Velkommen til Gullev

Nomineret til Årets lokalområde 2017

Gullev – lidt historie
Gullev er omgivet af gravhøje fra stenalder og bronzealder og det er de tydelige tegn på, at der har boet mennesker
her i mere end 4000 år. ”Gullev var en gang et rigdomscenter. Det rigeste i vores
område” siger arkæolog Martin Mikkelsen og fortsætter ” Jeg mener, at
bronzestøberiet ved Gullev har kontrolleret bronzestøberier i hele området samt
handlen på bronze, der kom fra syd.” Martin Mikkelsen har i 2017 gravet i to af de
bronzealderhøje, der ligger øst og vest for Gullev.
Byens navn med endelsen lev tyder på, at byen er fra 700-800 tallet.

Martin Mikkelsen fortæller

I 1150 blev Gullev kirke bygget i
granitkvadre. Kirken fik et våbenhus og et klokketårn i 1769 og kirken
er gentagne gange blevet renoveret.
Døbefonten er lige så gammel som kirken, og i 1599 fik kirken sin
alterkalk af Las Jensen Let, der var herredsfoged i Houlbjerg Herred.
I midten af 1700 tallet skriver man om kirken” Prædikestolen var så
rådden, at præsten stod i idelig fare for at falde ned, og
fruentimmerstolene kun havde en smal fjæl, så gamle koner, hvis de faldt i søvn var i fare for at styrte bagover.”
I 1769 blev kirken renoveret med nye bænke, prædikestol og altertavle. Indtil 1927 var kirken ejet af Ormstrup.
På kirkegården står en gravsten rejst over urmager Jens
Christensen født i 1763. Uanselig er stenen, men Jens Christensen
var en kendt urmager i hele Jylland. Man kan se et af hans ure i
Budolfi Kirke, hvor det stadig går på trods af, at det er mere end
200 år gammelt. Flere Gullev familier har stadig et standur, som
han har lavet.
I starten af oktober 1902 blev Gullev ramt af en katastrofe. 5 gårde
nedbrændte i løbet af få timer. Høsten var lige kommet i hus, og
det blæste kraftigt fra øst. Netop den dag, var der to små drenge
der legede med tændstikker i halmen i den østligste gård, det fik
katastrofale følger. Da ilden først fik fat, var den ikke til at stoppe, og om aftenen havde 5 familier mistet alt, hvad de
ejede.
Byens forsamlingshus Bystedet er bygget som missionshus i 1897, dengang hed det Mamrelund. I begyndelsen af
1990´erne købte borgerforeningen huset, og siden har det været brugt som byens samlingssted.

Gullev var i 50´erne en aktiv by med brugsforening, skole, 11 aktive
gårde og mange små håndværkere. Allerede i 1956, blev skolen lukket
og den 31.12 1984 måtte købmanden dreje nøglen om. I dag er der 3
aktive gårde tilbage, til gengæld er der kommet nye virksomheder til.
I dag bor her ca. 100 indbyggere fordelt på 44 husstande .

Renovering af køkken 2015

Før

Efter

Før
Efter

Før
Efter

Efter

Frivillige i arbejde

Renovering af køkken med tilskud på 43.000 kr. fra Viborg
Kommunes pulje til større anlægsopgaver.
Frivillige lavede en meget stor indsats med maling af køkkenet,
opsætning af køkken og meget andet.

Byfornyelse 2016
Renovering af Bystedet ydermur

Før

Efter

Før

Efter

Frivillige i arbejde – 3 weekender i træk
Ydermur renoveret med byfornyelses midler.
I marts måned 2016 var 20 frivillige beskæftiget med ud kradsning af fuger på Bystedet, inden en murer om fugede
huset. Projektet fik tilskud fra Viborg Kommune på 43.000 kr. fra puljen ”Byfornyelse og udvikling af byer -

Istandsættelse af forsamlingshuse eller lignende.”

