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ALDRIG OVERGI’R SIG! 

 

 

2015 Helhedsplan for Ørslev 

 Ørslev – landsbyen der aldrig overgi’r sig..! 
Vi har ikke kuperede landskaber, store skove og idylliske 
søer i vores nærhed, - men vi har det åbne, smukke 
landbrugsland omkring os.  
Socialt har vi fællesskaber og god energi til at holde fast 
i vores værdier og kæmpe for vores rettigheder – og at 
skabe nye tiltag og spændende arrangementer til det 
fælles bedste. 
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Side 2 

FORORD 

 

Tak til alle 

Denne helhedsplan er udarbejdet af Ørslev Landsbylaug i samarbejde med alle borgere, der har haft lyst 

og mulighed for at deltage i de forskellige møder og samlinger. 

 

Planen er blevet mulig fordi Ringsted Kommunen har afsat midler til udvikling af alle lokalsamfund. Første 

skridt er at der skabes en plan for den ønskede udvikling. Næste skridt er fysisk etablering og 

gennemførelse af de i rapporten nævnte indsatsområder. 

 

Tak til alle der har bidraget og i fremtiden vil bidrage med gode idéer og frivillig arbejdskraft.  

 

Følg med 

I de kommende måneder vil de forskellige arbejdsgruppe kunne følges på vores hjemmeside. Vi håber 

mange vil følge processerne og selvfølgelig bidrage når det er muligt og hensigtsmæssigt for at nå de 

bedste resultater. Vi har brug for mange hænder og ressourcer for at nå målet. 

 

Med venlig hilsen 

Landsbylauget 
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ET HISTORISK INDBLIK 

L o k a l s a m f u n d e t  Ø r s l e v  

Lidt historie fra de sidste 5 år: 

Skolen/Kulturhuset:  

I 1991 oprettedes Ørslev Friskole, da folkeskolen 

blev flyttet til Nordrup.  

Efterår 2009: Fritidshjemmet Bulderbakken 

lukkes. 

Efterår 2009: Skolekøkken får nyt gulv så 

arbejdstilsynets krav efterleves.  

Sommer 2010: Friskolen lukker.  

Herefter diskussion af mange forskellige forslag 

til fremtid for skolen.  

6. feb. 2011 Borgermøde om skolebygningerne 

med deltagelse af Blomstrende landsbyer.  

nov. 2010 Tybjerg privatskole tømmer skolen for 

inventar.  

Fortsat diskussion om skolebygningernes fremtid 

som i mellemtiden er blevet til Kulturhus.  

Feb. 2013 kommunen vedtager at nedrive den 

ældste del af bygningen samt 10 m af den 

yngre bygning.  

Forår 2013 Nedrivning startet.  

12. sep. 2013 Kulturhuset kan igen anvendes. 

Sep. 2013 ”Det Gule Hus”/Bulderbakken 

nedrives.  

Okt. 2013 Køkkenet renoveret efter nedrivning.  

Forår 2014 Vinduer udskiftet, undt. tagvinduer. 

Primo 2015 Kulturhuset færdiggøres ud fra den 

vedtagne plan. 

Der er ganske vist mindre plads, end vi ønskede, 

men med en god disponering kan den ønskede 

samlede anvendelse nogenlunde opnås.  

Ørslev-området vil herefter have et 

velfungerende kulturhus. 

Det Grønne Børnehus  

Feb. 2010 ombygget 

Skaterbane:  

Etableret af idrætsforeningen i 2004.  

Forår 2014: Skaterbanen trænger til 

istandsættelse. Der laves overslag over 

renovering af de nuværende redskaber.  

Et par skatere har lavet et overslag over ønsker 

til ny-investeringer.   

Busser:  

22. maj 2009 stoppede busruten Ringsted-Ørslev 

med at køre aftenafgange. Sidste afgang fra 

Ringsted er 18.40, sidste fra Ørslev er 19.05. 

Start diskussion med Flextrafik, landtaxa og 

telebusser.  

Okt 2010: Flextrafik starter forsøg til 56 kr til 

Ringsted kører til juni 2011. 

Forår 2011: møde med trafikplanlægger.  

sep 2012: Bussen til Haslev nedlagt  

feb 13: Flextur pris for de første 10 km.  

april 2013: Flextur pris for hele kommunen 24 kr 

Foredrag arrangeret af  

Ørslev Landsbylaug (de seneste 5 år): 

Mar. 2009 Erik Grip 

Feb. 2010 Mads Kaiser 

Sep. 2010 Timm Vladimir 

Maj. 2012 Søren Ryge 

Mar. 2013 Lisbeth Dahl  

Okt. 2013 Troels Kløvedal 

Mar. 2014 Hans Jørgen Bonnicsen 

Okt. 2014 Jesper Theilgaard  

Dec. 2014 Jesper D. Jensen 

------------ 

Mar. 2015 Leif Davidsen 

Legeplads:  

Oktober 2010 Start snak med politikere, 

diskussion af, om det er en offentlig legeplads.  

