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Nu sker der noget på Kirkestien! 
 I starten af maj måned begynder anlægget af den nye sti, som gør det 
muligt at spadsere fra Landsbyen og ud til det royale kvarter, hvor den kobles til 
det eksisterende sti- og vejsystem. 
 Men ikke nok med det: Takket være stor velvilje fra Falkensten gods 
bliver denne sti suppleret med en trampesti, som forlænger grusvejen ved 
Falkenstens vindmøller frem til diget imellem Falkenstens og kirkens jordareal.   
 Her bliver den forbundet til Kirkestien, så det nu bliver muligt at gå fra 
landsbyen og hele to ruter rundt i landskabet: Enten fra landsbyen, hvor stien 
starter for enden af vejen imellem Slotsbjergbyvej nr. 25 og 27 og så rundt via 
vindmøllevejen og tilbage til landsbyen ad Slotsbjergbyvej. Eller ud i det royale 
kvarter og herfra tilbage til landsbyen via den tidligere ”indre Skælskør 
Landevej” forbi plejehjemmet.   
 Det bliver en græssti på knap to meters bredde, og Slots Bjergby 
Landsbyråd står for at organisere anlægget af Kirkestien, mens ejerne af 
Falkensten har tilbudt at sørge for anlægget af trampestien på deres jord. 
 Når det kan lade sig gøre at få givet vores nærmiljø dette væsentlige løft, 
så skyldes det et samarbejde imellem Slots Bjergby Landsbyråd, Lokalrådet 
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Hashøj NV, Menighedsrådet og – ikke mindst – de involverede lodsejere, som 
har vist stor velvilje over for projektet. 
 
 MEN: En græssti er en sart ting, og derfor bliver der ikke adgang til 
arealet før end sidst på sommeren, når græsset har etableret sig. Der vil blive 
sat skiltning og en afspærrende kæde op, indtil stien er så tilgroet, at den kan 
tåle trafik. 
Desuden er det et krav fra lodsejerne, at der ikke luftes løse hunde på området. 
 
 Vi opfordrer indtrængende til, at disse betingelser respekteres. Hvis de 
overtrædes, kan det i yderste fald betyde, at lodsejerne trækker tilladelserne til 
færdsel på deres arealer tilbage og pløjer stierne op! 

 
Indvielse af stien 
 Når græsset kan tåle færdsel, vil Landsbyrådet indkalde til en 
arbejdsdag, hvor man får lejlighed til at yde sit bidrag til opsættelse af et par 
primitive bænke og andre praktiske ting, der indgår i anlægget. Og der bliver 
selvfølgelig en officiel indvielse - men det vender vi tilbage til, når tiden er inde. 

 
Foreningens regnskab 
 Som deltagere i årets generalforsamling vil erindre, blev foreningens 
regnskab fremlagt uden revisorunderskrift pga af en misforståelse. Regnskabet 
er nu underskrevet i den form, som det blev fremlagt og godkendt på 
generalforsamlingen. 
 Medlemmer, som ønsker at se det underskrevne regnskab eller at få et 
eksemplar af det, bedes henvende sig til kassereren. 
 

Plantebyttedag 
  Ligesom de foregående år afholder vi i maj måned en 
plantebyttedag på plænen foran den tidligere præstegård midt i landsbyen. Men i 
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år forsøger vi med et andet tidspunkt:  
 Det bliver søndag den 10. maj fra kl. 10, 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 nu vil bytte til noget andet eller 
have en skilling for sine varer.  
 Venner, bekendte og osere er også meget 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 forsommerdag med medlems- og havesnak!  

 Hvis du har et campingbord og et par stole, må du meget gerne tage det 
med! 
  

Landshare  
 Hvis du har set programmerne om River Cottage i fjernsynet, så er du 
nok stødt på begrebet ”Landshare”. I praksis går det ud på, at folk med for 
meget jord stiller et areal til rådighed for folk, der har for lidt eller ingen jord, 
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men stor lyst til at dyrke at areal. 
 Denne ide er nu også kommet til Slots Bjergby, hvor Menighedsrådet 
velvilligt har stillet et areal til rådighed for initiativet. Det drejer sig om 
jordstykket øst for den tidligere præstegård – lige der, hvor den kommende 
græssti begynder. 
 Hvis man har lyst til et lille ekstra grøntsagsbed eller en blomsterhave, så 
er muligheden der altså nu. Man kan kontakte Michael Nilsson på tlf. 3070 
2041, eller man kan skrive på Facebook siden, der hedder Slots Bjergby 
landshare have. 
 

Grillfesten 
 Grillfesten bliver i år holdt fredag den 5. juni. Selve spisningen og 

grilleriet starter som sædvanlig kl. 18.00. Du skal selv tage din mad, bestik og 

drikkelse med, men Landsbyrådet sørger for grill og kul.   

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

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