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Velkommen 2017 - 
  
 - og velkommen til et nyt år i Slots Bjergby Landsbyråd! På de næste 
sider kan du læse om forårets arrangementer, og husk, at du altid kan opdatere 
dig på vores hjemmeside og på Facebook! 
  

 
Hvad finder de dog …? 
 Du har nok lagt mærke til de mærkelige render, der i efteråret blev 
gravet på arealet imellem skolen og gravhøjene. Det var Vestsjællands Museum, 
der afsøgte området for oldtidsfund, inden arealet skal bebygges med nye huse 
til kommende beboere i Slots Bjergby og nye medlemmer af landsbyrådet.  
 Selv om lige netop denne prøvegravning vist ikke gav de store resultater, 
så har arkæologerne hen over årene fundet mange ting i vores område. Det kan 
du høre om på vores fællesspisning tirsdag den 28. februar kl.  18.00, hvor vi 
får besøg af museumsinspektør Hugo Hvid Sørensen. Han er manden bag mange 
af de seneste års udgravninger i vores område, bl.a. i forbindelse med anlægget 
af omfartsvejen, og han vil i sit foredrag give et samlet billede af det liv, der i 
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flere tusind år har udfoldet sig her på vores kanter.  
 Hugo Hvid Sørensen vil også inddrage den nyeste viden og tolkning af 
landskabets udvikling og fortælle om, hvad man kan udlede af de ældste kort 
over området. 
 Foruden dette spændende foredrag får du som sædvanlig også et godt 
måltid mad og dejligt selskab for bare 50 kr. Menuen står på braiseret 
oksespidsbryst med bagte rodfrugter, kogte kartofler og masser af god brun 
sovs! Tag den, Noma! 
 Ikke-medlemmer er også velkomne – men de må af med 75 kr. for at 
være med. Kaffe og drikkelse er til de sædvanlige humane priser.  
 

Tilmelding senest søndag den 26. februar til Liselotte Falkenberg,  
tlf. 4040 2899 eller mail til lotte@birtec.dk 

 
 

Øl er øl – og omvendt! 
 Det påstår Storm-P. i hvert fald, og 
så må det vel være rigtigt. Men du får 
lejlighed til at afprøve påstanden fredag 
den 7. april kl. 19.00 i Forsamlingshuset, 
hvor den lokale ølspecialist Ronny Hansen 
vil tage os på tur i øllets verden.  
 Du får noget seriøst at vide om de 
forskellige øltyper og om de mange 
forskellige nye øl, som småbryggerierne 
rundt om i landet disker op med i disse år. 
Og hvis vi kender Ronny H. ret, så skal der 
også nok blive smagsprøver nok at gå 
hjem på!  
 Der bliver selvfølgelig også lidt 
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fast føde. Også den side af sagen er i gode hænder, så du kan være helt rolig: 
Kokkemutter har lovet at finde på nogle småretter, der matcher øllet og sørger 
for, at det hele ikke går op i promiller!  
 Selvfølgelig er det ikke gratis – men der er nu ikke meget galt:  

Du får hele baduljen for kun 150 kr. Hvis du altså er medlem af Slots Bjergby 

Landsbyråd. Ellers må du af med 200 dask! 

 
Tilmelding senest tirsdag den 4. april  til  

Carsten Kristiansen, tlf. 4014 1158, eller mail carsten@ostenfeld-biler.dk 

 

 

Ordinær generalforsamling – og stegt flæsk! 
 Onsdag den 22. marts kl. 18.00 afholder Landsbyrådet sin ordinære 

generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne. 

 Denne officielle indkaldelse vil blive fulgt op af en flyer forud for 

generalforsamlingen, hvor detaljerne til dagsordenen vil fremgå. Du kan også 

holde dig opdateret på foreningens hjemmeside og på Facebook. 

 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.  

 
Generalforsamlingen er naturligvis for alle – men hvis du vil deltage i 

spisningen, skal du tilmelde dig senest søndag den 19. marts til 

Steen Laursen, tlf. 2011 7813, eller på mail laur@mail.dk 
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Planteaften 
 Ligesom de foregående år afholder vi i maj måned en plantebytteaften 
på plænen foran den tidligere præstegård midt i landsbyen. Alle er velkomne – 
også haveinteresserede, der ikke har noget at bytte med, men som gerne vil købe 
lidt supplerende planter til en fornuftig pris! Sidste år var der fx god afsætning 
på tomatplanter og chili til en tier stykket! 
 Det bliver onsdag den 17. maj fra kl. 18.30, 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 enten man vil bytte til noget 
andet eller have en skilling for sine varer. Men som sagt: man er også meget 
velkommen uden at have planter med! 
 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! 
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Nyt om alleen 
 Det sidste nye i føljetonen om den allé, som vi har fået kommunalt 

tilskud til at plante, er, at bestyrelsen sammen med kommunen arbejder for, at 

alleen plantes på Slotsbjergbyvej fra landsbyens ophør og ned til 

”vindmøllevejen”. 

 Her vil alleen være synlig i landskabet fra mange positioner øst for 

landsbyen  – fx på flere stræk af Fodsporet.  

 Vi har desværre ikke kunnet få politiets opbakning til en lokal 

hastighedsbegrænsning på 50 km/t på dette korte stræk op mod landsbyen. Men 

vi arbejder fortrøstningsfuldt på at finde en løsning, så vi kan plante træerne 3 m 

fra vejbanens kant, og ikke 6 m, som er det lovmæssige krav på et vejstræk, hvor 

hastigheden formelt må være 80 km/t. 