Forår 2011 Begynder at samle interesserede 

forældre til forening og der søges 

byggetilladelse.  

26. sep 2011 Stiftende generalforsamling i 

Ørslev Børn & Kultur. Efterår 2011 Beskæring. 

Feb 2012. Etableret faldunderlag  

Sep 2012 Økonomien på plads, inkl. midler fra 

LAG Ringsted/ministeriet. 

Oktober 2012 etablering.  

5. nov 2012. Kommunen syner. 

24. november 2012 indvielse.  

Der er lavet en 10 år opsigelse af lejemålet.  

Legepladsen kostede ca. 330.000 kr. 
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Fastelavnsfest: 

Feb. 2012 Startet af frivillige.  

Juletræsfest: 

1. søndag i advent 2009 Juletræstænding 

28. december 2009 75 års tradition med 

juletræsfest om aftenen brudt forsøgt sidste 

gang. (aflyst). 

1. søndag i advent 2010 14-16 efterfulgt af 

juletræstænding  

Fortsat samme koncept 

Ørslevdag: 

11. sep. 2010 

25. maj 2013 

24. maj 2014 

Kirken:  

1 juni 2013 nedlægges Terslev-Ørslev pastorat 

og i stedet dannes Nordrupøster-Farendløse-

Sneslev-Ørslev Pastorat.  

9. oktober 2014 indvies en tilbygning til det 

eksisterende kirkehus. 

Stier: 

Maj 2010 skilte sat op ved stierne. Nye skilte 

ved byportene med webadresse. Der bliver sat 2 

bordebænke sættes op begge ender af Bystien.  

Mobilmasten:  

Efterår 2013 nedrives eksisterende mast 

Forår 2014 midlertidige master opsættes  

November 2014 Mobilmast opsættes på samme 

plads  

Spejderhuset:  

Nov. 2011 Spejderhuset solgt  

Jan. 2012 brugerne flyttes skolen.  

Apr. 2013 ikke flere dagplejere på skolen. 

Sportspladsen: 

Ca 30 år lagt baner til kæmpe udendørsstævne 

for håndboldungdom. 

Det årlige loppemarked 

Sankt Han bålet 

 

 

 

 

Ørslevs tidligere historie:  

Se bl.a: 

 

http://oerslev.dk/Fakta 

 

http://www.123hjemmeside.dk/orslevbilleder/2

86642 

 

http://www.oerslev.mono.net 

 

http://www.engagergaard.dk 

 

http://henningbender.dk/uf/80000_89999/85

186/db31cff1b6b0840c0db4651f32194413.p

df 

(Udvandringen fra Ringsted Kommune, hvor 

Ørslev bemærkede sig ved at hele 25 % af 

beboerne udvandrede i årene 1868-1910). 

 

http://oerslev.dk/Fakta
http://www.123hjemmeside.dk/orslevbilleder/286642
http://www.123hjemmeside.dk/orslevbilleder/286642
http://www.oerslev.mono.net/
http://www.engagergaard.dk/
http://henningbender.dk/uf/80000_89999/85186/db31cff1b6b0840c0db4651f32194413.pdf
http://henningbender.dk/uf/80000_89999/85186/db31cff1b6b0840c0db4651f32194413.pdf
http://henningbender.dk/uf/80000_89999/85186/db31cff1b6b0840c0db4651f32194413.pdf
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ØRSLEV I DAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse af foreningsliv, 

erhvervsliv, institutioner  

Offentlige:  

Børnehus, Bogbus, Gymnastiksal, vandværk, 

rensningsanlæg, mobilmast 

Forretninger: 

DagligBrugsen, OK benzin, Pizza og Smørrebrød 

Samlingssteder: 

Kastaniely, Kirkehus, Ørslev Kirke, Klubhus ØIF, 

Kulturhus, Forsamlingshus. 

Offentlige pladser: 

Trekanten, gadekær, fritidspark, legeplads, 

hundeskov, sportsplads. 

Erhvervsdrivende: 

Byggefirmaer, elektriker, gartnere, maler, 

murere, smede, tømrere, vvs, mekanikere 

Advokat, bogføring, forlag, investering, revisor, 

it, nethandel 

Frisør, transport, rengøring, montage, behandler, 

alarmer 

Museum, forsamlingshus, lokalblad, 

boligforeninger 

Foreninger: 

Seniorforening, Brugerråd, Børn & Kultur, 

Landsbylaug, Handel og Erhverv, Idrætsforening, 

Hardball - og 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Floorballforening, Sjællands Mini Race Klub, Klub 

86 Skruen, Haslevegnens Familielandbrug, Køge 

Bueskyttelaug, Landsforeningen for udsatte i 

Danmark, Rumænsk Dansk Venskabsforening m.fl. 

Se flere detaljer om virksomheder og foreninger 

i Ørslev Sogn hér: 

https://www.dropbox.com/home/Helhedsplaner

/virksomheder 

 

Geografi og tilgængelighed i 

forhold til nabosamfund og 

større byer 

Ørslev sogn består af Ørslev som hovedby samt 

Kagstrup, Karsebæk, Ottestrup og Lergravshuse.  

