
 

100 ÅR I UDVIKLING 
 

 

2014 Helhedsplan for Sneslev 

 Sneslev er opbygget omkring det eksisterende vejforløb, og i 100 

år har borgerne kunne kikke langt ud mod horisonten og nyde 

udsynet over landskabet, som falder jævnt mod syd – mod 

Susådalen og dens tilløb. Der er plads, rum og muligheder. 
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H E L H E D S P L A N  F O R  S N E S L E V  

INDLEDNING 

 

Tak til alle 

Denne helhedsplan er udarbejdet af Sneslev Sogneforening, i samarbejde med alle borgere der har 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 arbejdsgrupper kunne følges på vores kommende nye 

hjemmeside og i vores sogneblad SNYT. 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 

Sogneforeningen 
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HISTORISK MED MERE 

Sneslev Sogn 

At der også langt tilbage i tiden har været 

bosætning på egnen, er helt tydelig. Der er flere 

stendysser og jættestuer i området. 

Eskildstrup dyssen er nok den mest kendte, der 

træder tydeligt frem i landskabet med sine 

fritlagte bæresten og overligger – som den 

klassiske dysse fra de gamle pengesedler. 

Sneslev by er udviklet som en vejby – dvs. at 

byen er vokset frem omkring hovedlandevejen 

Haslevvej. Hovedparten af bebyggelsen er 

opført inden for de sidste 100 år. Hjelmsømagle 

by er ligeledes formodentlig udviklet omkring 

vejforløbet.  

I perioden 1917 til 1963 var det muligt at tage 

lokaltoget fra Sneslev til Køge eller Ringsted. 

Den gamle stationsbygning findes stadig på 

Sneslev Stationsvej, men er nu privat bolig. 

 

Et eksempel på et gammelt historisk stiforløb, der 

har fået lov at bestå, kan ses ved den tidligere 

skole i Sneslev. Herfra udgår en gammel skolesti 

mod Eskildstrupvej. Førhen var det en snarvej for 

børn som skulle i skole, men nu har stien 

udelukkende rekreativ betydning. 

Alleen af rønnetræer, som går næsten fra 

Haslevvej til Eskildstrup Hovedgård, fremtræder 

markant i landskabet. Alleen stopper ved 

kommunegrænsen, som krydser Ladefogedvej. 

Eskildstrup Hovedgård kan føres tilbage til 

1328. Gården har haft en lang række ejere, 

men har siden 1941 været i Moltke slægtens eje 

og hører som avlsgård under Bregentved Gods. 

Den nuværende hovedbygning er fra 1849. 

 

Sneslev kirke ligger markant i landskabet på en 

bakketop. Kirken er bygget år 1100, opført af 

flere forskellige materialer: Kalksten, 

granitkvadre og teglsten. 

Omkring kirken stod nogle markante asketræer, 

som desværre blev ramt af sygdom. I stedet for 

blot at fælde de døde træer, besluttede 

menighedsrådet at lade en kunstner udskære 

figurer af resten af de tilbageværende stammer. 

Træskærer Flemming Mundt har afbildet 

Faderen, Sønnen og Helligånden.  
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Sneslev Bogen  
2. udgave – 1974 -  ? 

I tiden forud for 2005 har en gruppe af sognets 

beboere arbejdet med at indsamle og skrive en 

fortsættelse af bogen ” Sneslev – et sogn i 

Midtsjælland ”. 

Arbejdet stoppede i 2005 af forskellige årsager 

og er ikke siden blevet færdiggjort. Der har nu 

åbnet sig en mulighed for at komme videre med 

offentliggørelse og til slut udgivelse i bogform. 

