
KOMMENDE ARRANGEMENTER 
- DELTAG OG FÅ EN OPLEVELSE! 

 
Under de givne forhold er det meget svært at 
planlægge. Men vi må også se fremad, og der-
for har vi følgende arrangementer, som vi for-
søger at gennemføre, såfremt det er �lladt:  
 

Fredag den 11. februar 
En stor a�en på Concura, Ringstedvej 239.  
Vi starter med fællesspisning kl. 18.15. Tilmel-
ding �l denne senest 4. februar hos Ragnhild’s, 
Ringstedvej 208. Betaling sker ved ankomst. 
Kl. 19.30 fortsæ2er vi med et møde om, hvor-
dan vi ønsker udviklingen i området. Hvad skal 
der fx ske på grunden ved Ringstedvej 192? 
Kl. 21.00 generalforsamling. Dagsordenen er 
vedhæ�et. 
 
Søndag den 27. februar 
Vi slår ka2en af tønden på Concura, Ringsted-
vej 239, Kvanløse kl. 10.00. Der bliver sat to 
tønder op. Én �l små og én �l større børn. 
 
Fredag den 18. marts 
Teatertur �l Krabasken, Slagelse med afgang 
fra Kvanløse Kirke kl. 18.15. Vi skal se fores�l-
lingen Den grønne elevator. Det bliver sjovt! 
Pris for medlemmer: 220 kr. inkl. billet, bus, 
kaffe/the samt forfriskning på hjemturen. 
Ikke-medlemmer 370 kr. Bille2er købes hos 
Ragnhild’s, Ringstedvej 208, Kvanløse fra den 
1. februar �l 8. februar. Først �l mølle. 
 
Lørdag den 7. maj 
Loppe/forårsmarked på Ringstedvej 216. 
Nærmere følger i vores marts-folder. 

AKTUELT I KVANLØSE, IGELSØ, 
BRORFELDE OG HOLLØSE 

- januar 2022 

KVANLØSE SOGNS 
BEBOERFORENING 
- styrker fællesskabet 

FORENINGENS BESTYRELSE 
 

Den ak�ve bestyrelse består af: 
Formand Jens E. Jørgensen 
NæsFormand: René Lindeblad (samt Fællesskab 
for beboere i Kvanløse Sogn’ - Facebook) 
Kasserer Trine Skude Benjaminsen 
Sekretær og hjemmeside: S�g Andersen 
Menigt medlem: Kim Andresen  
Suppleanter: Helle Houmann, Pia Nielsen, Sara 
Paarup og Thor Holmgård. 

FØLG MED PÅ KVANLOSE.DK 
OG 2 FACEBOOK-SIDER 

Foreningen er for alle i vores område - unge som 
gamle. Derfor kommunikerer vi også på flere for-
skellige måder.  
Dels med den folder, du læser lige nu, dels via 
vores hjemmeside kvanlose.dk og dels forenin-
gens officielle side på Facebook  
www.facebook.com/www.kvanlose.dk 
 

Bliv også medlem af Facebook-gruppen 
’Fællesskab for beboere i Kvanløse Sogn’. 

Her hjælper vi hinanden med stort og småt. 

FORENINGENS FLAGDAGE  
- vi har foreløbigt planlagt at sæ;e  
vores flo;e flag op på disse dage: 

 

Påskedag søndag den 17. april. 
Forårs-/loppemarked lørdag den 7. maj. 

Konfirma�on søndag den 15. maj. 
Pinsedag/Grundlovsdag søndag den 5. juni 
Danmarks udsendte mandag 5. september 
Husk at du også kan leje flag �l din fejring! 

VI HAR MASSER AF  
AKTIVITET I STØBESKEEN 

- VI HÅBER, CORONA 
GØR DET MULIGT! 

FORNY DIT MEDLEMSKAB. 
KUN 150 KR. FOR 2022 

BRUG MOBILEPAY 18646 
ELLER NETBANK. 

KOM TIL UDVIKLINGS- 
MØDE 11. FEBRUAR: 

HVORDAN SKAL DET NYE 
GRØNNE OMRÅDE VÆRE? 