 

Det er beliggende i det sydøstlige hjørne af 

Ringsted kommune. De nærmeste større byer er 

Ringsted 13 km og Haslev 8 km.  

 

Motorvej mod Fyn 15 km, mod Kbh (Slimminge) 

11 km, Sydmotorvejen mod Gedser/Kbh 

(Algestrup) 12 km. 

 

Tog fra Ringsted mod Fyn og Kbh og bus til 

Ørslev. Tog fra Haslev mod Køge/Kbh og 

Næstved/Vordingbog, men ingen direkte bus. 

Der er skolebus til Nordrup. 

https://www.dropbox.com/home/Helhedsplaner/virksomheder
https://www.dropbox.com/home/Helhedsplaner/virksomheder
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Befolkning 

Befolkningstallet har igennem årtier holdt sig 

konstant på omkring 900. Pr. jan. 2014 var der 

netop 900 indbyggere i sognet og der er født 

12 det sidste år og 13 er døde.  

Center A 

Består af kirken, Det Grønne Børnehus, 

gadekæret, Kastaniely. 

 

Kastaniely er bygget som plejehjem, men er 

siden ombygget til ældreboliger og i øjeblikket 

er der 8 Lejligheder med eget køkken og bad, et 

gammelt plejehjemskøkken og et samlingsrum der 

kan rumme ca. 30. Dette er hjemsted for 

seniorklubben og foreningens aktiviteter i løbet 

af ugen. Vi håber at kunne fastholde denne 

mulighed for ældre at blive i boende byen og 

være med til at variationen. 

 

Gadekæret er lavet som bassin med lodrette 

kanter og det er ikke muligt at lave opholdsplads 

på de tre sider af kæret, da det er begrænset 

af veje og Børnehuset. Børnehuset er meget 

vigtigt for byen, da det har stor betydning for 

byens børnefamilier. Det har plads til 25 

børnehavebørn og 15 vuggestue børn.  

 

Kirken og det udbyggede kirkehus lægger hus til 

konfirmander, menighedsrådsmøder, foredrag, 

samtaler med præst og graver. Ofte kombineres 

aktiviteter i byen med en gudstjeneste det kan 

være sankt hans, fastelavn eller andet. Der bliver 

også jævnligt lavet koncerter med udefra 

kommende musikere eller den lokale organist og 

evt kor. Der er ikke præstegård i byen.  

  

 

Center B 

Består af Idrætsforeningens klubhus, forhåbentlig 

foreningsfitness, skaterbane, petanquebane, 

boldbaner, gymnastiksal, kulturhus, legeplads, 

fritidspark, Brugs, bogbus. 

 

I klubhuset bliver der holdt møder og der er 

BodyBike (spinning) og ældre- gymnastik. Der 

arbejdes på at etablere foreningsfitness i en ny 

tilbygning i forlængelse af den eksisterende 

 

Da den lokale folkeskole ligger i Nordrup, er det 

derfor naturligt at eftermiddagstræning for børn 

i skolealderen foregår i Nordrup.  

Men i Ørslev er der - trods ovenstående - er stor 

aktivitet indenfor spring-gymnastik.  

Indenfor de mindre organiserede grene har 

Ørslev i de seneste 10 år haft en skaterbane. 

Det er planen at renovere og om muligt udbygge 

skaterbanen i de kommende år. 

Vi håber også at kunne få genoptaget træning 

og spil på petanquebanen.  

 

På den anden side af kulturhuset har vi skabt en 

naturlegeplads som er meget benyttet af byens 

børn. I forbindelse med det håber vi at kunne 

etablere en grillplads hvor der forhåbentlig 

bliver tradition for at holde familiedage og for 

at holde aktivitetsniveauet højt en fritidspark med 

udendørs fitness. 

 

Mellem de to centre ligger forsamlingshuset, som 

er privatejet (til salg pt – dec. 2014). Dette er 

det eneste sted i Ørslev vi kan være mere end 

40 mennesker samlet, hvis ikke vi skal være i 

gymnastiksalen. Kunne vi gøre noget for at gøre 

det attraktivt at købe det? 

Kontakt: 

margit@machri.dk 

kaibrorson@gmail.com 

kjeld.rasmussen1@skolekom.dk 

mailto:margit@machri.dk
mailto:kaibrorson@gmail.com
mailto:kjeld.rasmussen1@skolekom.dk
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VISIONEN 

 

En landsby for alle 

Visionen for Ørslev er fortsat at være en landsby 

for alle.  

Det skal være muligt at bo i Ørslev i alle livets 
faser… 
 
- og de, som bor her, skal kunne leve et godt og 
alsidigt liv i landsbyen og omegnen. 
 

Der skal være mulighed for motion og idræt, 

frilufts – og fritidsaktiviteter, kulturtilbud, og disse 

skal fortsat udvikles – og ikke mindst skal der 

være mulighed for dagligvareindkøb. 