Foreløbig indholdsfortegnelse fra den 

oprindelige arbejdsgruppe: 

 Sneslevs udvikling 

 Pligtarbejde og borgerligt ombud 

 Teglværk 

 Landbruget 

 Erhvervslivet 

 Samfærdsel 

 Kirken 

 Skolen 

 Institutioner 

 Foreninger 

 Ulykker 

 Begivenheder 

 Kommunesammenlægningen 

 Sogneforeningen 

 Erhvervsoversigt 

 Personlister 

 Register 

Det indsamlede materiale skal gennemgås, der 

skal vælges billeder og læses korrektur og 

derefter layout. 

Det er planen at materialet bliver lagt på 

sognets hjemmeside og trykt i sognebladet SNYT 

efterhånden som det er klart, det vil sige ingen 

fast tidsplan ! 

Der skal være søgemulighed på hjemmesiden, så 

man f.eks. kan søge efter Hans Jensen eller 

Almstoftevej eller ? 

 

Når alt er lagt på hjemmeside og trykt i SNYT 

skal der laves en trykt udgave som kan sælges til 

nye beboere i sognet og andre interesserede. 

Digitalisering af  1. udgave 

Den oprindelige Sneslev bog blev udgivet i 

1974, og det oprindelige trykoplæg er ikke 

tilgængeligt mere og bogen kan kun lånes eller 

købes antikvarisk. 

Der er stor interesse, især blandt nye tilflyttere at 

vide mere om sognets historie og det vil være 

oplagt at få digitaliseret og genudgivet denne 

bog. 

Afskrivning af bogen forventes af kunne gøres af 

frivillige og igen uden deadline ! 

Det menes at de oprindelige billeder er 

tilgængelige for indscanning. 

Efter digitalisering vil der ligesom i 2. udgaven 

være mulighed for at søge f.eks. efter bestemte 

personer eller steder. 

 



SNESLEV I DAG 

 

Et stærk sammenhold  

Lokalområdet er præget af et stærkt 

sammenhold, hvor der er stor opbakning til 

lokale initiativer. Der bliver lagt mange timer i 

frivilligt arbejde. Da forsamlingshuset var 

lukningstruet stimlede alle gode lokale kræfter 

sammen og reddede huset, der nu har en gruppe 

på Facebook. 

Naturen spiller også en stor rolle i lokalområdet. 

Her er der de vide udsyn hvor man kan lade 

blikket vandre mod horisonten og nyde udsynet 

over landskabet, som falder jævnt mod syd – 

mod Susådalen og dens tilløb. Landskabet er 

karakteriseret af større og mindre markflader 

som er omgivet af levende hegn og småskove. 

Der er ingen større skove i området. 

Der er et varieret udbud af boliger i området; 

landbrugsejendomme, landhuse, parcelhuse, 

andelsboliger og 

almennyttige boliger. 

Er drømmen at bygge 

eget hus, er der også 

mulighed for dette, da der 

endnu er ledige grunde i 

en nyere udstykning i 

Sneslev. 

Landbrug er det 

dominerende erhverv, hvor 

Eskildstrup Hovedgård er 

den største ejendom. 

Der er gode muligheder for at komme ud at 

opleve lokalområdet i fritiden, hvor der er 

mange spændende småveje at cykle på, samt 

enkelte trampestier. 

Hjelmsømagle er den næst største by. Byen er 

ligesom Sneslev opstået omkring vejforløbet. 

Den øvrige bebyggelse i området består 

overvejende af enkelt liggende gårde og 

landhuse. 

Fakta 

Byer i området: Sneslev og Hjelmsømagle er de 

største byer i området. 

 

 

 

Antal indbyggere: 680 (januar 2013). 

Skoler: Nordbakkeskolen i Nordrup. 

Børnepasning: Sneslev Landbørnehus, her passes 

børn i alderen 0-6år. Desuden 1 kommunal 

dagplejer og 1 idrætsdagplejer. Landbørnehuset 

og idrætsdagplejen holder til i Sneslev tidligere 

skole, der nu er Kulturcenter. Indkøb: Nærbutik 

(’kiosk’) på Haslevvej 354, Brugsen i Ørslev, 

Ringsted by (7 km), Haslev By (11 km). 