Byfornyelse 2016
Sports- og festplads renoveret

Før

Før

Efter

Efter

Fest og boldplads renoveret med byfornyelsesmidler 2016
Nye fliser på festpladsen og renovering af stikvejen til
pladsen. Der blev lavet bede, så boldbanen er blevet
inddelt i flere ”rum” Det har givet plads til, at der kan laves
flere aktiviteter samtidig. Der er bygget petanquebane,
bålplads, og etableret fælles pizzaovn. Der er bygget et skur
til opbevaring af stole og borde, bolde, pandekagepander
m.m.
Projektet er gennemført takket være tilskud på 195.000 kr.
fra Viborg Kommunes pulje ”Byfornyelse i mindre byer –
forskønnelse af landsbyerne til forskønnelse og fornyelse af
byens grønne område ”.

Etablering af handicaptoilet og renovering af garderobe 2016

Før

Før

Efter

Efter

Efter

Efter

Etablering af handicaptoilet og renovering af garderobe blev gennemført
med tilskud fra Viborg Kommune ”større anlægsprojekter”,
Vanførefonden, Lokale- og anlægsfonden, Lions Bjerringbro og en masse
frivillige fra Gullev.
Tilskud fra Viborg Kommune på 66.000 kr.
Samlet budget var på 150.000 kr.

Frivillige i arbejde

Byfornyelse 2017
Området omkring Bystedet - renoveret

Før

Efter

Før

Før

Frivillige sætter bænke op

Efter

Før

Efter

Renovering af parkeringsplads og de gamle træer er fældet. Det har givet plads til plantekummer, nyt plankeværk,
nye fliser, bord bænke m.m. Projektet er gennemført ved hjælp af tilskud fra Viborg Kommune på 153.000 kr. fra
puljen ”Byfornyelse i mindre byer – forskønneske af landsbyerne og forskønnelse af byens grønne områder

Det digitale Gullev

Her findes der oplysninger om byen, Gullev Borgerforening og leje af Bystedet.

Men det er i den lukkede facebookgruppe Gullev folket, der har 80 medlemmer, at det digitale liv leves. Der laves nye
lukkede grupper efter behov f.eks Gullev-folket – stafet for livet

Her deler man billeder, efterlyser høns eller en termokasse. Her indkaldes til fælles pizzabagning ”i aften”, eller
inviteres til skovtur. Mangler man hjælp til print eller piller til træfyret, søger man også hjælp her.

Virksomheder i Gullev
Sønderbro´s pølsevogn

Gullev Byvej 13 8850 Bjerringbro

Bangsgaard

Gullev Byvej 15 8850 Bjerringbro

Food by Sejdenfaden

Gullev Byvej 17 8850 Bjerringbro

Midtjysk græs

Gullev Byvej 21 8850 Bjerringbro

Sloth´s Maskinstation

Gullev Byvej 24 8850 Bjerringbro

Ivars´s auto

Gullev Byvej 25 8850 Bjerringbro

Pulterum – Gullev

Gullev Byvej 26 8850 Bjerringbro

Carlsen Com IVS
Eurodrone

Gullev Byvej 34 8850 Bjerringbro
Gullev Byvej 35 8850 Bjerringbro

Konservator K. Peitszc

Gullev Byvej 37 8850 Bjerringbro

Gullev Skovgård

Gullev Byvej 51 8850 Bjerringbro

Sloth`s fliser og entreprenørfirma

Kirkevej 2

8850 Bjerringbro

Entreprenør – og kloakmester

Kirkevej 7

8850 Bjerringbro

Kirkevej 9

8850 Bjerringbro

BSI -Bjerringbro smedeog industrimontage
Party Point

Kraghedevej 12 8850 Bjerringbro

Herudover er der yderligere 7 registreringer i CVR-registeret beliggende i Gullev.

Et godt sted at bo – også for virksomheder

Broen over Borrevej 2014 – 2020 !
Anton og Laura satte gang i kravet om en bro over Borrevej i 2014.
De kan køre på cykelsti hele vejen til skole, men skal passere Borrevej,
hvor en trafiktælling viste, at der passerede mellem 800- 900 biler
mellem kl. 7.00 og kl. 8.00, en lille smule færre mellem kl. 14.00 og
15.00! Oversigtsforholdene er dårlige og der køres meget hurtigt.
I Gullev er der 25 børn under 14 år.

5. september 2014 mødtes forældre med Teknisk Udvalg, for at
udvalget kan se, hvor dårlige forholdene er. Der er 2 km. til skolen
November 2015 donerer en lokal landmand jord til stiprojektet.