 Men vi er havnet i en lidt absurd situation: Politiet mener ikke, at 

man kan køre mere end 50 – 60 km/t på dette stræk, hvis man skal overholde 

færdselslovens almene regel om at køre efter forholdene. Derfor er der ikke 

behov for en skiltning.  

 Det er for så vidt meget fornuftigt – men hvis der ikke er en 

begrænsning af hastigheden, så gælder reglen om 6 m planteafstand af 

sikkerhedsgrunde. To regler, som hver for sig er meget fornuftige – men som 

altså står i vejen for en smuk og praktisk løsning for plantningen af vores allé. 

Men vi håber at finde en løsning, så vi her i foråret kan gå i gang med at 

forberede arealet. 

 

 

Hvis du ikke allerede har betalt dit kontingent for 2017, så var det måske en 

ide at få det ordnet nu! Det koster kun 100 kr. for hele husstanden. Du kan 

indbetale beløbet via netbank til 0570 – 927570. Husk navn og adresse! 
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Loppemarked 
 Vi følger succesen fra sidste år op og arrangerer et loppemarked på 

plænen foran den tidligere præstegård midt i 

landsbyen. Det bliver søndag den 18. juni fra 

kl. 10 til 14. 

 Du kan disponere over en 

standplads på 3 x 3 m, og du er velkommen til 

at sætte en pavillon op. For medlemmer af 

landsbyrådet er det gratis – ikke-medlemmer må betale 50 kr. for standpladsen.  

 I tilfælde af dårligt vejr bliver det muligt at sætte sin stand op inde i 

foreningens telt, som vi lader blive stående efter grillfesten. 

 Så tøm din kælder eller udhus eller pulterrum eller garage – ryd op i 

ungernes legetøj og i bogreolen eller pladesamlingen – eller bare kom forbi til et 

par hyggelige timer.  

 Der bliver garanteret mulighed for at gøre et kup, men der skal 

handles! Sidste år bød redaktøren af dette blad fx 50 kr. for to havestole, og det 

tog sin tid at få afsluttet handlen, for sælgeren ville kun have 25! 

  

Du kan allerede nu reservere en stand på loppemarkedet ved at kontakte 

 Jens M. Huscher på tlf. 2721 0549 
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Lokalplan 1170 
 Lokalplan 1170 er kommunens betegnelse for udkastet til den nye 
udstykning, der er planlagt ved Blæsenborgvej vest for Skælskør Landevej. 
Mange af jer deltog i orienteringsmødet midt i januar, og vi vil i bestyrelsen 
opfordre til, at man giver sine synspunkter til kende skriftligt over for 
kommunen. Det skal ske inden den 22. februar, hvor høringsfristen udløber.  
 Bestyrelsen arbejder på en indsigelse på landsbyrådets vegne, og når den 
er sendt til kommunen vil den blive lagt ud på vores hjemmeside til almindelig 
orientering. 
 

Man skulle ikke lige tro det … 
 … men der er ikke en gang et halvt år til grillfesten! Og i år skal vi 

tilmed fejre, at det er 25 år siden, at en gruppe initiativrige mennesker 
arrangerede den første grillfest i Slots Bjergby!  
Det fejrer vi fredag den 16. juni – som sædvanlig på den store plæne midt i 
landsbyen. Og denne gang skal man ikke selv have mad med, for menuen 
kommer til at stå på helstegt grisebasse med kartoffelsalat og diverse grønne 
salater!  
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 bestik og drikkelse med, men Landsbyrådet sørger for resten.  

Og så har bestyrelsen besluttet, at arrangementet er gratis for landsbyrådets 

medlemmer! 

Ikke-medlemmer er velkomne – men de må betale den fulde kuvertpris. 

Tilmelding vil være nødvendig, men alle de praktiske detaljer kommer der 

nærmere besked om, når vi nærmer os den store dag!  

 
Du får nærmere besked via en flyer og på Facebook og på foreningens 

hjemmeside – men reserver hellere dagen nu, mens du husker det! 

 
 

Hvis du ikke allerede har betalt dit kontingent for 2017, så var det måske en 

ide at få det ordnet nu! Det koster kun 100 kr. for hele husstanden. Du kan 

indbetale beløbet via netbank til 0570 – 927570. Husk navn og adresse! 

 
 

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

Bestyrelsen for Slots Bjergby Landsbyråd 
 
Formand: Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, tlf.: 2011 7813 
Næstformand: Lasse Krouel, Slotsbjergbyvej 17, tlf.  2481 7077  
Kasserer: Carsten Kristiansen, Slotsbjergbyvej 35, tlf.: 4014 1158 
Best.medl.: Liselotte Falkenberg, Højen 10, tlf.: 4040 2899  
  Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, tlf.: 2096 4594 
  Kasper Dannefeldt  Nielsen, Slotsbjergbyvej 16, tlf.: 2233 0630 
  Jørgen Blinaa, Højen 30, tlf.: 2656 5358 
Suppleanter: Ingelise Laursen, Slotsbjergbyvej 27, tlf.: 2465 1439 
  Anja Braastrup, Slotsbjergbyvej 16, tlf.: 25 13 33 06 
Webmaster: Janet Frimodt-Møller, Byvangen 127, tlf.: 2711 6127 
 
 
Mailadresser findes på foreningens hjemmeside – og du kan også finde os på Facebook!  


