Så bliver det jul og nytår, og straks i det nye
år arrangerer Bylauget Nytårskur i Byhuset.
Lækker frokost – og god stemning

Vi tænder stort Sct. Hansbål på havnen, og
starter samtidig sommeren med stor
Havnefest, juni md. Gå ikke glib af den
lokale revy i denne sammenhæng.
Om efteråret har vi altid fuldt hus til
ålegildet, som holdes i Byhuset. Vi tager hul
på julen med et arrangement vi kalder ”Jul
på Trekanten” hvor vi lige efter
julegudstjenesten i kirken, byder på gløgg
og æbleskiver, og julemand med godteposer
til børnene og tænder juletræet

Du kan se meget mere på vores hjemmeside
www.gershojbylaug.dk, og skulle du evt. have
lyst til at være aktiv i dette
foreningsarbejde, så er du mere end
velkommen. Måske skulle du starte med at
melde dig ind i Gershøj Bylaug – så har du
taget første skridt. Som medlem af Bylauget
er du med til at sikre landsbymiljøet og de
lokale kulturværdier.
Vi har også en anden hjemmeside,
www.gershoej-by.dk hvor vi har samlet mere
materiale om Gershøj by, samt links med
kontakter til de forskellige foreninger nævnt i
dette brev.

Velkommen
til Gershøj
-en lille velkomst til Dig
om livet i Gershøj-

Velkommen til livet ved
fjorden
Venlig hilsen fra Gershøj
Bylaug
Axel Steen Christensen,
Oldermand

Velkommen til Gershøj
Vi vil med dette lille skrift, ganske kort
fortælle dig lidt om Gershøj og på den
måde gøre det lidt lettere for dig, at finde
dig tilrette i de nye omgivelser. Vi håber i
Bylauget at kunne give dig mulighed for at
skabe nogle kontakter i Gershøj som kunne
være spændende for dig og din familie.
Bylauget er også byens talerør i fælles
problemstillinger som angår hele byen, i
forhold til Lejre kommune.
Engang havde vi både Kro, Købmand og
Kirke. Købmanden måtte dreje nøglen, og
skiftende forpagtere kæmper for kroens
eksistens.

gavn for fællesskab og trivsel i byen. Vi kender
ikke alle hinanden, men årets mange aktiviteter
og arrangementer bringer borgerne sammen på
forskellig vis.

Om sommeren er den lille strand foran kroen
ofte samlingssted for børnefamilierne, og de
større børn benytter børneklubbens badebro og
klatretårn ude i vandet. Om vinteren mødes
børnene på kælkebakken og forældrene kommer
med bål og varme pølser.
Gershøj et jo oprindeligt et gammelt fiskerleje,
men bliver der ikke fanget ål som i gamle dage,
Men der er ål i fjorden, som fanges i de perioder
hvor det er tilladt. Der er også rige muligheder
for at fange andre fisk. Kontakt Gershøj
Fritidsfiskerforening hvis det er noget for dig.
Umiddelbart sker der ikke så meget nyt i
sådan en lille by. I hvert fald ikke på det
umiddelbart synlige plan. Det meste er som
det plejer. Og dog – når man så ser på
byens foreningsliv, så kommer der et helt
andet billede frem. Der er rigtig mange
som er aktive på en eller anden måde, til

Er du f.eks. til at sejle, skulle du kontakte
havnefogeden for at spørge til havneplads, eller
ligge for svaj som andre gør. Havnen arrangerer
hvert år en pinsetur hvor vi sejler ud på fjorden.
Afhængig af vind og vejr, går vi i land og spiser

medbragt frokost. Man behøver ikke at have
båd selv.
Seniorklubben samler seniorer til et slag
billard, kortspil en god sludder over en kold øl
i Byhuset 2 gange om ugen.
Skydelauget afholder den årlige
fugleskydning, hvor året fuglekonge fejres
med maner efter skydekonkurrencen. OBS kun
for mænd.

En gang om året er der Pigeaften, hvor der
hygges, spises m.v. og så byttes der tøj i lange
baner. OBS kun for kvinder
Børneklubben samler børnene i byen til de
traditionelle årlige begivenheder, og der er
også faste aftener i Byhuset for de større
børn.
Er du til jagt, så er det bare med at få
kontaktet Gershøj Strandjægere, så du kan
være med, når det går løs.
Som medlem af Gershøj Bylaug, holdes du
løbende orienteret om vores arrangementer,
som foregår året igennem: Søndagsfrokoster i
vinterhalvåret, som afholdes Byhuset - her
møder du også andre borgere til fællesspisning og hygge. Du kan i øvrigt leje Byhuset,
Festteltet og Pølsevognen til private
arrangementer.

