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Hvordan skal den nye 
belysning i Kirke Såby se ud?

Såby-quizzen:
Vinderen er fundet, 

og en ny skal findes

Udlejning fra Bylauget

Pavillon 8x4 meter. 200 kr. /weekend. 2 stk 300 kr
Flagallé, inkl. æresport 16 flagstænger og lyskæde 315 kr. 
(50 kr for medlemmer, til brug i byen)
Flag med stang 20 kr. 
Lyskæde 50 kr. 
Trailer 50 kr.
Grill, stor 50 kr. 
Pælebor, 100mm, 50 kr

Rensebånd, 15 meter. Til store kloakrør. 50 kr
Stige, 7,8 meter 50 kr.

Henvendelse til Irene, 4649 9558 eller linnel@post.tele.dk og en ny skal findesHenvendelse til Irene, 4649 9558 eller linnel@post.tele.dk
----------------------------------------------------------------------------------------
Bylaugets bestyrelse 2007:

Oldermand Mikkel Bruun, Morsøvej 26 4649 1946 

Best.mdl. Niels Boye, Morsøvej 18                       4646 2125

Best.mdl. Irene Jørgensen, Samsøvej 2 4649 9558

Best.mdl. Martin Hviid, Morsøvej 7                       4649 2085

Best.mdl. Lennart Jensen, Morsøvej 16               4497 9392

Suppleant.    Anders Bak Sørensen, Morsøvej 12    2896 7892

Suppleant Mark Thomsen, Fynsvej 6                    3025 8073

www.kirke-saaby.dk

Gå ind og se billeder, referater, praktiske                 
oplysninger og nyheder

Flagpasser Birthe Steffensen, Fynsvej 7                 4649 9834

Webmaster     Jan Sylvest, Samsøvej 4A                    4649 2477



Får vi en pizza opkaldt efter Kirke Såby? 
Stiger elevtallet på Kirke Såby skole? Og 
hvordan går det Såby Petanque i 2009? 
Giv dit bud på det kommende år - der er 
tre gode flasker rødvin på spil. Klip 
kuponen ud og aflever den hos Mark 
Thomsen, Fynsvej 6, Kirke Såby. 
Eller send dit svar på en mail til: 
markhejethomsen@gmail.com

Sidste frist for deltagelse er 1. februar 

Hvad sker der i 2009?

1. Får Kr. Såby Petanque medaljer 

Såby-quiz 2009

Ja      Nej

Nye lygtepæle i Kirke Såby

Kirke Såby skal have ny belysning. De gamle 
lygtepæle i Lejre Kommune skal de kommende år 
erstattes af nye, og Bylauget har derfor været i 
dialog med kommunen for at give sit besyv med, 
inden valget af den nye belysning finder sted.  

Lejre Kommune har hen over efteråret 2008 
udarbejdet en belysningspolitik, der skal udstikke 
rammerne for den nye belysning.  Den var på 
dagsordenen 13. januar i Udvalget for teknik og 
miljø . Men der er endnu ikke taget endelig stilling 
til valg af lygtepæle og armaturer. 

I Bylaugets høringssvar har vi understreget vores 

Leder
Forleden hørte jeg i radioen om en direktør, 
som stod frem og fortalte, hvordan det var at 
være gået konkurs. Han havde haft to luksus-
bagerier i København, og nu hvor folk ikke 
mere ville betale 38 kr. for et rugbrød, var det 
slut. Selvfølgelig er det synd for bageren og 
hans ansatte, men alligevel græder jeg tørre 
tårer for alle de spekulanter og direktører, der 
må stramme livremmen ind under den såkaldte 
finanskrise. 

For det er vel i virkeligheden ikke så 
betydningsfuldt, hvor tit man får fornyet 
vognparken eller hvor dyr vinen - eller for den 
sags skyld huset er, men i stedet burde vi se på 
vores nære dagligdag og glædes ved det, vi 

Vinderen af Såby-quiz 2008 fundet

Der blev kigget dybt i krystalkuglen, da familien 
Munk Ebbesen på Fynsvej svarede på spørgs-mål 
om Såby i 2008-udgaven af Såby-quizzen. De 
svarede rigtig på hele otte ud af ti spørgsmål om 
ting der ville ske i år 2008.  

ved DM ?

