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Så blev det 2016 –
- og Slots Bjergby Landsbyråd ønsker godt nytår og byder velkommen til
en ny sæson! På de følgende sider kan du se noget om, hvad der kommer til at
ske i de kommende måneder i landsbyrådet.

Borgerne bestemmer!
Sidste år bevilgede Slagelse kommune 5 x 100.000 kr. til udvalgte
områder i kommunen, hvor foreninger og borgere under overskriften ”Borgerne
Bestemmer” kunne fremlægge forslag til, hvad pengene skulle gå til.
Slots Bjergby Landsbyråd bød ind med et forslag om at plante en allé af

Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af Slots Bjergby
Landsbyråd. Det koster kun 100 kr. for hele 2016!
Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
Husk at anføre dit navn og adresse!

lindetræer ved den nuværende Hashøjvej fra Brovej og op til bebyggelsen ved
broen over omfartsvejen.
Vi var så heldige, at deltagerne i det lokale borgermøde stemte dette
forslag ind på
førstepladsen, og vi
håber i bestyrelsen, at vi
kan gå i gang med
plantningen i dette
efterår.
Det kræver en
dispensation fra
Fredningsnævnet, fordi
alleen kommer til at gå
inden for
beskyttelseszonen
omkring de to gravhøje.
Men som man kan se på billedet, har der tidligere været en allé på
strækningen langs højene, så vi håber, at myndighederne stiller sig lige så
velvilligt som lodsejerne allerede har gjort, og giver de fornødne dispensationer.
Det forslag til ”Borgerne Bestemmer”, der fik næstflest stemmer, var et
forslag fra Lokalrådet Hashøj Nordvest, som vil lave en informationsplatform på
nettet, som bl.a. vil give mulighed for, at alle foreninger i lokalområdet kan
lægge deres arrangementer ind i en fælles kalender.
I Slots Bjergby Landsbyråd synes vi, at det er en fin ide, som vi gerne
støtter op om og gør os til en del af. Det skal de to bestyrelser tale nærmere om i
de kommende måneder.

Fællesspisning
Onsdag den 10. februar afholder vi årets første fællesspisning i
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Forsamlingshuset. Menuen står på svinekam braiseret i mørk øl med rodfrugter,
sennep og rosenkål og med en grov kartoffelmos til. Og bagefter er der
citronfromage! Guf!
Men der sker meget mere: Efter maden kommer Kjeld og Jesper
Christensen fra Nykilde og fortæller om ejendommens og Slots Bjergbys
historie. Nykilde har været i deres families eje siden krigen 1864, og Jesper er
femte generation på ejendommen, hvor man i dag er internationalt kendt i
miljøkredse som producent af grønne tage, som både er smukke og miljørigtige,
da de kan optage noget af alt det vand, der ellers skulle ud i kloaker og
rensningsanlæg. Også frø af vilde planter til blomsterenge og naturpleje indgår i
Nykildes arbejdsområder.
Og tro det eller ej: alt det får man for 50 kr., hvis man er medlem af
Landsbyrådet!

Ordinær generalforsamling – og stegt flæsk!
Onsdag den 9. marts kl. 18.00 afholder Landsbyrådet sin ordinære
generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – i henhold
til vedtægterne – være formanden i hænde senest den 15. februar. Denne
officielle indkaldelse bliver naturligvis fulgt op med en indkaldelse via en flyer
forud for generalforsamlingen. Her vil detaljerne til dagsordenen fremgå.
Efter generalforsamlingen afholder vi en fællesspisning, hvor menuen i
overensstemmelse med foreningens stolte traditioner vil være stegt flæsk med
persillesovs. Deltagelse i spisningen er denne aften gratis for foreningens
medlemmer – andre deltagere må af med 75 kr.

Hiv ohoj – og en hel tønde rom!
OK – helt så dramatisk bliver det nok ikke, men man behøver
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hverken at være sømand eller have træben for at være med, når vi torsdag den
7. april arrangerer en romsmagning i Forsamlingshuset.
Vi får besøg af specialister fra ”Øltønden” i Haslev, og de gode folk
vil fortælle om rommens historie og udskænke smagsprøver af forskellige
superromsorter, der kun har ét til fælles: de smager fantastisk!
Og mon ikke de gode romfolk også har et par specielle tilbud med til
aftenens deltagere, så man kan fortsætte smagsøvelserne på hjemmefronten.
Jeanette Kokkemutter sørger som sædvanlig for, at der også er lidt
fast føde, men det får I nærmere besked om i en flyer, når dagen nærmer sig. Og
det er også tilladt at følge med på vores hjemmeside.

Plantebytteaften
Ligesom de foregående år afholder vi i maj måned en plantebytteaften
på plænen foran den tidligere præstegård midt i landsbyen.
Det bliver onsdag den 18. maj fra kl. 19, og det er vejrguderne og
deltagerne, der afgør, hvor længe bytteriet skal stå på.
Vi stiller nogle
borde og stole op, og
tanken er som altid, at
man kan komme forbi
med de planter, man
har fået sået for mange
af, eller de stauder, som
man har delt og ikke
kan få plads til, og hvad
man nu ellers har af
haveting, som man
gerne vil af med – hvad
4

enten man vil bytte til noget andet eller have en skilling for sine varer.
Redaktøren kan af personlig erfaring anbefale Vagn Møllers
tobaksplanter (nej – ikke tossetobak!), som fine folk kalder Nicotiana glauca, og
samme haveelskers engletrompeter. De gror som bare pokker!
Alle er velkomne denne aften – også venner, bekendte og osere, og der
er masser af plads til legende børn. Vi sørger for en kop kaffe og lidt uformelt
sødt og håber på en god forsommeraften med medlems- og havesnak!
Hvis du har et campingbord og et par stole, må du meget gerne tage det
med!

