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FODBY SOGNS ARKIVGRUPPE

Dilettant i Fodby forsamlingshus 1935-36 Rasmines bryllup

Fodby sogns arkivgruppe, består af Kaj Nielsen, Ole Madsen, Sonja og
Flemming Hansen, John Larsen, Ingelise Lund, Ole Olsen og Conny Larsen.
Har i år sat et skab op i Sognegården. Så nu kan alle billeder og andet
materiale blive lagt i skabet.
Vi søger stadig billeder og andet , Få det nu ud af skabet!!! og kom med det.
Henvendelse til Conny Larsen 55445158. Eller til en af de ovenstående.

Historien om skytten Lange.
Jacob Lange var den første skovrider ved Saltø skov, og boede i det hus som
skovfoged Fris boede i. Dette er i 1780erne hvor Skovriderboligen endnu
ikke er bygget. Jacob Lange var født i 1737 og gift med Anne Andersdatter
født 1731.
Jacob Lange var en mand der kunne lide at gå i skoven med sin bøsse, nyde
tomheden og den fredelige idyl, kun afbrudt af bøssens knald. Han var ivrig
jæger og hans arbejde på dette område var meget væsentlig.
Da godsejeren på Saltø bad ham om at udføre skovarbejde, plantning og
lignende, sagde han til godsejeren, at det ville han ikke, han var jæger og
ville ikke have tomheden og idyllen forstyrret med andet end bøssens
liflige knald. Godsejeren ansatte en anden skovrider med lod Lang blive
som skytte.
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Lange kunne ikke forlige sig med at nogen invaderede hans skov, og slet
ikke en ny skovrider, så han rejser og slår sig ned i ca. 1801 i
Stenbæksholm, som skrædder med et jord lod.
Efter hans død, gik historierne om Lange og hans sammenstød med
godsejeren, og blev udviklet til at han stadig går og passer sin skov og hvis
du forstyrrer skoven for meget, kommer han med sit hoved under armen og
skræmmer dig ud af skoven.
Næste møde er den 2. februar kl. 19.00 i Sognegården

Luftfoto over Fodby fra ca. 1980 taget af Aage Vestergaard
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FODBY MENIGHEDSRÅD
Godt Nytår til alle fra Fodby Menighedsråd! Et nyt kirkeår startede 1.
søndag i advent, hvilket indebar valg af formand og næstformand for det
kommende år, med genvalg til begge poster.
Siden udgivelsen af det sidste nummer af Fodnoten i september, har der
været mange aktiviteter i Fodby Kirke. Skumringskoncert,
høstgudstjeneste med efterfølgende frokost i Forsamlingshuset, dragedag,
Spil dansk aften, Luciagudstjeneste, og julekoncert med Herlufsholmkoret.

Alle arrangementer er forløbet planmæssigt, og med mange fremmødte.

Legeplads
Næstved Kommune har bevilliget penge til Fodby Lokalråd, til etablering
af legeplads m.m. ved sognegården. Når disse planer er gennemført, er
det en oplagt mulighed for, at skabe mere liv og aktivitet i og omkring
kirke og sognegård.

Valgår
I 2012 er der menighedsrådsvalg. Det foregår i november måned, og I vil
høre mere om dette i de kommende kirkeblade. Fodby menighedsråd er
på 6 medlemmer inkl. præsten.
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Kommende arrangementer:
Torsdag den 9. februar kl 19.30 får vi besøg af Thomas, Jakob og Lars
Bjerre. De spiller og synger sammen med os, fra højskolesangbogen. Der
er gratis adgang til arrangementet , som afholdes i Fodby Forsamlingshus.
Der kan købes drikkevarer og kage til rimelige priser.
Søndag den 26. februar kl 14.00 er der fastelavnsgudstjeneste, med
efterfølgende tøndeslagning i Sognegården. Børnene møder udklædte i
kirken, og efter gudstjenesten går vi i Sognegården`s lade, hvor der bl.a.
serveres varm kakao og fastelavnsboller. Det er nødvendigt med
tilmelding, med angivelse af antal børn og voksne på mail:
pbfodby@hotmail.com
Tirsdag den 29 maj skal vi på den årlige sogneudflugt, som i år går til
Rhododendrum parken ved Sofiero Slot i Sverige. Mere om turen kommer i
det næste kirkeblad.
Søndag den 3. juni kl 14.00 er det planen at afholde forårskoncert i kirken.
Mere om dette i næste kirkeblad.

