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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 den
tidligere præstegård,
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!

Skotsk aften
Torsdag den 23. maj indbyder Forsamlingshuset i samarbejde med
Landsbyrådet til en festlig skotsk aften, hvor folkesangeren Andrew Gordon fra
Perth kommer og spiller og synger.
Aftenen starter med en fællesspisning, og ved planlægningen af menuen
har Jeanette efter sigende ladet sig inspirere af det skotske køkken. Der bliver
også lejlighed til at nyde et par smagsprøver på skotsk whisky!
Arrangementet koster 100 kr. for mad og musik – og tro det eller ej,
men whiskysmagningen er også med i denne pris! Som altid ved
fællesspisninger køber man drikkevarer og kaffe til humane priser.
Påklædningen er tvangfri – der er intet krav om, at man møder frem i
kilt.

Ny bestyrelse
Eller rettere: Ny gammel bestyrelse, for ved generalforsamlingen i marts
var der genvalg på alle poster. Men kortene er blevet blandet en smule, for
Henning Buhl-Madsen har ønsket at skifte formandsposten ud med en post som
almindeligt bestyrelsesmedlem. Det betyder, at det fremover er Steen Laursen,
der er formand for Landsbyrådet.
En enkelt nyhed blev det dog til: Kasper Dannefeldt Nielsen indvilligede
i at opstille til valg som suppleant. Det blev dog ikke nødvendigt med en
afstemning, idet Ingelise Laursen besluttede at trække sit tilsagn om at lade sig
genvælge, for i stedet at lægge kræfterne i at være tovholder for nogle
arbejdsgrupper, som er i gang med forskellige planer, som vil blive præsenteret i
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løbet af efteråret. Ingelise deltager fortsat i bestyrelsesmøderne som
repræsentant for disse arbejdsgrupper.

Trafikken
Som mange nok har opdaget, er den nye stibro på Galgebakkevej
åbnet. Dermed er byens cyklister sikret en mere sikker vej til og fra Slagelse.
I øvrigt kan cyklisterne se frem til endnu bedre vilkår, da det er
vedtaget af byrådet, at der skal anlægges cykelsti fra Idagårdsvej (ved Aldi) til
netop Galgebakkevej.
Landsbyrådets trafikgruppe mener at vide, at det overvejes at gøre
cykelstien dobbeltrettet, men dette er ikke sikkert endnu. Det vil betyde, at alle
der skal til f.eks. Slagelse centrum eller Antvorskov Skole, kan komme frem
udelukkende via cykelstier. Landsbyrådet vil naturligvis presse på, for at
kommunen vælger denne løsning!
I det farlige og lidt skæve kryds med landevejen og Brovej er der
afsat arealer til en ny rundkørsel. Denne rundkørsel vil øge sikkerheden radikalt
for alle, der benytter det nuværende kryds til og fra børnehaven, skolen og selve
Slots Bjergby.
Begge anlægsarbejder vil blive udført i perioden maj-august 2013.
Landsbyrådets trafikgruppen arbejder videre med forskellige tiltag, især
i forhold til trafiksikkerheden på Jættehøjvej, krydset med Brovej og den gamle
Skælskør Landevej.
Hvis du vil være med i dette arbejde, så kontakt bestyrelsen.

Grillfesten
Grillfesten bliver i år holdt fredag den 14. juni kl. 18.00 - som sædvanlig
på plænen foran præstegården. Du skal selv tage din mad med og drikkelse med,
men Landsbyrådet sørger for grill og kul.
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Det koster 25 kr. pr. næse at være med – men så får du også kaffe og
lagkage bagefter. Lagkagerne bages som sædvanlig af superkompetente lokale
konditorer, og der er afstemning om den flotteste lagkage. Kort sagt: same
procedure as last year!
Men reserver dagen – vi skulle jo nødig savne dig til festen.

Hjælp – endnu en gang!
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. Fx til uddeling af bladet, borddækning ved
fællesspisninger, opsætning af telt og den slags.
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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
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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