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Det bliver et travlt år i landsbyrådet!
Godt nytår til jer alle sammen og velkommen til 2013, hvor der kommer
til at ske meget i Slots Bjergby Landsbyråd.
Det er blevet tid til at betale kontingent, og vi vedlægger derfor et
girokort – men det letteste for dig og for landsbyrådet er naturligvis, at du
betaler via homebanking:100 kr. til konto 0570-927570. Husk at anføre dit navn
og adresse! Du kan også ringe til et af medlemmerne af bestyrelsen – så kommer
vi ud til dig og henter kontingentet.

- og en vejmelding!
Slagelse Kommunes planafdeling oplyser, at der er vedtaget planer og
budget for to vejanlæg af vigtighed for os: der bliver etableret en rundkørsel ved
udkørslen fra Brovej til Skælskør Landevej, og der bliver lavet en dobbelt
cykelsti fra krydset ved Idagårdsvej og ud til den gamle Skælskør Landevej.
Hermed er et par ønsker fra lokalområdet omsider trængt igennem, og
det betyder, at det bliver muligt for børn og unge at cykle fra Slots Bjergby og til
fx Antvorskov Skole, uden at de behøver at krydse nogen vej. Og for andre, der
skal ind til Slagelse, ryger der yderligere en dårlig undskyldning for at tage
bilen!

Hvad skal vi lave i foråret?
Det første arrangement, som Slots Bjergby Landsbyråd afholder i 2013,
bliver en fællesspisning den 20. februar kl. 18.30 i forsamlingshuset. Maden?
Andalusisk kylling med ris, frisk grøn salat og brød!
Prisen er den sædvanlige moderate: 50 kr.pr. næse. Men vi strammer
grebet lidt om ikke-medlemmerne: de bliver nødt til at ryste op med 75 kr. for at
være med. Men det kan man jo ret let komme uden om ved at melde sig ind …
Der bliver også et lille indslag i løbet af aftenen: Steen Laursen, som
nogle af jer nok kender som redaktør af nærværende blad og som leverandør af
den ugentlige sprogklumme i Sjællandske og flere andre aviser rundt om i
landet, vil fortælle om sprogets veje og vildveje.
Så hvis du undrer dig over, hvorfor unge mennesker taler som de gør, og
hvorfor man gerne må sige ”fordi at”, og hvorfor sproget i det hele taget ikke er,
som den gang du gik i skole, så har du chancen for at få svar her!

Tilmelding til Steen Laursen, 5858 5095 eller laur@mail.dk
senest søndag den 17. februar

Men der sker meget mere endnu!
For at det hele ikke skal gå op i sprog og andalusisk kylling, så holder vi
en fællesspisning til. Det bliver onsdag den 20. marts i forbindelse med
landsbyrådets generalforsamling.
Generalforsamlingen starter kl. 18.00, og når den er slut, går vi over til
spisningen. Vi har lovet Jeanette ikke at fortælle, at I skal have stegt flæsk og
persillesovs – det skal være en overraskelse. Reserver nu hellere dagen med det
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samme, men der skal nok komme en flyer rundt med den officielle indkaldelse
og en dagsorden i begyndelsen af marts.

Kalkmalerier
I vores nærmeste omegn er der mange kirker, som er udstyret med fantastiske
kalkmalerier fra Middelalderen.
Lørdag den 13. april fra kl. 9 til ca.
13 arrangerer vi en formiddagstur til
nogle af dem. Det bliver nok
Gerlev, Førslev, Vester Broby og
Fjenneslev, men programmet er
ikke endeligt fastlagt. Der kommer
en flyer rundt, når vi nærmer os
dagen.

Plantebyttedag
Sidste år holdt vi en plantebyttedag på plænen midt i landsbyen.
Vejrguderne gjorde, hvad de kunne for at spolere festen, men der kom alligevel
en 25 – 30 mennesker forbi og fik sig en havesnak.
I år har vejrguderne lovet at behandle os pænere, så vi gentager
arrangementet onsdag den 15. maj kl. 18.30. Også i år på plænen foran
præstegården, hvor den utrættelige bestyrelse for Slots Bjergby Landsbyråd
stiller nogle borde op.
Tanken er så, 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.
Osere er også velkomne, 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!
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Vinsmagning
Med bistand fra Slagelse Vinkompagni afholder vi en vinsmagning en
aften i april måned. Du får nærmere besked, når arrangementet er planlagt i
detaljer. Glæd dig til lækre vine og små elegante snacks fra Kokkemutters
køkken!

Grillfesten
Grillfesten bliver i år holdt fredag den 14. juni kl. 18.00. Som sædvanlig
på plænen foran præstegården og med en fælles grill. Kort sagt: same procedure
as last year! Men reserver dagen – vi skulle jo nødig savne dig til festen.

Hjælp!
Vi kunne af og til godt bruge lidt hjælp til afviklingen af vores
arrangementer. Hvis du kunne tænke dig at give en hånd til fællesskabet, så ring
til et af bestyrelsens medlemmer og bliv optaget på vores ”praktisk-gris-liste”!
Du forpligter dig ikke til noget, men vi vil kontakte dig, når vi ind imellem har
brug for lidt ekstra hjælp.

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

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

Henning Buhl-Madsen, Slotsbjergbyvej 13, tlf.: 5858 4594
Lasse Krouel, Slotsbjergbyvej 17, tlf.
Steen Laursen, Slotsbjergbyvej 27, tlf.: 5858 5095
Carsten Kristiansen, Slotsbjergbyvej 35, lf.: 58570990
Liselotte Falkenberg, Højen 10, tlf.: 5858 4200
Ingelise Laursen, Slotsbjergbyvej 27, tlf.: 5858 5095
Aase Hansen, Højen 3, tlf.: 3315 0398
Janet Frimodt-Møller, Byvangen 127, tlf.: 2711 6127

Mailadresser findes på foreningens hjemmeside – og du kan også finde os på Facebook!
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