På vegne af Fodby Menighedsråd - Palle Brushøj, Formand
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FODBY SOGNS BEBOERFORENING
Generalforsamling
Det er ved at være tid til beboerforeningens årlige generalforsamling, som
kommer til at foregå:
Mandag d. 6. februar 2012 kl. 19.00 i Fodby Forsamlingshus.
Vi afholder generalforsamlingen sammen med Fodby Lokalråd, det vil
sige, at arrangementet starter med beboerforeningens generalforsamling,
hvorefter Fodby Lokalråds generalforsamling følger i forlængelse deraf.
Dagsorden for Fodby Sogns Beboerforenings generalforsamling:
1)
2)
3)
4)
5)

Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Indkomne forslag
Valg til bestyrelsen: på valg er Niels Sivert Brogaard, Per Rose
Persson og Søren Jensen. Helle Østerholm og Vibe Rostrup er ikke på
valg.
6) Valg af suppleanter til bestyrelsen: på valg er Karsten Jensen og
Kasper Nielsen.
7) Valg af revisor: på valg er Hans Bach
8) Valg af revisorsuppleant: på valg er Finn Søgaard
9) Uddeling af beboerforeningens Forskønnelsespris
10)
Evt.

Aftenen sluttes af med smørrebrød, øl/vand og kaffe.
Vi vil gerne opfordre alle sognets beboere til at deltage ved
generalforsamlingen, alle er meget velkomne, det er dog kun medlemmer,
der har stemmeret.
Du kan blive medlem af beboerforeningen, eller forny dit medlemskab,
ved at indbetale kontingent på vedlagte girokort, overføre via netbank
(reg.nr. 1551, kontonr. 16955817) eller betale kontant til selve
generalforsamlingen. Et medlemskab koster den beskedne sum af 50 kr.
pr. husstand, så vær med til at støtte op om din lokale beboerforening!
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Du er meget velkommen til at komme med forslag til sager, som
beboerforeningen kan tage op. Du bedes fremsende dit forslag til
bestyrelsen inden generalforsamlingen.
På generalforsamlingen vil vi også uddele beboerforeningens
Forskønnelsespris. Du kan stadig nå at nominere kandidater, så hvis du
synes der er nogen i sognet, der har forskønnet deres hus eller have, eller
lavet andre synlige forbedringer på deres grund, og som fortjener at blive
anerkendt for indsatsen, så kan du altså nominere dem til
Forskønnelsesprisen. Vinderen vil modtage en erkendtlighed til
generalforsamlingen. Du kan fremsende nomineringer til bestyrelsen frem
til d. 31. januar.

Siden sidst
Oprensning af Bistrup gadekær: Efter en længere dialog med kommunens
stadsgartner har vi erfaret, at der ikke er en langsigtet plan for oprensning
af gadekærene. Det er afdelingen Natur og Vand, der vurderer behovet,
når de får henvendelser fra borgerne, og beboerforeningen har derfor
efterfølgende rettet henvendelse til kommunen om behovet for oprensning
af Bistrup gadekær.
Hastighedsbegrænsning på Karrebækvej på strækningen
Stenbæksholm/Fjorden: Efter henvendelse på sidste generalforsamling fra
en beboer har beboerforeningen været i dialog med kommunen om
hastighedsbegrænsning på strækningen. Dette forslag er blevet afvist af
kommunen, men afdelingen Vej og Park vil i stedet undersøge, om en
beskæring af træer/beplantning vil løse problemet med udsynet fra
sidevejene til Karrebækvej, så trafiksikkerheden dermed øges.
Udbedring af Skolevej i Skraverup: Beboerforeningen har haft henvendt sig
til kommunen, da dette stykke af Skolevej efterhånden havde meget store
huller i asfalten. Kommunen har efterfølgende fyldt hullerne op, så vejen
igen er jævn.
På vegne af Fodby Sogns Beboerforening - Helle Østerholm, Formand
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FODBY PRIVATSKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE
Vores skole bevæger sig, og det er årsagen til, at vi har valgt at ændre
navnet til Fodby Privatskole, en skole i bevægelse. Samtidig vil vi være
med til at sætte Fodby på landkortet igen.
Vi har en positiv tilgang af elever, og stor opbakning fra lokalområdet.
Uden jeres opbakning og støtte går det ikke – derfor mange tak for det.