VELKOMMEN TIL ET NYT SPÆNDENDE ÅR I 
KVANLØSE SOGNS BEBOERFORENING 

 
Bestyrelsen ønsker alle et godt og lykkebringende nytår. Tak for den store opbakning �l foreningen. Det 
gælder både medlemsmæssigt og �l vores arrangementer. Beklageligvis må2e adventsarrangementet 
aflyses, men vi fik alligevel rejst juletræet, pyntet byportene med juledekora�oner, delt godteposer ud �l 
børnene samt trukket lod om 25 ænder og 50 sidegevinster. En stor tak �l vores sponsorer. 
 
Forslag om nyt navn 
Vi håber og tror på, at opbakningen �l foreningen vil fortsæ2e i det nye år. Som bekendt er vores slogan: 
Det er fællesskabet, der gør sognet stærkt. Apropos sogn. Det har gennem årene forvirret en del, der har 
troet, at foreningen har religiøse bånd, selv om det kun handler om geografi. Ved generalforsamlingen 11. 
februar vil bestyrelsen derfor s�lle forslag om, at vores navn ændres �l Kvanløse & Omegns Beboerfor-
ening. Det er en frem�dssikring og en invita�on �l en bredere kreds om at blive en del af det stærke fæl-
lesskab i Kvanløse-området. Allerede i dag bor en del medlemmer udenfor sognet. 
 
I skrivende stund er der nye restrik�oner for at bekæmpe Corona. Foreningen vil naturligvis overholde de 
�l enhver �d gældende restrik�oner, men omvendt er vi også nødt �l at se fremad. Derfor har vi planlagt 
en række arrangementer (se andetsteds i folderen). Så må det vise sig, om de kan gennemføres. 
 
Kom Fl fællesspisning og udviklingsmøde 11. februar - for både medlemmer og ikke-medlemmer 
Med glæde kunne vi i ”Nordvestnyt” kort før jul læse, at der nu sker noget med den faldefærdige ejen-
dom på Ringstedvej 192. Det kom ikke som den store overraskelse for os. Vi har ihærdigt bearbejdet kom-
munen for en løsning igennem mange år. At det nu er lykkedes viser, hvorfor det er vig�gt med en stærk 
beboerforening. Kommunen har bevilget penge �l, at ejendommen kan nedrives, og at der skal udlægges 
et grønt område �l glæde for os alle og biodiversiteten. Grunden er på hele 3500 kvm, så der er mulighe-
der! Det er én af de �ng, vi skal drø�e, når vi 11. februar holder både fællesspisning kl. 18.15, udviklings-
møde 19.30 og generalforsamling 21.00. I dialogen med kommunen har vi betonet, at beboerne skal tages 
ak�vt med på råd, så vi i fællesskab får skabt nogle værdier, som vi alle får gavn af. Kom og vær med!  
 
VI håber, at I også i 2022 vil forny jeres medlemskab. Nye er meget velkomne i foreningen. Det er den 
bedste måde at lære de andre beboere at kende på. Kon�ngentet pr. husstand er stadig kun 150 kr. Kon-
�ngentet kan indbetales på Mobilepay 18646, bankkonto 4398-3562565787 eller hos Ragnhild’s, Ring-
stedvej 208, Kvanløse. Bruger du Mobilepay eller netbank: Husk navn og adresse. 
 

Husk! Det er fællesskabet, der gør vores område stærkt! 

BRUG OS TIL DIN NÆSTE FEST 
 

Hos os kan du �l særdeles rimelige priser leje 
det, du mangler �l din næste fest, fx: 
Stole: 12 kr. pr. stk. 
Borde (150x80 og 180x75 cm): 15 kr. pr. stk. 
Service  
Lyskæder på 25 m med 50 fatninger - god- 
kendt �l udendørs brug: 175 kr. pr. stk. 
Flag med holder: 20 kr. pr. stk. 
Æresport-skabelon inkl. 10 små flag �l ind- 
sætning i æresporten udlånes gra�s. 
  
Interesseret? Kontakt Lejf på 28 82 94 67 eller 
Jens på 20 10 87 55 / 59 18 34 68.  

Kvanløse-vinen kan stadig købes hos Ragnhild’s, 

Ringstedvej 208. For hver solgt flaske tjener for-

eningen 5 kr. God og velsmagende. 

BLIV MEDLEM I DAG 
 

Kun 150 kr. for hele 2022 og hele husstanden 

 
Det er superlet at indbetale de 150 kr.: 

Mobilepay 18646 
Bankkonto 4398-3562565787 

Ragnhild’s, Ringstedvej 208, Kvanløse. 
Mobilepay eller netbank: Husk navn og adresse. 


