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Godt nytår – og vel mødt til forårets arrangementer!
I bestyrelsen ønsker vi alle medlemmer velkommen til en ny sæson, og
vi håber, at I har haft nogle gode jule- og nytårsdage og er friske til en ny sæson
i Landsbyrådet.
Vi har prøvet at planlægge arrangementer for hele den første halvdel af
2014, så gem bladet, så du ikke går glip af noget!

Mød en lokal ildsjæl!
Som vi tidligere har orienteret om, er vores første fællesspisning onsdag
den 29. januar kl. 18.30, hvor vi får vi besøg Lars Bo Sørensen, som er

Du kan stadig nå at tilmelde dig fællesspisningen hos
Steen Laursen, 5858 5095, eller Liselotte Falkenberg, 4040 2899,
senest søndag den 26. januar.
Du kan også tilmelde dig på mail laur@mail.dk

forstander for Bjergbyparken. Alle, der er gået forbi plejecenteret, har nok
bemærket, at det nu ikke længere er et plejehjem, men et levehjem.
Denne ændring af navnet er en af de mange nye tanker, som Lars Bo og
det samlede personale arbejder med at gennemføre på hjemmet. Vi kommer
også til at høre om, hvordan de ansatte på levehjemmet arbejder for, at hjemmet
kan blive en endnu mere synlig og integreret del af vores lokale samfund. Noget,
som vi alle sammen kan bidrage til!
Og ikke at forglemme: Aftenens menu står på glaseret skinke, og prisen
er den sædvanlige: 50 kr. for medlemmer, 75 kr. for ikke-medlemmer. (Børn
halv pris).

Vinsmagning
Man skal ikke være bange for at prøve noget nyt, så tirsdag den 18.
februar kl. 19.00 afholder vi en vinsmagning i samarbejde med Skovgaard Vine.
Det koster 125 kr. at være med, og
for det beløb får du lejlighed til at
smage 5-6 vine, som fagfolkene
hos Skovgaard Vine har udvalgt til
vores arrangement.
De vil også fortælle indgående om
vinene og deres særlige historie, og
Jeanette Kokkemutter bidrager med
lidt guf til ganen, så vinene ikke
kommer til at stå helt alene i verden.
Der bliver selvfølgelig også mulighed for at købe ind af de vine, der
bliver budt på, og Skovgaard har lovet at stille op med nogle fornuftige priser på
lækkerierne, hvis du vil have et par flasker med hjem.
Hank op i naboerne og kom til en hyggelig vinaften med andre lokale
vinnørder. Vi er mange!
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Mød den nye borgmester!
Som bekendt tiltrådte Stén Knuth den 1. januar som ny borgmester i
Slagelse kommune. Ham får du lejlighed til at møde onsdag den 12. marts kl.
19.30 i Slots Bjergby Forsamlingshus, hvor Stén Knuth vil fortælle ud fra temaet
’vejen til toppen i Slagelse kommune’.
Mødet er arrangeret af Hashøj Foredragskreds, som er en del af Slots
Bjergby Landsbyråd.
Det er ikke tænkt som et egentligt politisk møde, selv om politiske emner
vel også vil dukke op i løbet af aftenen. Men hvis du også synes, at man ofte
savner en fornemmelse af, hvem mennesket bag en politiker egentlig er, så får
du her mulighed for at træffe kommunens topfigur under afslappede former.
Det er gratis at deltage, og du kan købe kaffe og kage og øl og vand til
fredsommelige priser.

Generalforsamling og fællesspisning
Torsdag den 27. marts kl. 18.00 afholder Landsbyrådet sin ordinære
generalforsamling med dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal – i henhold til vedtægterne –
være formanden i hænde senest den 15. februar. Denne officielle indkaldelse

Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af Slots Bjergby
Landsbyråd. Det koster kun 100 kr. for hele 2014!
Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
Husk at anføre dit navn og adresse!
Hvis du ikke har netbank, kan du også vælge at betale ved vores arrangementer eller
du kan ringe til en fra bestyrelsen. Så henter vi pengene hjemme hos dig!
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bliver naturligvis fulgt op med en indkaldelse via en flyer forud for
generalforsamlingen. Her vil detaljerne til dagsordenen fremgå.
Efter generalforsamlingen afholder vi en fællesspisning, hvor menuen i
overensstemmelse med foreningens stolte traditioner vil være stegt flæsk med
persillesovs. Deltagelse i spisning er denne aften gratis for foreningens
medlemmer – andre deltagere må af med 75 kr.

Kalkmalerier
I vores nærmeste omegn er der mange kirker, som er udstyret med
fantastiske kalkmalerier fra Middelalderen.
Lørdag den 26. 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.
Turen bliver i egne biler og med
medbragt kaffe og evt. frokost,
som vi spiser undervejs.
De nærmere detaljer vil fremgå af
en flyer, der bliver omdelt, når vi
nærmer os dagen.

Plantebyttedag
Ligesom de foregående år afholder vi i maj måned en plantebyttedag på
plænen foran den tidligere præstegård midt i landsbyen. Det bliver onsdag den
14. maj fra kl. 18.30, og det er vejrguderne og deltagerne, der afgør, hvor længe
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bytteriet skal stå på.
Vi stiller nogle borde og stole op, og 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 – hvad enten man nu vil bytte til noget andet eller have en skilling for
sine varer.
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!

Grillfesten
Grillfesten bliver i år holdt fredag den 6. juni. Selve spisningen og
grilleriet starter som sædvanlig kl. 18.00 – og det er som sædvanlig på plænen
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foran præstegården, hvor foreningens utrættelige bestyrelse og aktive frivillige
har stillet festtelt og borde og stole op. Du skal selv tage din mad, bestik og
drikkelse med, men Landsbyrådet sørger for grill og kul.
Men festlighederne begynder allerede kl. 17.00, hvor foreningens
næstformand sammen med andre autoriserede legeonkler og –tanter vil
arrangere en skattejagt for børn og barnlige sjæle.
Måske bliver der også lidt for legesyge voksne – men der får du først at
vide, når du møder frem.
Det koster kun 25 kr. pr. næse at være med – og så får du endda kaffe og
lagkage bagefter!
Lagkagerne bages
som sædvanlig af
superkompetente lokale folk,
og der er afstemning om den
flotteste lagkage. Kort sagt:
same procedure as last year!
På billedet kan du se
en af de foregående års
vindere – så der er noget at
leve op til!
Men reserver dagen – vi skulle jo nødig savne dig til festen.

Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af Slots Bjergby
Landsbyråd. Det koster kun 100 kr. for hele 2014!
Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
Husk at anføre dit navn og adresse!
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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.

Opsætning af et festtelt kræver grundige overvejelser og omhyggelig
planlægning. Og mange hænder!
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Meld dig ind i Landsbyrådet og tag del i vores mange arrangementer – her et
par glimt fra Dragedagen!

Husk at melde dig ind eller at forny dit medlemskab af Slots Bjergby
Landsbyråd. Det koster kun 100 kr. for hele 2014!
Du kan indbetale beløbet på konto 0570 – 927570.
Husk at anføre dit navn og adresse!
Hvis du ikke har netbank, kan du også vælge at betale ved vores arrangementer
eller du kan ringe til en fra bestyrelsen. Så henter vi pengene hjemme hos dig!
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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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