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Så gik den sommer …
… men der er da i det mindste efterårets program i Landsbyrådet at se
frem til! Og vi kan glæde jer med, at Forsamlingshuset nu har fået en forpagter,
Anne Thulstrup Mortensen, som er gået i sving med al mulig energi og allerede
har masser bookinger – og arrangementer – bl.a. take-away hver tirsdag og en
julefrokost den 7. december, som man kan læse nærmere om på Facebook!
Heldigvis er der også plads til Landsbyrådet og vores arrangementer og
spisninger!

Bif og bøf: En enkelt til Korsør!
Vi starter med en fællesspisning onsdag den 23. oktober kl. 18.00, hvor
du kan glæde dig til at nyde Anne Kokkemutters skinkeschnitzel med hele
udtrækket: dreng, brasekartofler og bearnaise sauce.
Der er også en salat, og kaffe og kage er fremover inkluderet i prisen,
som er så latterligt lav som 90 kr. pr. næse. Altså forudsat at næsen sidder på et

medlem af Slots Bjergby Landsbyråd, for ellers må man af med 25 kr. mere for
at deltage i fornøjelserne.
Som sædvanlig byder aftenen også på noget foder til de kulturelle
hjerneceller.
Vi indvier nemlig Landsbyrådets nye lærred og lydanlæg ved at vise
filmen ”En enkelt til Korsør”, som – tro det eller ej – er optaget i en af
Slagelses nabobyer. Gæt hvilken – så kan du vinde en opvask!
Og vi kan også røbe, at filmens manuskriptforfatter og medinstruktør,
Gert Duve Skovholm, kommer og fortæller om filmen og svarer på spørgsmål.
Måske kan du huske, at vi sidste år viste en anden film, ”Ålen Kommer”, som
Gert både havde skrevet manuskript til og instrueret, og hvor rollerne var besat
med Krabaskens fremragende amatørskuespillere.
Denne gang er det fuldtidsprofessionelle, du kommer til at møde: Kurt
Ravn, Bjarne Henriksen, Lærke Winther og mange flere.
Forhåbentlig betyder vores nye anlæg, at alle kan høre, hvad der bliver
sagt. Men for en sikkerheds skyld viser vi filmen med danske undertekster!

Tilmelding til fællesspisningen den 23. oktober hos
Jørgen Blinaa, tlf. 2656 5358 eller bamse@blinaa.dk
senest søndag den 20. oktober
o–o–O–o-o

Vor Herre til hest …
… sådan sagde man i gamle dage. I dag er man mere fristet til at sige
”Frederiksen på traktor”, for han har gjort det igen!
Forrige års tur fra Tjørnelunde til Nordkap og hjem igen på en traktor
med campingvogn har ikke afskrækket Kurt Frederiksen. Han har netop benyttet
samme ekvipage til en tur rundt på Island, og det kommer han og fortæller om
til vores næste fællesspisning, onsdag den 27. november kl. 18.00.
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Og du kan også
godt glæde dig
til at se billeder
fra turen på
vores nye
lærred!
Hvis du er en af
dem, der hørte
Kurts beretning
sidste år om
Nordkap-turen,
så er du ikke i
tvivl om, at der
venter dig et par fornøjelige timer, når Kurt ryster den store fortællerpose og
øser op i bredt mål om en tur, der tog 6 uger og gik Island rundt. Mutters alene,
4000 km med 25 km i timen!
Menuen den aften? Svinekam stegt som vildt, hvide kartofler og
vildtsauce, waldorfsalat, surt og sødt. Tag den, Noma!

Tilmelding til fællesspisningen den 27. november hos
Steen Laursen, tlf. 2011 7813 eller laur@mail.dk
senest søndag den 24. november

Ølsmagning
Øl er øl – som Goethe siger. I hvert fald, hvis man skal tro på Storm-P.,
men det skal man jo nok ikke i denne sammenhæng.
For øl er ikke bare øl. Det kan du opleve ved den ølsmagning, som
Landsbyrådets specialister i øllologi med Kasper Dannefeldt i spidsen forestår i
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samarbejde med Slagelse Vinkompagni og med Anne Kokkemutter i
Forsamlingshuset.
Arrangementet løber af stablen onsdag den 13. november kl. 19.00 i
Forsamlingshuset. Smagningen vil koncentrere sig om de lidt kraftigere smage
inden for vinterøl og juleøl, og der bliver serveret lidt snacks, så der er noget,
øllet kan skylle ned.
Det koster 150 kr at deltage – og du kan nok regne med at få mulighed
for at indkøbe nogle flasker, som du kan tage hul på i juledagene.

Du tilmelder dig ølsmagningen ved at kontakte
Kasper Dannefeldt
på tlf. 2233 0630 eller på mail
K.dannefeldt@gmail.com
senest søndag den 10. november.
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