Kollektiv trafik: Bus 440R (halvtime drift) og 466 

(skolebus). 

Forsamlingshus: Sneslev Forsamlingshus. 

Forsamlingshuset er rammen om en række 

arrangementer som årstidsbestemte fester. 

Fritid: I Sneslev Idrætsforening er der mulighed 

for at gå til gymnastik, fodbold, floorball og 

billard. 

Sogneforeningen arrangerer i vinterhalvåret 

fælles maddag 1 gang om måneden samt 

foredrag. 

Kirken står også for en række arrangementer 

som fastelavn, høstgudstjeneste, babysalmesang 

og en årlig udflugt. 

Bladet ’SNYT’, som udkommer 11 gange om året, 

informerer om nyheder fra lokalområdet. 

Ved kulturcentret er der væveklub, hundetræning 

samt nogle af idrætsforeningens aktiviteter.  

Kirke: Sneslev kirke 

Boliger: Ejer-, andels- og almennyttige boliger. 

Ny bosætning: Der er knap 10 ledige 

byggegrunde i private udstykninger. 

Erhverv: Der er ud over landbrug også en række 

mindre erhvervsdrivende som entreprenør, 

anlægsgartner, tømrer, mekaniker, autolakerer, 

fotograf og regnskabsassistance. Leverandør af 

udstyr til ridebaner. Endvidere er der en smådyrs 

dyrlæge i området. 

Lokalråd: Sneslev Sogneforening kan kontaktes 

for eventuelle spørgsmål: Ib Rod, v-a@mail.dk, 

tlf. 4619 4482. 

 



VISIONEN 

 

Sneslev er opbygget omkring det eksisterende vejforløb, og i 100 år har borgerne kunne kikke langt ud 

mod horisonten og nyde udsynet over landskabet, som falder jævnt mod syd – mod Susådalen og dens 

tilløb.  

Der er plads, rum og muligheder, som alle er elementer Sneslev fremadrettet skal tilbyde nuværende og 

kommende borgere. 

Sneslev er et åbent og imødekommende lokalsamfund, hvor muligheder og bosætning for borgere i alle 

aldre, er en naturlig følge af den mangfoldighed som foreningsliv og kulturarrangementer byder. 
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SOGNETS FÆLLES HJEMMESIDE.  
 

Vores opgave er at finde en hjemmesideløsning 

for hele sognet. Vi har ikke de gamle 

informationskilder mere, såsom købmanden, 

barberen, telefondamen m.fl. Ønsket om en 

hjemmeside har været næret længe, men ikke 

mulig at realisere. Det er det nu! 

Niels og Addis mødtes til et såkaldt kaffemøde 

om hjemmesiden. Vi har overvejet muligheder og 

valget er faldet på InfoLand, som vi vil anbefale 

som sognets fælles side.  

Vi besluttede tillige at gøre noget ved ”Sneslev-

bogen nr. 2”. Den ligger som stort set færdigt 

manuskript hos nogle mennesker i sognet. Sognets 

beboere ved den har været undervejs, og 

efterspørger den jævnligt.  

Formålet med fællesskabet  

Formål med en fælles hjemmeside: En fælles 

hjemmeside tjener flere formål. For det første, at 

alle nuværende borgere i Sneslev kun har én 

indgang til alle sognets hobbybetonede 

foreninger, boligforeninger, forsamlingshuset, 

arrangementer af enhver art, kirken og 

erhvervslivet. 

For det andet at potentielle nye borgere nemt 

kan orientere sig om, hvad der findes i Sneslev 

og hvem man i givet fald kontakter. Nye borgere 

skal være så velkomne – og meget gerne 

børnefamilier. Så det er både indadtil og 

udadtil. 

For det tredje kan vore nabosogne også hurtigt 

orientere sig i, hvad foreningerne her tilbyder, så 

ikke man tilbyder den samme specialitet i hver 

eneste lille flække. 

Vi ved godt at ikke alle husstande har adgang til 

internet, men det bliver med tiden færre og 

færre. 