2. Stiger elevtallet på Kirke Såby 
Skole?

3. Får Lejre ny borgmester?

4. Træffer kommunalbestyrelsen

beslutning om at lukke en dag-
institution i Kr. Såby, Abbetved
eller Vester Såby?

5. Opkalder Belle Rosa en pizza
efter Kr. Såby?

6. Når temperaturen over 25 C
den dag vi holder sommerfest?

7. Bliver den nye skoleleder på
Kirke Såby Skole en kvinde?

8. Er der flere end 15 ænder eller

ællinger i gadekæret  den dag vi 
holder sommerfest?

9. Bliver der oprettet en basket ball
klub eller volley ball klub i Kirke 

I Bylaugets høringssvar har vi understreget vores 
ønske om, at den nye belysning øger 
trafiksikkerheden og samtidig understøtter 
landsbyens karakter. Vi ønsker en gadebelys-
ning, der giver gode oversigtsforhold, passer ind i 
Landsbyen og fremhæver bygninger eller fælles 
pladser som Kirkepladsen eller gadekæret. 

vores nære dagligdag og glædes ved det, vi 
har. Det synes jeg vi har været gode til i Kirke 
Såby landsby i det forgangne år. 

Vi har holdt nogle gode fester og levet vores 
stille, men også afstressende tilværelse. Der er 
noget urokkeligt over vores by, synes jeg, som 
gør, at det altid er hyggeligt at komme hjem og 
se de kendte ansigter – senest ved vores 
velbesøgte juletræstænding.

Men vi kan – og skal – også være fremad-
rettede og stille krav: Til borgmesteren, der 
lover os naturstier, til skolen, der SKAL gå godt 
nu, til kommunen om smuk og god belysning og 
til hinanden om at værne om det gode 
landsbyliv. Alt det arbejder Bylauget for, og jeg 
vil gerne takke vores bestyrelse for et flot 
arbejde i 2008 og ønske alle vores medlemmer 
og medborgere et rigtigt godt 2009.

Kun to gange gik familien galt i byen:  De mente, 
at der ville komme loppemarked i Såby-hallen  –
og det kom der som bekendt ikke. Efter flere årtier 
med det traditionsrige loppemarked, blev 2008 
desværre året, hvor det stoppede. Der manglede 
ganske enkelt folk, der ville engagere sig i 
bestyrelsen af Lopperne, der stod bag 
loppemarkedet. 

Familien Munk Ebbesen mente heller ikke at Kr. 
Såby ville komme på forsiden af dr.dk. Det gjorde 
byen desværre, da en helikopter meget tragisk 
styrtede ned ved Såby-hallen. 

Men otte ud af ti var altså nok til vinde i 2008. Lad 
os se, om det også er nok i 2009.

Læs Bylaugets
fem anbefalinger 
til Kommunen i 
vores høringssvar 
”Lyslevende 
landsby” på:

www.kirke-saaby.dk

klub eller volley ball klub i Kirke 
Såby?

10. Bliver der brugt stillads for at 
sætte stjerne på toppen af jule-
træet ved gadekæret.

Dit navn:

Adresse:

Om konkurrencen:
Alle kan deltage  - gerne flere fra hver 
husstand. Eventuel tvivl om fortolkning af 
spørgsmål og svar afklares af Bylaugets
bestyrelse.

Vinderen offentliggøres i første 
nummer af bybladet i 2010. 

Venlig hilsen

Mikkel Bruun

Oldermand

Kirke Saaby Byblad udkommer kvartalsvist og 
udgives af Kirke Saaby Byblad. Oplag: 200 ex.

Redaktør: Mikkel Bruun 2295 7133 / 
mibr@vd.dk. Se også www.kirke-saaby.dk

Fastelavn i 
forsamlingshuset
Søndag den 22. februar kl. 11

Kom og slå katten af tønden. 
Slikposer til børnene. Præmier til 
kattekongen, kattedronningen og 

bedste udklædning. 

Alle fra Kr. Såby 
er velkomne.


