
Oldermandens beretning 2013. 
 
Årsmødet 2012 blev afholdt den 17. februar i ”Stalden” i Osted. 
Der var 95 betalende medlemmer, hvoraf 56 deltog i årsmødet. 
Den samlede bestyrelse blev genvalgt med stor applaus. 
Til mødet havde vi inviteret Lena Holm Jensen til at holde en tale om hvad der rørte sig i Lejre 
Kommune. 
Der var livlig debat omkring trafikken på Byvejen. Nogle mente at renoveringen ikke havde nogen 
effekt. Men i foråret 2012 fik vi resultaterne af nogle trafiktællinger lavet i hhv. august 2010 og 
januar 2012. 
De viser, noget overraskende for de fleste, at der gennemsnitligt bliver kørt med fornuftig 
hastighed igennem Osted. Der er ganske vist stadig nogle få stykker der har lidt problemer med at 
overholde hastigheden. Men et gennemsnit på ca. 45 km/t må siges at være fint. Ifølge målingerne 
fra 2010 var gennemsnitshastigheden på 51 km/t. De viser også at der i 2010 kørte 2.951 biler 
igennem Osted mod 1.790 ved målingen i 2012. Er man interesseret i at se resultatet af 
målingerne, kan de rekvireres hos Bylauget. 
Vi snakkede om at lave 2 hoveridage ved gadekæret. Det blev ikke til noget. Og det er måske heller 
ikke nødvendigt. Kommunen er i øjeblikket i fuld gang med at lave en større oprydning i selve 
gadekæret og de har lovet at de store træer bliver beskåret i løbet af vinteren. 
 
Vi mangler stadig at få renoveret Kirkestien mellem Alfarvejen og Byvejen. Af et 
kommunalbestyrelses referat fra den 9. maj 2012 fremgår det at den stadig er meget aktuel, i 
referatet anbefaler kommunalbestyrelsen at arbejdet udføres og har sendt sagen til fornyet 
behandling i Teknik og Miljø. 
 
Og som alle sikkert ved, har vi nu endelig fået vores gamle skole tilbage som kulturhus. Der sigtes 
mod at holde officiel åbning tirsdag den 23. april måned i år. 
 
Martin Stokholm fra Lejre Kommune modtog Bylaugsprisen for renovering af Byvejen, hvilket han 
var vældig glad for. Den blev monteret på en stolpe ved mindestenen, ved en lille højtidelighed i 
slutningen af februar.  
 
Opsætning af stærekasser ved gadekæret. 
Den 8. marts blev dagen hvor vi fik sat stærekasserne, som vi havde fået af Danmarks 
Naturfredningsforening, op. Og stolpen blev sponsoreret af Karl Frandsen. Til vores store 
overraskelse nåede der er at flytte et par ind som også fik et kuld unger. Mon ikke vi ser dem i år 
igen. Det kan vi håbe på. 
 
Foredrag med Kaare R. Skou blev afholdt på Osted Fri- og Efterskole den 27. april. Der var 32 
personer tilmeldt hvoraf 25 var til spisning. Spændende at høre om ”Borgen” fra en som har haft 
det som sin arbejdsplads i mange år. 
 
Hoveridagen blev afholdt den 12. maj kl. 10 – Der var de sædvanlige 10 medlemmer tilstede, der 
var mødt op med river og skovle. 



Vi mødtes ved gadekæret som blev renset for diverse papir, flasker og plastic og nedfaldende 
grene. Vi havde lånt en buskrydder af Særløse Kirke, så vi fik også ryddet godt op imellem træerne. 
Ane Sofie havde igen lavet lækre sandwich og Bylauget var vært med en øl, vand og kaffe. 
 
Sommerfesten blev afholdt den 7. juni som sædvanlig ved gadekæret. Vejret viste sig fra sin gode 
side. Det blev til en rigtig hyggelig aften med underholdning af Bent Frøhlke og hans harmonika. 
Der blev sunget, spist pølser og kager, drukket kaffe og en enkelt genstand blev det vist også til. 
Vi havde igen besøg af Lejre MC som præsenterede deres fine maskiner. 
Der var som sædvanlig godt besøg af både medlemmer og ikke medlemmer i de 2 telte. Det ene 
låner vi af kirken og det andet er bylaugets eget. 
 
Høstfesten blev afholdt den 14. september Osted Fri- og Efterskole. Der var 21 tilmeldte. Hvilket 
er alt for få, til sammenligning var der 38 i 2011, hvilket også var noget i underkanten. Vi fik lækker 
mad fra Kokken & Jomfruen og musikken blev leveret af CandyFloss under ledelse af Claus Halkær. 
Der blev underholdt både med sang og dans, og de unge mennesker klarede det rigtig godt. 
 
Osted Kulturhus blev en realitet her i onsdags hvor der blev holdt stiftende generalforsamling. 38 
borgere var mødt op og vi fil valgt en bestyrelse. I alt blev der valgt 16 personer til forskellige 
opgaver.  
Borgermødet som blev holdt den 4. februar blev et helt enormt tilløbsstykke med næsten 90 
deltagere. Vi måtte dykke helt ned i den kreative kasse for at alle kunne høre og se. 
 
Og så vil jeg igen opfordre til at man besøger vores hjemmeside jævnligt. Vi prøver at holde den så 
opdateret som muligt. Og det vil være der man kan følge med i vores aktiviteter. Af økonomiske 
årsager er der ikke penge til at sende information rundt med posten. Vi prøver dog et par gange 
om året at omdele information til vores medlemmer. Vi modtager også meget gerne indlæg i form 
af gode historier og billeder fra Osted. 
Vi vil jo meget gerne holde nær kontakt med vores medlemmer, men vi mangler stadig en del mail 
adresser. Vi er naturligvis klar over at ikke alle har en computer og dermed en mail adresse. Dem 
der har mail adresser vil ikke længere få information direkte i postkassen. De øvrige vil naturligvis 
stadig få det i deres postkasse.  
Vores kasserer har en liste hvor du kan skrive din mailadresse på. Også hvis du f.eks. har fået 
ændret din adresse. 
 
Osted den 15. februar 2013. 
 
 
Niels Rasmussen 
Oldermand 
 
 
 

 