Målet er 

Med projektet / indsatsen ønsker vi at opnå en 

endnu større sammenhængskraft i vores lille sogn. 

Foreningernes tilbud skifter tid efter anden, og 

alle vil med hjemmesiden have mulighed for at 

følge med: ”Nå, sker der ikke det mere ?” eller 

”hvor godt, nu er der også mulighed for ?” 

VIDEN KAN KOMME UD TIL OS ALLE  

RET HURTIGT. 

Som det er nu, er det kun Vævekredsen der har 

egen hjemmeside. Menighedsrådet er koblet op 

på Folkekirkens hjemmeside. 

Mange menu-pinde 

Ved andet kaffemøde mellem et par 

foreningsfolk og ut. (forsamlingshuset og 

menighedsrådet) var vi enige om, at vores 

hjemmeside skal have mange menu-pinde.  

Hvorfor? Fordi sognet har mange foreninger og 

hvis der fx kun bliver 1 pind til overskriften 

”foreninger”, bliver rullegarnet meget langt, og 

de enkelte aktiviteter kan let drukne.  

Menighedsrådet er ved at få etableret egen 

hjemmeside, hvor også kirkens historie kan blive 

en del af denne. Men kirken og menighedsrådet 

vil meget gerne med på sognets fælles side. Der 

skal så kunne linkes til deres egen kommende 

side med uddybende oplysninger.  

Forsamlingshuset har en Facebookside på 

Sneslev-Midtsjælland med billeder og 

oplysninger om aktiviteter. 

Forslag til menu pinde: 

Præsentation af Sneslev sogn 

Sogneforeningen 

Forsamlingshuset  

Brugerrådet i Kulturcentret 

Idrætsforeningen 

Bolig- og Grundejerforeninger 

Grundejerforeninger 

Kirken 

Børn & Unge 

Natur, turisme, overnatning 

Bosætning 

Transport 

Erhvervslivet 

Vi vil meget gerne have sognets erhvervsliv med 

på den fælles hjemmeside. Det er til nytte for 

både borgerne i sognet og den enkelte 

fagmand. 
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SNYT 
Sognets nuværende kommunikationsmiddel er 

sognebladet SNYT, der er en forkortelse af 

Sneslev Nyt. Det er troligt udkommet i over 25 

år, og lever stadig i bedste velgående. Men i 

vore moderne it-tider er det trykte ord ikke nok. 

Bladet og hjemmesiden skal supplere hinanden 

og bladet tænkes lagt på hjemmesiden. 

En ældre hjemmeside 

Der findes en ældre hjemmesiden om Sneslev, 

men den er ikke aktiv længere. 

For ca. 10 år siden blev den lavet på baggrund 

af Aksel Hansens forskning i Sneslevs ejerlav, 

huse / bygninger og de mennesker, der boede 

og arbejde i dem.  

Aksel er i dag en ældre herred og bor med sin 

hustru Signe i en lille andels-bebyggelse i 

Kalvehave. Aksel har været meget aktiv i mange 

af sognets anliggender, har også været medlem 

af Sognerådet indtil det begreb forsvandt med 

kommunalreformen i 1970 og Sneslev blev en 

del af Ringsted kommune.  

Hjemmesiden fungerede som et ”lukket kredsløb” 

omkring bygningerne m.v. Rigtig interessant 

læsning. Det var ikke en side, hvor nyheder 

spredtes eller som en aktuel side om sognet. Det 

er min opfattelse, at det heller ikke var meningen 

En del af denne ældre hjemmesides oplysninger 

kan findes i bogen ”Sneslev – et sogn på 

Midtsjælland”, der blev udgivet i forbindelse 

med kommunalreformen ’70. 

Det skal naturligvis være muligt at linke til denne 

ældre hjemmeside. 

