
Gevninge Bylaug         Borgerorientering og medlemskab 2021
Gevninge Bylaug lever stadig!  Efter  mange corona-stille  måneder tror  vi  optimistisk  på,  at  vi  trygt  kan
genoptage gammelkendte og nye aktiviteter!

Først et varmt velkommen til alle de nye gevningeborgere, som gennem de senere år har besluttet at flytte
til  vores by! Der er heldigvis rigtig mange børnefamilier iblandt, som er med til  at sikre grundlaget for
institutioner og skole. Dertil kan vi som bylaug med glæde konstatere, at flere af de markante, ældre huse i
den  historiske  bydel  er  blevet  besat  af  friske  unge  kræfter,  som  synes  opsat  på  fortsat  at  sikre
bygningsarven - det tegner nærmest til hård konkurrence om Bylaugets forskønnelsespris, som snart står til
uddeling!

Bylauget er som bekendt - når ellers tiderne tillader det - engageret i forskellige aktiviteter, såsom driften af
Beboerhuset,  Strikkecaféen,  Aktivitetsdagen,  Skt.  Hans-bålet,  koncerter,  byvandringer  og  forskellige
historiske projekter i vores landsby. Af gode aktuelle nyheder vil vi desuden fremhæve:

 ’Kulturhus’ i Gevninge! Der er just afsat en bevilling til et renoveringsprojekt omkring biblioteket og
Beboerhuset, hvor planen er at skabe et åbent mødested og lokalefællesskab med fælles indgang.
Arbejdet påbegyndes i 2022.

  Ny  seværdighed  på  kirkegården.  Bylauget  har  i  samarbejde  med  menighedsrådets
landskabsarkitekt  bidraget  til  genopretning  af  vores  berømte  bysbarn  Christian  Tobiassens
slægtsgravsted. Der vil blive opsat en QR- kode på stedet.

 Milesten på Lindenborgvej. Bylauget har i samarbejde med kommunen, Dansk Vejhistorisk Selskab
og Forsamlingshuset netop fået opstillet en genfunden Chr. VII milesten på sin oprindelige placering
på hjørnet af landevejen og Bygaden. Der kommer også en informationstavle, og vi planlægger en
indvielsesreception.

 Gevninges nyere historie. På bylaugets hjemmeside er der nu lagt 9 hæfter om historiske temaer i
vores landsby,  herunder de gamle erhverv og forretninger,  skolen mm. Hæfterne er  forfattet af
laugets historiekyndige, Vivian Møller.

 Syng-med viseaften i Beboerhuset efter nytår med vores landsbytroubadour Jes Sindal og Co.

Hold dig  ellers  orienteret  om Bylauget  på www.gevningebylaug.dk  - og hold øje  med vores  opslag  i
udhængsskabet ved Brugsen.

Dit medlemskab af Bylauget er vigtigt!
En stor lokal opbakning til Bylauget er med til at skabe større lydhørhed hos politikere og myndigheder.

Medlemskab koster årligt 50 kr. pr. husstand. Beløbet kan overføres via MobilePay, nr. 2767DM 

eller indbetales via netbank på Bylaugets konto: reg.nr. 1551, konto nr. 2352 508. Anfør ’kontingent 2021’
samt din adresse på betalingen.

Kontingentet kan også afleveres direkte i  kassererens postkasse (Holmehuse 11).  Husk at  vedlægge en
seddel med din adresse.

Vend!
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http://www.gevningebylaug.dk/


Bylaugets bestyrelse:

Sten Bonke (oldermand), tlf. 3029 5454, bonke@post3.tele.dk  
Søren Udesen (kasserer), msudesen@dadlnet.dk  
Stig Fremming, stig@fremming.dk  
Vivian Møller, vivianus@post.tele.dk
Thomas Rosenberg, Abens.Thomas@gmail.com

Suppleanter og støttegruppe:
Lisbeth Rønnow, lisbeth_ronnow@hotmail.com  Marianne Henriksen, mhriksen@gmail.com 
Eigil Nielsen, eini@mail.dk   Poul Flengmark, flengmark@mail.dk 
Hanne Heiberg, hanneheiberg18@gmail.com Elena Perez Rebello, elenaperezreb@gmail.  com 
Karsten Jeppesen, inkajep@youmail.d  k Marie Valter Jensen, marie_valter@hotmail.com  
Mads Anthon, madsanthon@gmail.com Henrik Busk Holden, hh@poanlaeg.dk
Hanne Larsen, torbendamsgaard@sol.dk Michael Kring, mckring@hotmail.com 

Gevninge Bøgerne
Bylauget sælger Tobiassens Gevninge Bog I & II om det gamle Gevninge og omegn. Vi arbejder løbende på 
at samle materiale til Gevninge Bog III om landsbylivet efter år 1900.

Beboerhuset, Gevninge Bygade 17

Bylauget står for driften af Beboerhuset i Bygaden.

Alle borgere i Lejre Kommune kan låne Gevninge Beboerhus. Huset har plads og udstyr op til 50 personer.
Huset kan i hverdage lånes til kulturelle og sociale arrangementer, hobbyaktiviteter, foreningsmøder, 
generalforsamlinger, m.m.
Huset kan i hverdage og weekender lånes til familiefester mv. - dog ikke skole- og ungdomsfester.
Lokalerne skal rengøres efter brug.

Det er gratis at låne huset til de førstnævnte kulturelle arrangementer. Ved festarrangementer opkræves et
gebyr på kr. 800 + kr. 300 i depositum til dækning af forbrug og slitage.

Hvis du vil låne Beboerhuset, skal du kontakte:
Husbestyrer Mette Udesen, tlf. 2245 9747 eller msudesen@dadlnet.dk
For nærmere oplysninger om lån af Beboerhuset, se www.gevningebylaug.dk   

Tak til PO Anlæg og Vedligeholdelse, som passer arealet omkring Tobiassens Eg ved Kirkepladsen!
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