
Ørslev

Ørslev
Ørslev-området kendetegnes ved åbne vidder med landbrugslandskab og mulighed for na-
turoplevelser. Der er heller ikke langt til de nærmeste skove, som hører under Giesegård 
gods. Her kan du opleve naturens lyde og nyde det vide udsyn over de bløde, lave bakker. 
Alligevel er Ringsted centrum og stationen kun 20 minutters kørsel væk.  

Ørslev er også byen hvor borgerne kan mødes i alle faser af livet; børn og børnefamilier kan 
mødes i leg og fællesskab på naturlegepladsen. De unge vil opleve, at det ikke er nødvendigt 
at tage til Ringsted for at møde andre unge for byen har både pizzeria og grill. I Ørslev er der 
både ungdomsklub og skaterbane samt en klub for miniracere. Et bredt udbud af idræt som 
f.eks. fodbold, håndbold, badminton eller crossgym er der også. 

Kulturhuset, som er under etablering, er mødested for spisning, ungdomsklub, Sjællands Mini 
Race Klub, billedværksted og syklub samt mange andre aktiviteter. 

De ældre borgere har mulighed for at mødes i seniorklubben, som holder til i Kastaniely, hvor 
der også er beskyttede ældreboliger. 

De daglige indkøb kan foretages i lokalområdet som både har en Dagli’Brugs og en delikates-
seslagter. 

Hele fem nærrekreative stier omkring Ørslev gør det let at komme ud i naturen i hverdagen. 

Foto: JW Luftfoto, Ørslev Sogneforening 2005



Fakta
Byer i området: Ørslev og Kagstrup.
Antal indbyggere: 903 (januar 2013)
Skoler: Nordbakkeskolen (i Nordrup), hvortil  
der er cykelsti og skolebus. 
Børnepasning: Nordrup børnehus (v. Nord-
bakkeskolen), Det Grønne Børnehus, samt 
privat og kommunal dagpleje. 
Indkøb: Daglig Brugsen i Ørslev, slagter samt 
lokal gårdbutik. Endvidere er der pizzaria 
samt en kvalitetsburgerbar på vej. Ringsted 
(14 km) eller Haslev (9 km). 
Kollektiv trafi k: Bus 411 og 466 samt fl ex-tur.
Forsamlingshus: Ørslev Kulturhus samt Ørs-
lev Forsamlingshus. 
Fritid: Ørslev Idrætsforening (badminton, 
zumba, fl oorball, gymnastik, crossgym, body-
bike, småbørnsgymnastik, håndbold og fod-
bold). 

I klubhuset ved boldbanen er der skaterbane.

I kulturhuset holder bl.a. billedværksted, sy-
klub, musikgrupper, Sjællands Mini Race Klub 
og aktiviteter under bl.a. Landsbyforeningen 
til. Ungdomsklubben, som hører under Ring-
sted Ungdomsskole er også i huset. 

Kirken arrangerer koncerter næsten hver må-
ned. Der er også minikonfi rmander og baby-
salmesang.

Der er p.t. 5 nærrekreative stier omkring Ørs-
lev som giver gode muligheder for at komme 
ud i naturen i dagligdagen. 

Bibliotek: Bogbus 1 x ugl. (v. Kulturhuset).
Kirke: Ørslev. 
Boliger: Ejer-, andels- og almennyttige boli-
ger samt lejeboliger. 
Ny bosætning: I den nye udstykning ved 
Stavskovvej er der 2-3 ledige grunde. Der er 
byggemodnet. I lokalplan 62 er der udlagt 
areal til ca. 9 boliger samt et areal til erhverv. 
Udbygning er ikke igangsat. 
Erhverv: Landbrug er hovederhvervet i områ-
det. Ud over mindre håndværksmestre er der 
to automekanikere, heraf en som har spe-
cialiseret sig i reperation af gamle VW. Frisør 
fi ndes også i byen samt el-installatør. 

På Engagergård er der landbomuseum og 
café. 

I Ørslev By er der godt internet via fi bernet. 

Lokalråd: Ørslev Landsbylaug kan kontaktes 
via Kjeld Kampp Rasmussen, kjeld.rasmus-
sen1@skolekom.dk, tlf. 5638 1008. Se også 
www.oerslev.dk. 

I Kastaniely er der 8 beskyttede ældreboliger.  

Der er ledige grunde ved Stavskovvej. 

Indkøbsmulighed er Dagli’Brugsen i Ørslev. Ørslev  
Brugs blev grundlagt i 1907. 

Ørslev Fritidspark er etableret på initiativ af en 
borgergruppe og støttet af LAG. 



Historie
Ørslev sogn består af Ørslev by og landsbyen 
Kagstrup. Strukturen i landskabet vidner 
endnu om stjerneudskiftningen omkring Ørs-
lev, hvor hovedparten af gårdene blev fl yttet 
ud af byen ved udskiftningen i 1801. Lands-
byen Kagstrup er et tydeligt eksempel på 
en by hvor gårdene er blevet liggende inde i 
byen. Landsbyen har ikke ændret sig i nogen 
særlig grad de sidste 150 år. Der er kun kom-
met ganske få nye ejendomme til. Karsebæk 
Huse er opstået som husmandsudstykning i 
1920’erne.  

Ørslev er en ’kompakt’ landsby, uden større 
friarealer inde i byen - måske Danmarks tæt-
tets befolkede landsby med ca. 700 indbyg-
gere indenfor ’bygrænsen’. 

Byen nævnes i 1335 som Ørsleef og i 1870 
som Øtherslef. 

Køge - Ringsted banen, som blev åbnet i 
1917 og lukket igen i 1963, gik også til Ørs-
lev. Nu er kun vejnavnet Ørslev Stationsvej 
tilbage. 

Geologisk ligger Ørslev på en morænefl ade. 
Terrænet falder let mod sydvest. Det højeste 
område kaldes for Bjergbakken, som er af-
lejret af en smeltevandsgletsjer. Det højeste 
punkt ligger ca. i kote 50 her, mens Ørslev by 
og nærmeste omgivelser ligger omkring kote 
33 - 36. 

Den sidste istid har efterladt mange store 
sten; vandre- eller lede-blokke, som ses i 
landskabet. 

I sognet ligger Ottestrupgård. Den er en 
gammel hovedgård, hvis historie kan føres 
tilbage til 1421. Ottestrupgård har gennem 
tiden haft mange skiftende ejere. I perioden 
1725 - 1929 var Ottestrupgård avlsgård un-
der Giesegaard. 

I Ørslev har der været en mølle ved Kag-
strupvej. Mølledriften ophørte i 1930’erne. 
Møllen blev nedrevet og solgt til brænde un-
der 2. verdenskrig. 

Ved Espeskovvej lå andelsmejeriet Espeskov. 
Mejeriet blev nedlagt i 1965. Bygningen er nu 
indrettet til lejligheder. 

Ottestrupgård har været avlsgård under Giese-
gaard.

Ørslev kirke er fra ca. 1180, bygget af faksekalk-
sten. Kirken har hørt under Giesegaard. 

Høje målebordsblade fra 1849-1899 viser en tyde-
lig stjerneudskiftning. KMS.

Gadekæret i Kagstrup er byens oprindelige brand-
dam. 