Det er en del af visionen at have en lille, men 

solid befolkningstilvækst. Det gælder tilflyttere i 

alle aldre, men der er særlig fokus på 

børnefamilierne, som er naturlig kilde til alsidigt 

liv i landsbyen og vækst. 

Det er ikke realistisk, at Ørslev-området kan 

tilbyde ret meget for den uddannelsessøgende 

befolkningsgruppe på ca. 18 – ca. 28-år.  

Men det er visionen at have et godt tilbud til 

resten af folks liv, både børn og unge, 

småbørnsforældrene, de midaldrende og de 

ældre. 

Visionen skal opfyldes ved at fortsat at have og 

udvikle fællesskaberne og aktivitetsmulighederne 

i Ørslev og omegn.  

De aktiviteter og fællesskaber, som er særlige 

indsatsområder, kan ses nedenfor – og i de 

følgende afsnit. 

For at kunne fastholde og udvikle ovennævnte 

aktiviteter og fællesskaber, skal de fysiske 

rammer være til stede og kunne suppleres og 

eventuelt udbygges. Indsatsområderne for dette 

ses ligeledes nedenfor i de enkelte afsnit af 

helhedsplanen. 

 

 

 

 

 

Opsamling: 
Hvis visionen for Ørslev-området skal lykkes, er 

det særligt følgende 5 udviklingsområder, der 

skal fokuseres på: 

1. Tilbud og udvikling inden for motion, 

idræt, kultur og friluftsliv 

2. Fortsat mulighed for dagligvareindkøb 

3. Børnepasningsmuligheder 

4. God offentlig transport 

5. Et udvalg af boligtyper til rådighed: 

såvel ejer- som lejeboliger og 

beskyttede, handicapvenlige boliger. 

Kontakt: 

kjeld.rasmussen1@skolekom.dk 

mailto:kjeld.rasmussen1@skolekom.dk
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DE VALGTE INDSATSOMRÅDER 

Idrætsfaciliteter  

omkring ØIF’s Klubhus  

ForeningsFitness  

Der er indhentet tilbud på en 115 m2 tilbygning, 

som ønskes opføres i forbindelse med ØIF´s 

klubhus. Der er i april 2014 sendt en ansøgning 

til Ringsted Kommune for at søge om en 

byggetilladelse, som vi forventer at modtager 

”hvert øjeblik”.  

 

ØIF har udarbejdet et budget, en projekt- 

beskrivelse samt plantegningerne for 

tilbygningen. ØIF har haft møder med den DGI 

rådgiver fra ForeningsFitness vi har tilknyttet.  

ØIF har søgt frivillige instruktører, som alle vil 

blive indkaldt til et info-møde omkring 

forventninger, mål mm i december/januar. 

Mange har meldt sig.  

 

ØIF har søgt og fået et rentefrit lån i DGI 

ForeningsFitness. ØIF har møde med Nordea 

omkring lån i november. Ansøgninger til fonde 

laves løbende indtil det ønskede beløb er 

opnået. Crowdfunding overvejes. Så 

byggetilladelsen modtages igangsættes de 

øvrige tiltag hen imod en etablering i sommeren 

2015. 

 

Skaterbane 

Skaterbanen trænger til en renovering. ØIF har 

modtaget tilbud fra en lokal tømrer på en 

reparation af det nuværende skaterområde vil 

koste at sætte i stand. Det anslås at det vil koste 

25.000 kr. Arbejdet færdiggøres inden foråret. 

 

ØIF har (sammen med to unge ”skaterfyrer”) 

indhentet et tilbud på en udvidelse af 

skaterbanen. Tilbuddet er på 240.000,- kr. 

  

Petanquebane 

Banen er allerede etableret, den skal blot ordnes 

og evt. nyt grus skal lægges på. ØIF’s bestyrelse 

undersøger, hvad det vil koste og tager derefter 

stilling til, hvornår og om det skal laves. ØIF´s 

bestyrelse vil undersøge, om vi kan uddanne en 

af vores instruktører, og derved lave et forårs 

hold i 2015. 

 

 

 

 

 

Bedste udnyttelse af klubhus og 

gymnastiksal  

Klubhuset: ØIF har i tankerne at når vores 

ForeningsFitness forhåbentlig står klar i august 

2015, så vil klubhuset være bemandet med en 

frivillig 1-2 gange om ugen.  

 

Der kunne muligvis være mulighed for at lade 

sit/sine børn lege i klubhuset når der er 

bemanding. Gymnastiksalen: Idrætsforeningen 

kunne lave en aktivitets dag for børn/unge i 

lørdag eller søndag i 3-4 timer.  

 

Sådanne en dag kunne byde på alt fra spring, 

dans, boldspil (inde/ude), skattejagt mm.  

 

Kontakt: anja.soelund@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:anja.soelund@gmail.com


Ørslev på vej  til fremtiden 

 

Side 11 

Ørslev Fritidspark / Bypark  

Området ved siden af den eksisterende 

legeplads ønskes udlagt som Bypark/Fritidspark 

(se oversigt området markeret med 1) - 1443 

m2.  