Vil du være med 

Kommunikationsgruppen består af to personer, 

Niels og Addis, indtil videre. Interesserede er 

meget velkomne til at slutte sig til gruppen. 
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BÅLHYTTE VED SNESLEV SKOLE. 
 

Ønsket er at opføre en bålhytte, hvor der er 

bænke langs siderne. 

I midten skal der være en højdejusterbar grillrist 

omkranset af sten/kant, der holder på gløderne. 

Siderne skal være ca. 1 meter høje, så man 

stadigvæk har mulighed for at kigge ud. Dog 

skal der monteres nogle skinner, så man flytte 

nogle sider rundt, og dermed kunne lukke helt af, 

og derved skabe læ. I bunden skal der ligges 50 

x 50 x 5 cm. Fliser. Uden for bålhytten en info-

tavle som omhandler forslag til mindre gåture i 

nærområdet. Evt. også en beskrivelse af 

nærområdet (bygninger, fortidsminder, flora 

osv.) 

 Det gamle skur skal flyttes om bag ved den 

gamle stald. De fleste materialer kan tages fra 

den gamle bygning, der skal dog også lægges 

50 x50x5cm fliser i bunden her.  

 

 

 

Formålet 
Vi vil skabe et samlingssted hvor Sneslevs 

borgere kan mødes, både planlagt men også 

tilfældigt, så der derigennem bliver skabt mere 

kontakt mellem borgerne, så Sneslev derved 

bliver hyggeligere sted at bo, et sted hvor der er 

sammenhold. Tanken er også, at det skal være et 

sted der kan bruges til flere formål, her tænker 

vi på: Siddepladser når der spilles fodboldkamp 

på idrætspladsen.  Samlingssted når der trænes 

med hunde, og anden aktivitet på idrætspladsen. 

Hyggested for børnehaven samt dagplejen.  

 

 

Udgangspunkt for gåture i området. Eventuelt på 

sigt - en del af flere Bålhytter/samlingssted som 

ligger i forlængelse af hinanden i de tilstødende 

lokalområder/ samfund, så det på den måde er 

muligt at planlægge en længere gå/cykeltur

  

 

Målet 
Selve byggeriet planlægger vi at stå for selv, så 

folk der har lyst til at hjælpe, kan komme og give 

en hånd med, og på den måde få skabt noget 

fællesskab, samt noget medansvar.  

Placering 
(Se billede). Grunden til denne placering, er 

blandt andet, at det gamle læskur, allerede 

fungere som ”samlingssted” så vi skal ikke ud og 

opfinde ” den dybe tallerken” igen. Ved denne 

placering vil en meget større gruppe kunne få 

glæde af den, som tidligere beskrevet (Sneslevs 

borgere, idrætsforening, børnehave, dagplejen, 

hundetræning osv.) 

Der er masser af parkerings muligheder lige ved 

siden af, så medbragt mad og kul, skal ikke 

transporteres så langt.  

Det gamle skur, som på nuværende tidspunkt 

bliver brugt af idrætsforeningen samt 

hundetræningen, til opbevaring at diverse 

materialer, vil blive flyttet om på bagsiden af 

den gamle staldbygning (se billede)  
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Materialer  
Bålhytte 6 x 10. 11 m2 stabilgrus. 3½ m2 grus. 

70 m2 50 x 50 x 5fliser+ diverse. cement 

”Det gamle skur” - 20 m2 tagplader, 18 m2 m 

50x50x5 fliser, 3 m2 stabil, 1 m2 grus diverse 

lægter, søm/skruer, cement 

Tidshorisont 
Rent vejrmæssigt vil det passe bedst hvis 

projektet blev startet op slut forår - begyndelse 

sommer, da der derved er chance for at flere vil 

melde sig som hjælpere. Hvor lang tid projektet 

vil tage er lidt svære at sige præcist, da det 

meget kommer an på hvor mange der giver en 

hånd. Der er dog på nuværende tidspunkt en 

”fast kerne” på 4-5 stykker, men da det alt 

sammen er på frivilligheds basis, må man 

forvente at der kan gå nogle måneder.  
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MØDESTED FOR BØRN OG UNGE 

MELLEM 10 OG 18 ÅR.   
         

