
Oldermandens beretning 2014. 

For næsten præcis et år siden blev der også holdt årsmøde her i Osted Hallens cafeteria. Der var 65 

medlemmer tilmeldt. 

Efter den traditionelle Bylaugsgryde og kaffe samt foredrag og billedshow om Mannerupskatten ved 

Tommy Olesen, blev det egentlige årsmøde afholdt. 

Jeg havde jo proklameret at jeg ikke længere ønskede at stå i spidsen for Bylauget, men da der ikke havde 

vist sig andre opstillede, havde jeg besluttet at tage et år mere. At det så viste sig på selve årsmødet, at der 

faktisk var en anden, nemlig Hans Larsen, der ønskede at stille op, blev jeg lidt overrasket over. Så der 

opstod desværre lidt forvirring, hvilket jeg beklager meget. 

Udover undertegnede, havde Bjarne og Ane Sofie også meddelt at de ikke ønskede genvalg. 

Hans Larsen blev herefter valgt ind som viceoldermand og som noget nyt fik vi oprettet 2 nye hverv i 

Bylauget, nemlig et aktivitetsudvalg som kom til at bestå af Inge Cecilie og Holger. Hvilket senere viste sig at 

være et rigtigt godt valg. 

Bylaugsprisen gik til Hans Larsen for hans altid flotte og vedligeholdte Margrethesminde. Den blev 

monteret på en fin stolpe ved et lille arrangement med kaffe og kager med deltagelse af 10-12 

bylaugsmedlemmer. 

Hoveridagen ved gadekæret blev afholdt den 4. maj. Kommunens folk havde ryddet op i selve gadekæret 

og beskåret de store træer. Men vi fik ryddet op omkring gadekæret, beskåret en masse træer og grene, 

kommet grus på stierne. Holger, vores nye medlem af aktivitetsudvalget, syntes at vores to bænksæt 

trængte til en meget kærlig hånd, hvilket han hurtigt fik gjort. Det blev slebet af og repareret til den store 

guldmedalje. Mange tak for det, Holger. 

De tre bænke som står omkring gadekæret, trænger voldsomt til udskiftning. Vi har fået et flot tilbud fra 

Palle ”Bondeskov” som vil lave tre nye bænke for et beløb på 800 kr. Vi skal selv sætte dem op, hvilket helt 

sikkert heller ikke er noget problem. Palle har ydet en ekstra service på bænken ved mindestenen, som han 

i øvrigt har sponsoreret, idet han har frisket den op og behandlet den så den kan klare vinterens strabadser. 

Sommerfesten, blev afholdt den 6. juni med stor deltagelse af op imod 200 mennesker. Vejret var perfekt 

og arrangørerne havde forberedt sig godt. Det store fremmøde havde dog alligevel overrasket 

arrangørerne som var nødsaget til at foretage ekstra indkøb af pølser mm. Alle købmandens og Brugsens 

grillpølser blev købt og til sidst måtte Mogens tage i Netto og købe endnu flere. 

Harmoniorkestret fra Svogerslev var et rigtig godt valg. De spillede kendte melodier og spillede til 

fællessang. 

Der var besøg af motorcyklister med deres maskiner, og formanden, Frede, fortalte om maskinerne, deres 

oprindelse, størrelse og meget mere. 

Der var mennesker alle steder og alle så ud til at nyde det flotte vejr, musikken og ”cyklerne”. En yderst 

vellykket og dejlig aften. 

Eneste problem var, at det kunne være svært at høre hvad der blev sagt, men nu har Osted Kulturhus 

investeret i et høttaleranlæg som vi kan låne for et mindre beløb. Så skulle det problem være løst i 

fremtiden. 



Høstfesten blev holdt den 20. september med høsttale af valgmenighedens præst, Laura Jensen, fællessang 

akkompagneret af Camilla Donovan som også underholdt os med en klassisk klaverkoncert og var dirigent 

for Osteds minikor som underholdt med 4 dejlige sange. 

Pierre havde lavet lækker grillmad og der var 49 medlemmer der havde fundet vej til Osted Kulturhus 

denne aften. Pladsen var lidt trang, men det gik rigtig fint alligevel. 

Præstefiguren som stod ved indgangen til præstealleen er desværre blevet lidt rådden i toppen. Derfor er 

den nedtaget og ligger til tørre på Margrethesminde og skal gennemgå en lille renovering her til foråret, 

hvorefter den vil blive sat op igen. Figuren som blev opsat i maj måned år 2000, er lavet af kunstneren Jørn 

Hansen, som vi også har konsulteret her i forbindelse med renoveringen. Ifølge Torben Oppfeldt er den 

lavet af Danmarks største lærketræ som var væltet i stormen året før. 

Præstealleens lindetræer bliver flittigt vedligeholdt og beskåret af Ole og Hans og Bylauget har investeret i 

en speciel saks, så man kan beskære træerne uden af kravle på stiger. Vi sætter stor pris på det arbejde 

Hans og Ole gør, og håber de vil fortsætte de næste ”mange” år. 

Kirkestien mellem Byvejen og Alfarvejen mangler stadig at blive renoveret. Den blev desværre fjernet fra 

kommunens budget til fordel for fjordstien. Men vi er blevet lovet at den ikke er gået helt i glemmebogen, 

så det er nok en opgave for bylauget i samarbejde med Grundejerforeningen Flinten at tage det op igen, og 

få husket kommune på projektet. 

Affaldsspande 

Vi har modtaget en opfordring fra et af vores medlemmer, som foreslår at vi henvender os til Lejre 

Kommune med henblik på at få opsat nogle affaldsspande rundt omkring i byen. Hun har ofte observeret at 

der ligger masser af papir, pap, dåser, flasker mm. Det er en rigtig god idé som jeg synes at vi skal tage til 

efterretning og få gjort noget ved, så hurtigt som muligt. 

 

 

 

 