Da det er det eneste grønne område i Ørslev by, 

er det et stort ønske få etableret et 

aktivitetsområde/frirum med flg. aktivitets-

muligheder: 

Mini-Kælkebakke(- og legebakke)  

Lavet af overskudsjord fra eksempelvis 

vejarbejde o. lign. eller eksisterende jord fra 

legepladsområdet. Byens potentielle brugere og 

andre borgere deltager gerne i opførelsen.  

Cykelbane 

På området kunne der desuden etableres en 

cykelbane, hvor små og store børn, kan mødes 

og træne, lege og køre om kap på cykel, med 

store modelbiler - og løbe og lege. Den kan 

etableres i materialet gummiasfalt (se fig.1) eller 

i grus eller andet egnet materiale. Den lokale 

forening ”Ørslev Børn og Kultur” kunne være 

behjælpelig med praktiske gøremål. 

Udendørs fitness 

Redskaber stillet til rådighed for alle byens 

borgere, så mens børnene leger på legepladen, 

kan forældre, bedsteforældre styrke sig selv på 

fitnessredskaberne. Den lokale forening ”Ørslev 

Børn og Kultur” kunne være behjælpelig med 

praktiske gøremål. 

Grillplads  

Etableres tættest ved vej og legeplads med et 

par solide svingbare grill, bordbænkesæt m.v. 

 

 

 

 

  

 

Træningsstationer som disse til alsidig træning - 

blot helt i naturtræ. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/dk/pressreleases/udendoers-fitness-tiltraekker-alle-837608&ei=cgtBVLaPDcH8ywPj6ILoCw&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNGNGzCOX0v0AgmTiW2TBxFXqkNKaw&ust=1413635301457369
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Bypark 

Første skridt hen i mod etablering af Byparken 

er, at lokalplanen for området ændres, så den 

nye anvendelse kan blive permanent. 

Byparken tænkes etableret i samarbejde mellem: 

Ørslev Børn og Kultur: 

hivipe@yahoo.dk (Vibeke Hartvigsen) 

Brugerrådet ved Kulturhuset: 

kaibrorson@gmail.com 

Ørslev Landsbylaug: 

Kjeld.rasmussen1@skolekom.dk 

 

 

 

mailto:hivipe@yahoo.dk
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Ørslev Kulturhus 

 

Kulturhuset er en kommunal ejendom, som er 

ændret efter at have været skole. Det ledes af 

et valgt Brugerråd. Der er gymnastiksal, bad og 

omklædningsfaciliteter samt lokaler i kælder, 

stueetage og 1. Sal på i alt 698,3 m2. 

Gymnastiksal bruges af Ørslev Idrætsforening 

fra tidlig eftermiddag til sen aften og af Det 

grønne Børnehus 2 formiddage. 

I den øvrige bygning er der ungdomsklub 2 

ugedage, syklub, miniracerklub, fællesspisning, 2 

musikgrupper og et mødelokale for byens 

foreninger og initiativgrupper.  

Mødelokalet bruges også til generalforsamlingen 

for beboerforeninger, vandværk, foreningen 

Ørslev Børn og Kultur, Ørslev Landsbylaug og 

mange flere. 

Dertil kommer foredragsvirksomhed og møder af 

kulturel art. 

 

I forbindelse med møder om byudvikling ligger 

der en del forslag og ønsker til huset. 

 

Der er ønsker om at opfatte mødelokalet som 

"landsbyens dagligstue" eller fjernsynsstue. 

Her kunne man følge med, når landet deltager i 

store idrætsbegivenheder. 

Der ønskes Netcafe for unge og ældre. 

Udstillingsvirksomhed for byens kunstnere, 

højskoledage, kortspilleklub og kontorfællesskab 

for små, selvstændige erhvervsdrivende. 

Flere ser gerne Ørslev Kulturhus forsynet med 

solceller og jordvarme. 

Kontakt-person - Brugerrådet ved Kulturhuset: 

kaibrorson@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra den anden side 

 

 

Møde lokale 

mailto:kaibrorson@gmail.com
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Området ved gadekæret  

Området ved gadekæret, det gamle centrale 
sted i byen er stadig samlingssted for børn og 
ældre. Her ligger byens første busstoppested, et 
nedslidt træskur. Det må udskiftes med 
læfaciliteter som de findes i Ringsted by. 
 