En klub for unge i Sneslev 

Formålet med klubben skal på sigt 

være, at de unge i Sneslev lærer 

hinanden at kende og have et fælles 

samlingssted. 

Hvor de kan være i gymnastiksalen, 

spille på computer, lave forskellige ting 

sammen og dyrke det gode fællesskab. 

Dette er en mulighed for de unge i 

Sneslev kan lære hinanden at kende, og 

for tilflyttende unge nemmere at falde til 

i lokalsamfundet. 

 

Lokale. 

Det er muligt at få et lokale på 1 sal i 

forlængelse af gymnastiksalen med 

gode toiletforhold. Lokalet skal friskes 

op og det kunne man gøre i fællesskab 

med de unge og voksne fra Sneslev.  

Handleplan. 

Meningen er i første omgang at tage 

kontakt via SNYT, hvor jeg håber at få 

henvendelse fra de unge i Sneslev, der 

kunne have interesse i en klub. 

Dernæst at kontakte nogle voksne evt. 

forældre, som kunne hjælpe med at 

ordne lokalet. 

Så håbe på at vi via genbrug kan få fat i 

nogle møbler vi kan bruge, samt på 

længere sigt få råd til computere, eller 

at de unge har mulighed for selv at 

medbringe disse. 
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BUSSTOP OG 
FODGÆNGERFELTER. 
 

Etablering af  flere fodgænger -

overgange på Haslevvej  

i Sneslev. 

Som gående og cyklende er det med livet som 

indsats at krydse Haslevvejen på strækningen 

gennem Sneslev. Dels grundet den megen trafik 

gennem Sneslev og dels grundet de mange sving 

vejen slår. Det giver i sig selv ringe orienterings-

mulighed. Det skal nævnes at der har været flere 

uheld/ulykker. 

Derfor er der et stort ønske om fodgængerover-

gange i tilslutning til både vejen Kalvehave og 

Sognevej, således at borgerne fremover mere 

trygt kan krydse Haslevvejen. 

Nyt busstoppested i Sneslev  

nær vejen Kalvehave.  

I retning mod Haslev. 

På strækningen fra stoppestedet ved 

Tvindelstrupvej og hele vejen gennem Sneslev til 

stoppestedet ved kirken er der 2,7 km. På den 

strækning er der alt i alt 4 stoppesteder: 

Tvindelstrupvej – Longen/Stationsvej – Sognevej – 

Sneslev kirke. 

Disse 4 stoppesteder blev etableret omkring 

1970. 

Fra Kalvehave er nærmeste stoppested i retning 

mod Haslev stoppet ved Longen, lige overfor 

Haslevvej 261. Det er en afstand på min. 600 

meter. 

Det er en meget lang strækning at gå for de 

borgere, der bor i Kalvehaveområdet og som 

skal til Haslev.  Det er også langt, når man 

kommer med sine daglige indkøb inde fra 

Ringsted og skal til Kalvehaveområdet. 

Derfor ønskes der etableret et nyt busstoppested 

med læskur mellem vejen Longen og Sognevej 

for at gøre brugen af den offentlige trafik mere 

tilgængelig. 

 

 

 

En ny buslomme foreslås etableret så tæt på 

Kalvehave som muligt, fx. umiddelbart efter 

Haslevvej 288 (huset Pax), der grænser op til 

åbent land. Afstanden til nærmeste stoppested 

vil da blive nedbragt væsentligt, hvilket vil have 

stor betydning for beboerne i området. 

Flere gange har vi i Sogneforeningen haft disse 

emner op til drøftelse. Ligeledes har flere 

Sneslev-borgere udtalt sig om nødvendigheden, 

og nu gør vi alvor af en skrivelse til kommunen. 