Vores ledelse, som består af Lisbeth Tinglev og Merete Løvgreen brænder
for Fodby Privatskole, og sammen med skolebestyrelsen og alle
medhjælperne bliver der lagt et kæmpe arbejde i at få skolen godt fra
start.
Vores undervisning vil, som undervisningen i en almindelig folkeskole,
følge gældende regler om høj faglighed, men måden vi når målet på er
anderledes. I undervisningen vil vi inddrage ”sprog og tal i bevægelse”,
som er en undervisningsform der aktiverer både krop og hjerne samtidig,
og giver en bedre koncentration og indlæring hos den enkelte elev.
Skolens værdier vil være de samme som på Margretheskolen: tryghed,
nærhed og faglighed.
Vores lokaler er ved at blive sat fint i stand, så elever og lærere kan glæde
sig til at flytte ind i dejlige lyse lokaler, hvor vi vil få god plads til
udfoldelser i både skole og SFO.
Den 22. januar 2012 kl. 12-14 vil der være ÅBENT HUS for de elever der
allerede er skrevet op, kommende elever og andre interesserede. I er
meget velkomne til at komme og se den nye skole.
Ivan & Henriette V. Christensen, Slagelsevej 207
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FODBY LOKALRÅD
Ved sidste udgave af Fodnoten havde vi netop i samarbejde med Fodby
menighedsråd indsendt en stor projektansøgning til Næstved kommune,
hvor vi søgte om penge til at skabe et lokalt samlingspunkt i
Sognegårdshaven. Vi har nu fået svar på vores ansøgning og har fået:
• 215.000,- kr. til etablering af legeplads, bålhytte m.v. i
Sognegårdshaven
• 15.000,- kr. årligt i 3 år til lokale aktiviteter
Nu skal lokalrådet i samarbejde med menighedsrådet finde frem til
hvordan vi får etableret legepladsen og skabt nogle aktiviteter. Midlerne
er givet primært til materialer og det vil derfor kræve en lang række
frivillige kræfter at få etableret legepladsen. Vi vil også undersøge
mulighederne for at få suppleret kommunens bevillig via LAG-midler, som
er EU-midler til udvikling af landdistrikterne.

Lokalrådet har fået opbygget et godt samarbejde med Næstved kommune
og kommunens øvrige lokalråd og vi bliver løbende inviteret til diverse
arrangementer og får forskellige ting i høring.
Vi er f.eks. i 2011 blevet inviteret til;
• DGI møde om foreningsnetværk ved skolelukninger
• Projekt om styrkelse af medborgerskab og øget sammenhængskraft i
lokalområderne.
• Debatmøde om folkeoplysningspolitik i Næstved kommune
• Agenda 21 og Klima Rådets arrangementer
• Indvielsen af Fodsporet
• Frivillig fredag – de frivillige foreningers dag
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• Stormøde med alle lokalråd og en række politikere og embedsmænd
fra Næstved kommune
• Lokalrådsformandsmøder
Vi er blevet inviteret til at give vores input til følgende;
• Den optimale drift af den kollektive transport i Næstved
• Standard for vedligeholdelsen af Næstved kommunes grønne arealer
• Ideer til den kommende kommuneplan
• Kommunens vindmølleplan
• Dispensationsansøgninger i Stenbæksholm
Vi deltager og giver input til de områder vi finder relevante for vores
område og inddrager så vidt muligt relevante foreninger i området. Det er i
øvrigt ikke forbeholdt Lokalrådet at give høringssvar og tage kontakt til
kommunen om lokale forhold - det kan alle borgere frit gøre, men vi vil
opfordre til at bruge Lokalrådet, fordi vi oplever en stor imødekommenhed
fra kommunen når vi går i dialog.
Lokalrådet indkalder med dette nummer af Fodnoten til generalforsamling
d. 6. februar 2012 kl. 19.00 i Fodby Forsamlingshus (generalforsamlingen
afholdes i sammenhæng med Fodby Sogns beboerforenings
generalforsamling).
I bestyrelsen sidder nu:
Formand og Louise Heiberg Lund (på valg) tlf.: 50 57 37 57
Kasserer Per Persson (ikke på valg)
Menigt medlem Jørgen Johansen (på valg)
Bladansvarlig Kasper Jensen (ikke på valg)
Sekretær Ivan Christensen (på valg)
Alle nye medlemmer af bestyrelsen vælges for en 2.årig periode.