Kastaniely  
Ørslevgade 2. 
Den flotte vinkelbygning i røde mursten blev i 
1988 ombygget til handikapegnede boliger. Der 
er 8 ca. 60 m2 store lejligheder, som giver 
handicappede og ældre i området mulighed for 
at blive boende i området og bevare 
tilknytningen til det kendte netværk. 
Der har ikke været ikke været investeret i 
Kastanjely siden 1988.  Derfor trænger 
boligerne til isolering, nye vinduer og åbning ud 
mod omgivelserne.  Det sidste kunne evt. gøres 
med franske døre eller glaskarnapper, som 
kunne give mere lyse og attraktive boliger. (Se 
tegninger). 
Boligerne er store nok til at kunne isoleres 
indvendigt. 
Kontakt: 

kaibrorson@gmail.com 

 

 
 
 

 
 

Det grønne Børnehus  

- er Ørslevs børneinstitution, nyindrettet til 15 
vuggestuebørn og 25 i børnehave.  Børnene 
kommer fra lokalområdet, således at de bliver i 
deres netværk med mulighed for nye kontakter. 
Det grønne står for bæredygtighed i forhold til 
miljøet med dyrehold og udnyttelse af årstidens 
frugt og grønt. Institutionen har det grønne flag. 
Bæredygtighed også i det pædagogiske 
arbejde, "så egne ben kan bære". 
Der er lagt vægt på at udvikle personlige og 
fælles kompetencer og styrkelse af sproglig 
udvikling. 
Kontakt: 
Jacob Dethmer: dethmer@mejsner.dk 
 
 

Ørslev Kirke og sogn  

Havemarksvej 57 og 59. Sognet indgår i et 4 
sogns pastorat med Sneslev og Nordrup-
Farendløse og med to præster. 
I kirkehuset ved P pladsen er et præste- og et 

graverkontor samt et 60 m2 stort mødelokale til 

konfirmandundervisning. Her er mulighed for at 

indbyde til arrangementer i forbindelse med 

kirkelige handlinger, kirkefrokoster m.v. 

Kontakt: 

Else-Marie Rahbek Iversen: 

ottestrup@os.dk 

 

 

mailto:kaibrorson@gmail.com
mailto:dethmer@mejsner.dk
mailto:ottestrup@os.dk
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Friluftsfaciliteter omkring Ørslev 

Rekreative stier 

Der er lavet 4 stier markeret med skilte som 

bliver passet af landsbylauget. 

 

Endvidere er der kirkestien, Bjergbakkestien og 

to stier mellem Ørslevgade og Stationsvejen. På 

nedenstående billede er disse markeret med gult 

og de forbindende veje markeret med blåt. 

Der kunne laves et kort på gavlen ved kulturhuset 

over byens natur ruter hvor der er angivet hvor 

mange km de forskellige ruter er.  Man kunne 

som borger gå ned og se på kortet, for derefter 

at planlægge sin egen tur rundt i området.  

 
Der skal også være plads til længere ture i 

området eller ture i Giesegårdskovene, det 

kunne samles i en inspirationsmappe med ture på 

hjemmesiden/udskrifter der ligger evt i Brugsen. 

Den udbygges med folks indmeldinger om ture 

evt med ”Sports tracker ”, som på nettet kan vise 

kort og afstand. Tilføjet bemærkninger som ”ikke 

til barnevogne”, ”husk gummistøvler på dette 

sted”, ”fantastisk udsigt over åen” 

 
Vores vision er et højt aktivitets niveau for 

beboerne i lokalområdet det vil vi gerne gøre 

ved at reklamere for alle de ruter rundt i 

området hvor man kan lave en rundtur.  Vi håber 

vi kan få folk til at melde ind, når de finder en 

ny rute.  

 

Cykelstier 

Vi er ved at lave en pjece om området. Her det 

oplagt at medtage cykelstierne. Der er lavet 

cykelsti fra Ørslev til Farendløse (skolevej) Et 

stort ønske er en cykelsti mellem Ørslev og 

Terslev ca 1,5 km.   

En Herregårds cykelsti fra Ørslev langs 

Fællesskiftevej til Giesegård og gennem skovene 

til Køgevej ved Slimminge ca 8 km er også et 

ønske.  

Hundeskov 

Der er truffet aftale med lodsejer og naboer om 

at etablere en hundeskov i granplantage langs 

Kagstrupvej. 

Skov omkring Ørslev 

Det er et stort ønske, at der etableres 

skovrejsning på de områder omkring Ørslev, hvor 

kommuneplanen anbefaler det, og hvor 

lodsejerne også ønsker det. Dette vil øge 

mulighederne for frilufts – og rekreative 

aktiviteter i Ørslev-området. 

Kontakt: 

margit@machri.dk 

Kjeld.rasmussen1@skolekom.dk 

mailto:margit@machri.dk
mailto:Kjeld.rasmussen1@skolekom.dk
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Handel og Erhverv 

 

Handel  

Dagli’Brugsen i Ørslev har stor betydning for 

livet i byen. Med 14 km til nærmeste større 

dagligvareforretning i Ringsted og 9 km til ditto i 

Haslev, er det meget vigtig at kunne handle i 

Ørslev.  

 

Som alle mindre supermarkeder er der stort 

fokus på at fastholde omsætning. Den udvidede 

åbningstid i alle supermarkeder presser 

butikkerne på landet – også Dagli’Brugsen i 

Ørslev, - og trods mange Ørslev-borgeres 

loyalitet overfor butikken, er der meget fokus på 

yderligere tiltag og bevidstgørelse omkring, hvor 

man handler hvad, - og det positive og 

nødvendige ved at have denne lokale 

indkøbsmulighed.  