Henvendelse til  

Ringsted Kommune 

Som det fremgår af ovenstående er der afsendt 

en skrivelse til Ringsted Kommune og uddrag af 

dette svar lyder således: 

Jeres ønsker står på den liste af borgerønsker, som 

bliver taget med i arbejdet med en ny trafikplan 

for hele kommunen.  

 

Lige nu er oplægget til en ny trafikpolitik til politisk 

behandling og skal derefter i høring og endelig 

vedtages ca. i marts. Trafikhandleplanen går vi så 

småt i gang med i første kvartal 2015.  

I første omgang vurderes det, hvilke ønsker, der 

skal føres ud i livet.  

Således vurderer Sogneforeningen at der tidligst 

vil ske forandringer i 2016. 
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FORSAMLINGSHUSET 
 

Sneslev Forsamlingshus er bygget i 1911 og er 

stadig og har altid været et godt samlingssted 

for alle former for fester og møder, samt 

rammen om livets kulturelle og folkelige 

arrangementer. 

Driften af Sneslev Forsamlingshus varetages af 

en bestyrelse uden vært. Sneslev Forsamlingshus 

kan lejes af alle, der er interesserede, både 

indenbys og udenbys til private arrangementer, 

og man står helt selv for, hvad man ønsker, der 

skal foregå. 

 

Det er muligt både at indgå lejemål for en enkelt 

dag eller to og for langtidslejemål, det vil sige et 

fast arrangement på en bestemt dag i ugen. Det 

kunne eksempelvis være danseskole, bankospil, 

mødeaktiviteter for klubber eller andet. 

 

 

 

 

Fremtiden 

Også i fremtiden bør forsamlingshuset være et 

centralt mødested. Det kræver hele tiden 

nytænkning i forhold til mulige arrangementer og 

ikke mindst et løbende vedligehold og udvikling 

af bygningen. 

Bestyrelsen ønsker i den nærmeste fremtid at 

skabe en dialog med borgerne om huset stadige 

centrale placering i forhold til arrangementer og 

som mødested.  

De nuværende aktiviteter er en god base, men 

der skal tænkes nye tanker og skabes nye 

initiativer med huset som samlingspunkt. 

 

Sneslev 

Forsamlingshus 

fyldte 100 år i 

2011. Det vil 

sige at huset 

stod færdigt i 

1911.  

 

Ifølge Sneslev-

bogen den 11. 

november 
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SNESLEV SOGNEFORENING 

 

Nye idéer 

Denne udviklingsplan er et billede af de seneste 

beslutninger i forhold til fælles udvikling i Sneslev 

Sogn. Planen revideres løbene i henhold til nye 

idéer og behov der måtte opstå. 

Det betyder, at alle borgere hermed løbende er 

inviteret til, at komme med forslag til udvikling af 

vores lokalsamfund.  

Nye projektgrupper og borgere der ønsker at 

arbejde med udviklingen, er velkommen til at 

kontakte sogneforeningen.  

Sogneforeningens bestyrelse  

Ib Rod, formand 

Adresse: Lillevang 25 

Telefon: 2332 1951 

E-mail: V-A@mail.dk 

Jens Ottosen, næstformand 

Adresse: Almtoftevej 28 

E-mail: ottosenfam@mail.tele.dk 

 

Addis Toft Christiansen, kasserer 

Adresse: Kalvehave 6F 

Telefon: 30 499 542 

E-mail: atc@addis.dk 

 

 

 

 

 

 

Sanne Bryde, sekretær 

Adresse: Kalvehave 20 

Telefon: 4011 2831 

E-mail: sabr1@live.dk 

Vagn Keiniche Jensen 

Adresse: Barmosevej 22 

Telefon: 2218 4323 

E-mail: bloch@dlgmail.dk 

 

Brian Siedler 

Adresse: Lillevang 5 

Telefon: 2047 7437 

E-Mail: bdsiedler@mail.tele.dk 

 

Anita Felgenhauer 

Adresse: Kalvehave 34 

Telefon: 5046 2716 
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