E-mail til bestyrelsen: kontakt@fodbylokalraad.dk
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Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Eventuelle indkomne forslag.
5. Valg af lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
6. Valg af revisorer.
7. Eventuelt.
Ifølge lokalrådets vedtægter kan alle borgere i Fodby Sogn og/eller
medlemmer af sognets interesseorganisationer, lade sig opstille på
generalforsamlingen, hvor de kan vælges – og alle der har lyst til at lave et
stykke frivilligt arbejde for lokalrådet, opfodres til at stille op. Som
udgangspunkt tilstræbes, at sognets interesseorganisationer er
repræsenteret i lokalrådet.
Som det fremgår af lokalrådets vedtægter (der kan findes på
www.fodbylokalraad.dk) er formålet med Lokalrådet;
1) at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem
offentlige myndigheder samt andre instanser og borgerne. Endvidere
at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale
opgaver.
2) at tage problemer op af almen karakter, rejst af bestyrelsen og/eller
en eller flere borgere i området.
3) at give områdets borgere en løbende orientering gennem et
beboerblad om rådets arbejde (Fodnoten).
Vi håber så mange som muligt har lyst til at deltage denne aften, hvor
Lokalrådet i samarbejde med Fodby sogns beboerforening vil være vært
ved et mindre traktement
På Lokalrådets vegne - Louise Heiberg Lund, Formand
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FODBY FORSAMLINGSHUS
Forsamlingshuset er udlejet næsten hver weekend, og sådan har det været
hele 2011. Udgifterne til varme, el. og renovation stiger stille og roligt, så
på et eller andet tidspunkt bliver det nok nødvendigt med en stigning i
huslejen.
Loppemarkedet blev i år en succes med rekordoverskud. Der kan
allerede nu afleveres ting til det kommende loppemarked; kontakt Ole
Madsen på tlf. 54148466
Høstfesten i september havde desværre ikke den sædvanlige opbakning,
hvilket måske skyldes at den blev holdt på en fredag. Fremover vil vi
tilstræbe at det bliver på en lørdag.

Juletræsfesten blev igen en dejlig aften med deltagelse af 49 børn og 50
voksne.
Bankospil afholdes onsdage i lige uger kl 19.00 . Dørene åbnes kl 18.00.
Der spilles om flotte gevinster, så mød op til vores hyggelige bankospil.
Dilettantforestillingen i år hedder ”En svigermor går igen”. Der har
allerede været forsalg af billetter, og efterfølgende sælges der billetter hos
Sonja Hansen på tlf. 55445064 . Til dem der ikke har prøvet at være til den
lokale dilettantforestilling, kan det anbefales. Det er en sjov og festlig
oplevelse.
Generalforsamling den 20. februar kl. 19.00 for Foreningen Fodby
Sogns Forsamlingshus med de 3 støtteforeninger – Banko, Dilettant og
Loppemarked. Der skal i år træffes nogle vigtige beslutninger, så der
appelleres til medlemmer om at deltage. Efter generalforsamlingen
serveres der smørrebrød, noget at drikke, kaffe og the og kage.
På bestyrelsens vegne - Palle Brushøj, Formand
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FODBY GYMNASTIKFORENING
Foreningen er i gang med en større omstrukturering og flere
bestyrelsesmedlemmer er på valg til generalforsamlingen d. 13/3 kl. 19 i
sognegården, vi håber på et stort fremmøde.
Status for aktiviteter i foreningen:
Damegymnastik hver mandag fra 19-20
Herregymnastik hver onsdag fra 19-20
Vi har naturligt nok mistet en del medlemmer i børnefodboldrækkerne,
men med privatskolens komme, forventer vi nye stærke årgange på
banerne. Vi har i øjeblikket 8-10 drenge der spiller indendørs i
Karrebækhallen hver lørdag fra 9-10.
Vi starter udendørs træning for børn tirsdag d. 10/4 kl. 17-18.