 

Dagli’Brugsen er et sted, man mødes og drøfter 

og debatterer. Desuden har stedet har stor 

betydning som et sted, der kan sælge billetter til 

diverse arrangementer.  

 

PostDanmark har netop genetableret posthus i 

Dagli’Brugsen.  

 

Forslag: 

1. Der bør satses endnu mere på økologi. 

 

2. Forsøge at fastholde det nuværende niveau. 

 

3. Afprøve nye ideer en gang imellem, så 

borgere også oplever, at bestyrelse og 

medarbejdere – ud over hverdagens service – 

gerne vil gøre noget ekstra for kunderne. F.eks: 

 

4. Udbringningsordning. 

Der kan bestilles på nettet eller over telefon, 

f.eks. i et bestemt tidsrum på dagen (for at de 

ansattes arbejde kan planlægges ordentligt) 

En ungarbejder med budcykel bringer varer ud i 

byen, og en ekspedient eller (frivillig) efterlønner 

bringer ud uden for byen. 

Der kan tages et mindre gebyr pr. kunde for 

udbringning. 

 

5. Salg af varer fra lokale producenter. F.eks. 

frugt, ost, honning, slagtervarer (fra en  

 

 

 

slagterforretning), øl m.fl., men også nonfood som 

gaveartikler, lammeskind - i ”Lokalbutikken” 

indrettet i Brugsen. Der skal være lidt ”oplevelse” 

ved at gå i Brugsen og se årstidernes skiftende 

vareudvalg fra lokale producenter. 

 

6. Pga. pladsmangel kunne det overvejes at søge 

fonde om tilskud til etablering af elevator. 

Kontakt: 

Annette Christiansen oerslevnyt@gmail.com 

 

 
 

 

 

Herudover har vi et pizzeria der også har 

smørrebrødsforretning. Vi har haft flere - blandt 

andet slagter og kaffehus. Det vi har mange af 

er boder ved vejen med frugt og grøntsager.  

 

 

Håndværk 

Styrkelse og udbygning af hjemmeside / 

vidensdeling. 

Vi har en del håndværkere og nogle webshops. 

Vi vil gerne udbygge netværket mellem dem, 

måske lave noget samlet reklame, gøre dem 

mere synlige så indbyggerne slår op et sted når 

de skal have lavet noget og dermed støtter det 

lokale. Understøtte små service og handels 

funktioner og ex it-support, cykel reparationer, 

frisører,  små webhandler.  Fremme og 

understøtte nyetablering af handels og erhvervs 

virksomheder.  

Kontakt: 

kjeld.rasmussen1@skolekom.dk 

 

mailto:kjeld.rasmussen1@skolekom.dk
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Energi i Ørslev 

 

Fjernvarme 

En stor stopklods for flere hushandler er den dyre 

fjernvarme fra E.ON. Sammen med Ringsted 

Kommune bør der arbejdes for en afkobling af 

Ørslev fra fjernvarme og hjælp til etablering af 

ny varmekilde til disse husstande. 

Samtidigt kunne etableres jordvarme eller luft-til-

vand-varmepumpe til Kulturhus, klubhus, 

Kastaniely, Brugsen m.fl. 

Solcelleanlæg 

Der arbejdes for etablering af solcelleanlæg på 

taget af Kulturhuset og evt. på Det Grønne 

Børnehus og Kastaniely, hvis det er rentabelt. 

Anlægget etableres som et fællesøkonomisk 

anlæg for mange private interesserede. 

Kontakt: 

kjeld.rasmussen1@skolekom.dk 

frank@broen-el.dk 

 

Bosætning 

 
Bygge grunde  
Der er ubebyggede grunde på Stavskovvej. 

Udbygning: 

Grøn: Østsiden af Terslevvej ejeren vil gerne 
udstykke. 
Lys Blå: Videreudbygning af Steenagerhuse 
langs Stationsvej.  
Mørk blå: udlagt i kommuneplanen. 
Gult: Kommunen vil gerne sælge 3 grunde ved 
Skolen, 1 ved Terslevvej og 2 ved legepladsen 
(Fritidsparken).  
 
Vi ønsker ikke at Kommunen skal ikke etablere 

nye områder før de eksisterende er bebygget. 

 

Ørslev er ikke optimal til ungdomsboliger, da 

transport for unge ikke er optimal. De har 

sandsynligvis gratis transport men den dækker 

ikke flextrafik. 

 

 
 

 

 
 

DAB har 17 rækkehuse (Steenagerhuse) 

Andelsboligforeningen Gartnerhaven 8 boliger 

Private udlejninger større Stationsvej 78, 

Espeskovvej 7, Ottestrupvvej 2. 

 

Vi vil gerne undersøge om der kan skaffes 

interesse for at etablere et seniorbofællesskab 

(evt kontakt til OK-Fonden). 

 

Måske kan vi som by gøre noget for at de 

private udlejningsejendomme ikke bliver 

gennemgangs lejre? 