På Viborg Kommunes anlægsbudget 2020

Og sådan kan en bro se ud over Borrevej – vi
glæder os til 2020

Det sker i Gullev i efteråret 2017

Fredag den 8. september kl. 18.30 Herreaften med stegt flæsk og kartofler
Tilmelding til Eddy på 4121 8937 - det haster

Lørdag den 23. september kl. 11.20 -12.50 ”Gullev – som årets lokalområde”
Dommerkomiteen der består af 7 politikere fra Viborg Byråd besøger Gullev. Vi har vundet 25.000 kr. men kan vinde
yderligere 25.000 kr. hvis vi vinder. Kom og hjælp os med vise, hvad Gullev er for en by. Vi mødes med politikerne ved
Bystedet, hvor de er velkomst med lidt fra Food by Sejdenfaden og et glas vin eller lokal æblemost. Efter velkomst og
fortælling om ”hvad Gullev er ” går vi til fest på sportspladsen, hvor vi giver smagsprøver fra pizzaovnen. Medbring
selv dej og topping, hvis I selv vil bage pizza. Borgerforeningen giver øl og vand.
Vi håber at mange af jer vil deltage – både børn og voksne, så dommerkomiteen, kan se at Gullev er en levende by.
Vi sætter flag gennem byen og vi vil gerne opfordre alle der har en flagstang, til at de skal hejse flaget den dag.

Lørdag den 30 september Vinder af årets lokalområde kåres
Bliver Gullev vinder, afholdes arrangementet i Gullev

Tirsdag den 5. oktober kl. 18.00 besøg på Agrotek i Hobro med Niels Vestergård
Har du lyst til et besøg blandt store landbrugsmaskiner, og små maskiner til haven, eller har du bare lyst til at se noget,
du slet ikke ved noget om, så tag med Gullev Borgerforening på virksomhedsbesøg i Hobro.
Niels Vestergaard har inviteret os til at besøge Agrotek i Hobro, hvor han er salgschef. www.agrotek.dk.
Agrotek er en mellemstor virksomhed, med salg og service af primært landbrugsmaskiner.
Derudover er der en større have/park afdeling, hvor Husqvarna og MultiOne er hovedprodukterne.
Der er i alt 23 ansatte i firmaet.
Niels inviterer på aftensmad, så man skal blot møde op i Hobro den 5. oktober, så er aftensmaden klaret.
Tilmelding på facebook Gullev folket, eller til Eva Nielsen 4015 2248 senest den 1. oktober.
Det er gratis at deltage. Hvis der er interesse, laver vi fælles transport.

Mandag den 9. oktober kl. 19.00 -20.30 sangaften med Viborg Bibliotekerne
Gullev Borgerforening inviterer sammen med Viborg Bibliotek til en sangaften i Bystedet. Da der er begrænset plads
skal man tilmelde sig til Inger Skamris senest den 6. oktober.

Mandag den 23. oktober kl. 19.00- 20.30 sangaften med Viborg Bibliotekerne
Fredag den 3. november dameaften kl. 18.30
Kirkevej inviterer alle byens damer til middag, nærmere info kommer senere
Torsdag den 23. november fællesspisning kl. 18.00 .
Invitation kommer senere
Hilsen Gullev Borgerforening

Det sker også i Gullev

Skovtur i Gullev skov

På besøg på Foulum
Bogcafe med Viborg Bibliotekerne

Arkæolog Martin Mikkelsen, Viborg Stiftsmuseum
fortæller om den store høvdingegravhøj, der ligger
lige vest for Gullev
”Pappa pizza” har tændt op i pizzaovnen en lørdag aften og inviterer alle med

Gullev-folket deltager i Stafet for livet

og i ”vi samler skrald”

og sammen gør vi meget mere!

Gullev tæt ved Månen
Mellem Borrevej og Frisholtvej ligger vejen og området Månen.
Der er flere versioner af navnets oprindelse. Den ene siger, at navnet skyldes at bebyggelsen ligner manen
på en hest, mens den anden version siger, at navnet skyldes at bebyggelsen ligner en måne.
Vejskiltet med Månen et yndet sted at fotografere familien, mens andre synes at det er attraktivt at have
skiltet hængende derhjemme, så ofte står standeren tilbage uden skilt.

2017
Gullev tæt på Månen - Gullev - et godt sted at bo – Gullev er nomineret til at blive årets lokalområde