Vores seniorfodbold ser desværre ikke ud til at kunne forsætte, men vi er
ved at stable et hyggefodboldhold for ”fædre” på benene her til foråret,
tanken er at vi vil mødes en aften om ugen, der er ikke planer om
deltagelse i turnering. 3. Halvleg er obligatorisk ☺ mere herom senere.
Generelt er der god tilslutning til alle aktiviteter, men vi vil gerne være
flere – så kom og vær med hvor du har lyst ☺
Sportslige hilsner
Bestyrelsen i Fodby GF.
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TAG EN OPLANDSTAXA TIL NÆSTVED STATION OG RETUR
Næstved kommune tilbyder borgerne i en del af kommunens landområder
at kunne køre til Næstved Station med Taxa alle ugens dage, en ordning
der går under navnet OplandsTaxa.

Hvem kan bruge OplandsTaxa?
Næstved kommune har opdelt kommunens landområder i 4 forskellige
områder, som er omfattet at OplandsTaxa-ordningen. Det meste af Fodby
sogn er omfattet af ’Område 1’, der bl.a. dækker Saltø, Bistrup,
Karrebækstorp, Menstrup, Spjellerup, Marvede, Agerup, Hyllinge, Fodby,
Vallensved, Kyse, Sandved og Fuglebjerg.
Bemærk at Stenbæksholm, Dyves Bro, Karrebæksminde, Enø og Karrebæk
by ikke er dækket af OplandsTaxa
Du kan altid tjekke på http://www.oplandstaxa.dk/ om din adresse er
dækket af OplandsTaxa.
Sådan fungerer det!
Der kører OplandsTaxaer fra Banegårdspladsen bag Posthuset på Næstved
Station og ud til Område 1 og den modsatte vej – og derudover kan der
køres lokalt i området. Uanset om du skal fra Næstved Station til en adresse
i Område 1 eller den modsatte vej, skal du 30 min. inden OplandsTaxa’en
har planlagt afgang fra Næstved Station, ringe på tlf.: 55 77 34 34 og
bestille din tur – så får du en ca. tid på, hvornår du bliver hentet.

Priser
Voksen
Børn (4-12 år)
Børn under 4 år
Cykler, pr. stk.
Hunde

kr. 36,kr. 18,Gratis
kr. 12,kr. 36,14

Køreplan
Alle tider i køreplanen er afgangstiderne fra Næstved Station. Turens
varighed bestemmes blandt andet af trafikken, og af hvor mange
passagerer der skal med på en afgang.

Hverdage

Lørdage

6.00
8.30
13.25
15.25
17.25
19.25
22.25

8.30
13.25
17.25
22.25

Søn- og
helligdage
8.30
13.25
17.25
22.25

Du kan betale kontant, eller med de mest almindelige betalingskort, men
ikke bruge rejsekort eller billet til bus/tog.

FODSPORET
Som det sikkert er de fleste bekendt, så åbnede Fodsporet - den nu
asfalterede jernbarnestrækning mellem Næstved og Slagelse + Dalmose
og Skælskørofficielt i efteråret. Den har nu også fået et mobil website,
som er beregnet til at bruge ude på naturstien og som kan findes på
adressen: www.fodsporet.dk
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KALENDER FOR AKTIVITETER I FORÅRET

Januar
• Søndag d. 22. jan. Kl. 12 – 14 – Åbent HUS på Fodby Privatskole.
Februar
• Torsdag d. 2. feb. Kl. 19.00 – Arkivgruppen har møde i Sognegården
• Mandag d. 6. feb. Kl. 19.00 – Generalforsamling i Fodby Sogns
Beboerforening og Fodby Lokalråd i Forsamlingshuset.
• Torsdag d. 9. feb. Kl. 19.30 – Arrangement i forsamlingshuset, hvor
Thomas, Jakob og Lars Bjerre synger med os fra højskolesangbogen.
• Mandag d. 20. feb. Kl. 19.00 – Forsamlingshusets generalforsamling.
• Søndag d. 26. feb. Kl. 14.00 – Fastelavnsgudstjeneste med tøndeslagning
– husk tilmelding!
Maj
• Tirsdag d. 29. maj – Den årlige sogneudflugt ( se mere i kirkebladet).
Juni
• Søndag d. 3. juni kl. 14.00 – Forårskoncert (se mere i kirkebladet).

HUSK: Bankospil afholdes onsdage i lige uger kl. 19.00 i forsamlingshuset.

HVIS DU KENDER TIL ET ARRANGEMENT SOM SKAL I FODNOTEN, SÅ
SEND DET TIL: KONTAKT@FODBYLOKALRAAD.DK
NÆSTE DEADLINE ER PRIMO AUGUST 2012
16

