk: 215 husstande
Formand: Sergio Kononovas, Ejbyvej 74, 4070 Kr. Hyllinge
Mob.: 40 44 40 14.
Kasserer: Bruno Rasmussen, tlf.: 46 40 53 15, Mob.: 24 42 29 18
Mail: ejbynyevandvaerk@gmail.com
Ejby Strand Vandværk: 722 husstande
Kontaktperson: VVS installatør Poul Christensen A/S Hvalsø, Eric Leonhard
Tlf.: 22 68 39 04, Mail: ejbysvv@gmail.com
Åhuse Vandværk 294 husstande
Kontaktperson: Jack Greve møller, Åbakken 62, 4070 Kr. Hyllinge
Tlf.: 26 19 57 77, Mail: formand@aahuse-vand.dk

Offentlige myndigheder:
Politi (Midt-og Vestsjælland......................................................................................................... Tlf: 46 35 14 48
Skovbogade 3, 4000 Roskilde
Akuttelefonen (inden henv. til skadestue) ................................................................... Tlf: 70 15 07 08
Alarm ambulance, brand, politi (akut)................................................................................................. Tlf: 112
Politi (ej akut) .................................................................................................................................................................... Tlf: 114
Dyr i nød................................................................................................................................................................................ Tlf: 1812
Lægevagten...................................................................................................................................................... Tlf: 70 15 07 00
Tandlægevagten.......................................................................................................................................... Tlf: 29 60 70 00
Hjertestartere tilgængelige hele døgnet i Ejby område:
1) Bramsnæsvighallen: udvendig ved Multihallens indgang.
2) Ejby havn: Udenfor på nordsiden af toiletbygning, der ligger syd for parkeringspladsen.
3) Grundejerforeningen Bigården: Ingridsvej 56, 4070
Placeret udvendig i stålskab ved det grønne fællesareal og legepladsen..
.
4) Daginstitution Rollingen: Lorentzensvej 8, 4070. Placeret på muren under skiltet
Rollingen - kan ses fra lorentzensvej.
5) Familiehuset: Ejby strandvej 2B, 4070. Sidder på muren mod parkeringspladserne - kan
ses ude fra Ejby strandvej.
6) Specialskolen Bramsnæsvig: Bramsnæsvigvej 2, 4070. Udvendigt på husmuren - kan ses
ved indkørsel på grunden.
7) Åhuse vandværk: Åhusene 5, 4070. Sidder på muren mod vejen.
8) Ejby Strand: Olaf kristiansensvej 25, 4070. Udvendig på husmuren ud for nr 25
9) Grønhøjgård SFO, pilevej 8, 4070. Monteret på muren.
10) ESV vandværk: Hellesvej 22, 4070. Monteret på hegnet
11) Ejby forsamlingshus: Ejbyvej 60, 4070. Monteret på gavlen mod vest.

Sælopsyn:
Observeres noget uheldigt ved skulpturen af sælen ude i fjorden, kontaktes Henning
Frederiksen tlf. 29 26 16 72.
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Shell Ejby, Elverdamsvej 232, 4070 Kirke Hyllinge
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