Præstegårdsstien
Der er heldigvis rigtig mange, der benytter den nyanlagte sti, der knytter
det gamle og det nye Slots Bjergby sammen. Men vi minder lige om nogle få
regler, som skal overholdes: Man må ikke cykle på stien, og ridning skal være
på den yderste højre side af stien, så græsset ikke bliver trampet op for
spadserende.
Det er også en betingelse fra de lodsejere, der velvilligt har stillet arealet
til rådighed, at der ikke luftes løse hunde på området. Det beder vi meget om, at I
som brugere respekterer af hensyn til vildtet. Og det gør heller ikke noget, hvis
man husker at samle op efter sin hund …

Landshare
Hvis man har lyst til et lille ekstra grøntsagsbed eller en blomsterhave, så
er der stadig mulighed for at komme med i vores lokale svar på River Cottage´s
”Landshare” midt i landsbyen. Man kan kontakte Michael Nilsson på tlf. 3070
2041, eller man kan gå ind på Facebook under ”Slots Bjergby landshare have”.

5

Sæsonens store arrangement!
Et af efterårets vellykkede arrangementer i Landsbyrådet var den
fællesspisning, hvor Carl og Ida Lawaetz fortalte om godset Falkensteens
historie.
Der var mange ivrige spørgsmål efter foredraget, og et af dem mundede
faktisk ud i, at Ida og Carl inviterede til en rundvisning på Falkensteen!
Det bliver lørdag den
28. maj kl. 13.00, hvor
vi mødes ved den
fredede ladebygning
foran godset.
Her vil Ida og Carl
Lawaetz støde til os og
stå for rundvisningen af
gruppen.

Heldigvis ser den fredede lade ikke sådan ud mere!

NB! Dette arrangement er forbeholdt medlemmer af Slots Bjergby Landsbyråd!

Man skulle ikke lige tro det …
… men der er kun et halvt år til grillfesten! Det bliver fredag den 17.
juni, og vi begynder som sædvanlig grilleriet kl. 18.00. Men man er velkommen
fra kl. 16.30, hvor vi begynder at rigge til, og hvor der er lejlighed til at spille
kroket og kongespil og den slags under kyndig ledelse af Landsbyrådets
superkompetente legeonkler Lasse og Kasper! Mere adstadige borgere kan nyde
en pils og lokalt samvær med gode naboer.
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Du skal selv tage
din mad, bestik og
drikkelse med,
men Landsbyrådet
sørger for grill og
kul. Det koster en
bagatel af 25 kr.
pr. næse
(børnenæser er
gratis) – men så er
der også kaffe og

Sådan et telt kan kun sættes op efter grundige overvejelser ...

et stykke hjemmelavet
lagkage med i prisen.
Som sædvanlig kårer vi årets
flotteste lagkage – her kan du
se et eksempel på, hvad der
venter dig!
Du får nærmere besked via en
flyer og på Facebook og på
foreningens hjemmeside –
men reserver hellere dagen nu,
mens du husker det!

Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af Slots Bjergby
Landsbyråd. Det koster kun 100 kr. for hele 2016!
Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
Husk at anføre dit navn og adresse!
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Loppemarked
Vi har fået en henvendelse fra et af vores medlemmer, som foreslår, at vi
arrangerer et loppemarked en sommerdag oppe på plænen midt i landsbyen.
Tanken har før været drøftet i bestyrelsen, og vi synes, at det er en rigtig
god ide. Men vi føler ikke helt, at vi magter at stå for sådan et arrangement.
Hvis der er nogen af jer, der har mod på at være med til at stable sådan et
loppemarked på benene, så hører vi meget gerne fra jer. Kontakt en af
bestyrelsens medlemmer, så prøver vi at koordinere planerne. Det kunne være
sjovt!

o-o-o-O-o-o-o

Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Best.medl.:
Suppleanter:
Webmaster:

Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, tlf.: 5858 5095
Lasse Krouel, Slotsbjergbyvej 17, tlf. 2481 7077
Carsten Kristiansen, Slotsbjergbyvej 35, tlf.: 5857 0990
Liselotte Falkenberg, Højen 10, tlf.: 5858 4200
Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, tlf.: 5858 4594
Kasper Dannefeldt Nielsen, Slotsbjergbyvej 16, tlf.: 2233 0630
Anja Braastrup, Slotsbjergbyvej 16, tlf.: 25 13 33 06
Janet Frimodt-Møller, Byvangen 127, tlf.: 2711 6127

Desuden deltager Ingelise Laursen, tlf.: 2465 1439, og Jørgen Blinaa, tlf.: 2656 5358, i
bestyrelsens arbejde.
Mailadresser findes på foreningens hjemmeside – og du kan også finde os på Facebook!
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