 

Nye beboere  

Vi vil gerne gøre en bedre indsats for tilflyttere 

Vi har tidligere besøgt dem med en velkomst 

mappe. Dette har Landsbylauget planer om at 

genoptage. Når vi har fundet en måde at blive 

informeret om hvor der er nye beboere vil vi: 

Opsøge dem og give vores info materiale og et 

års gratis medlemskab af landsbylauget. 

Vi vil lave nogle guidede ture  

rundt i området på bestemte dage.  

Kontakt: 

margit@machri.dk 

 

mailto:kjeld.rasmussen1@skolekom.dk
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OFFENTLIG TRANPORT 

 

Vi har i dagtimerne på hverdage en 

velfungerende timedrift til Ringsted med linje 

411. Weekend (ud over de 3 afgange 

lørdag/søndag) - og aften dækkes med 

Flextrafik, som fungerer tilfredsstilende.  

Genetablere linje 265 til Haslev 

Der er dog et stort ønske, at linje 265 mellem 

Terslev og Haslev igen udvides til også at 

betjene Ørslev for at imødekomme ønsker om 

ungdomsuddannelser, indkøbsmuligheder og 

transport til arbejdspladser i Haslev/Faxe 

området.   

Ny Linje Sneslev – Ørslev – Borup 

Desuden ønskes forsøgt etableret en rute fra 

Sneslev over Farendløse, Ørslev, Slimminge til 

Borup, da det er en rute, som ønskes af 

studerende og pendlere til Roskilde/København 

– og en rute som en del privatbilister fortager og 

som kunne afløses af offentlig transport. 

Nye Busskure 

Det er et stort ønske at få erstattet det gamle 

busskur ved gadekæret/børnehuset med et nyt. 

Samtidigt ønskes etableret et busskur ved 

Dagli’Brugsen på Ørslev Stationsvej – og evt. 

ved øvrige stoppesteder, hvor det er muligt og 

hensigtsmæssigt. 

 

Kontakt: 

kaibrorson@gmail.com 
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ØRSLEV LANDSBYLAUG 

 

 

 

 

Bestyrelse 

Formand: Næstformand: 

 

Kjeld Kampp Rasmussen 
Nygårdsvej 4 
4100 Ringsted 
Tlf. 56 38 10 08 - Mobil. 20 16 90 08 
@: kjeld.rasmussen1@skolekom.dk  

Kai Brorson 

Espeskovvej 9 

4100 Ringsted 

Mobil 53 38 08 36 

@: kaibrorson@gmail.com 

Kasserer & Sekretær: Bestyrelsesmedlemmer: 

 

Margit Christiansen 
Terslevvej 77 
4100 Ringsted 
Mobil. 20 13 69 15 
@: margit@machri.dk  

Flemming Olsen 

Ørslev Stationsvej 61 

4100 Ringsted 

Mobil 29 40 60 19 

@: lfcolsen@gmail.com 

 

Harry Sættem 

Ørslev Stationsvej 27 

4100 Ringsted 

Tlf. 56 38 14 61 

@: harry.zm@mail.dk  

Frank Broen 

Ørslevgade 47 

4100 Ringsted 

Mobil 51 23 16 64 

@. info@broen-el.dk 

 

Vibeke Søe Hartvigsen 

Ørslev Stationsvej 82 

4100 Ringsted 

Mobil 27 12 41 57 

@ hivipe@yahoo.dk 

    

Bestyrelsessuppleant: Bestyrelsessuppleant: 

 

Susan Hemmingsen 

Ørslev Stationsvej 57 

4100 Ringsted 

Tlf. 61 75 12 75 

@ hemmingsen70@mail.dk  

Søren Brandbjerg Larsen  

Nyhusvej 18  

4100 Ringsted 

Tlf. 56 38 38 81 

@: sbrandbjerg@gmail.com 
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Fremtidsplaner 

Oversigt over projekter, som er nødvendige for – 

og en del af fremtidsplanerne for Ørslev – og 

dermed en del af Helhedsplanen: 

 

1. Foreningsfitness 

2. Bypark m grill og cykelbane, udendørs 

fitness 

3. Hundeskov 

4. Styrkelse og udbygning af 

hjemmeside/vidensdeling 

5. Oprensning og renovering af gadekær 

6. Renovering og evt. udvidelse af 

skaterbanen 

7. Renovering af Kastaniely 

8. Fastholdelse af dagligvarehandel i 

landsbyen 

9. Cykelsti til Terslev 

10. Udvikling af aktiviteter i kulturhus 

11. Solcelleanlæg på offentlige bygninger 

12. Busrute til fra Farendløse via Slimminge 

til Borup 

13. Sti til Slimminge 

14. Alternativ varmelevering 

15. Busskur v/ Dagli’Brugsen + udskiftning af 

busskuret v/gadekæret 

 

  

Interesserede borgere er til enhver tid er meget 

velkomne med forslag til projekter - og tilmelde 

sig som frivillig ressource. 

 

Vi kan altid bruge hånd mere – til at opfylde de 

fælles ønsker..! 


