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Forord / Indledning

HER KAN DU FÅ RO TIL AT LEVE
I en travl hverdag skal der også være tid til at tage det roligt, slappe af og nyde livet sammen med familie og venner. Det er jeg sikker på, at de fleste er enige i. Derfor er det også tankevækkede, at
flere og flere føler sig stressede, og at forældre ikke synes, de har
nok tid sammen med børnene – og tid nok med hinanden.

flere skove og Tude Ådal, hvor vi er ved at genskabe det gamle
landskab. Du kan tilberede din aftensmad med fødevarer, som er
produceret lokalt, nyde din fridag på en af vores gode strande og
få kunst og kulturoplevelser i vores tre købstæder Korsør, Skælskør og Slagelse.

I Slagelse Kommune, på Sjællands Vestkyst, får du rammerne til
et godt liv, hvor der både er plads til arbejde og et godt fritids- og
familieliv. Vi har spændende virksomheder, og vi er en god pendlerkommune med kun en times transport til København og en halv
time til Odense.

Der er noget for enhver smag. Alt det kan du læse mere om i dette
magasin. Jeg ved ikke, hvad du kalder det, men vi kalder det: Det
gode liv.
Du skulle ta’ og prøve det - Velkommen!
Borgmester Stén Knuth

Når du kommer hjem fra arbejde, har vi masser af tilbud til dig og
din famille. Vi har en fantastisk natur med 180 kilometer kyst,
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ØKOLOGI OG FØDEVARER

– DET SUNDE OG BÆREDYGTIGE LIV
Et arbejdsliv, hvor man er ude hver dag, og har fokus på
bæredygtighed for både natur og mennesker. Det er blevet
virkelighed for Henrik Terkelsen og hans kone efter de tog
springet fra stenbroen til Glænø, Men ikke i et enkelt hop.
Det startede med et fritidshus, og udviklede sig med årene til en
velvoksen bæredygtig og lokalt forankret fødevare-virksomhed.
En livsændrende beslutning har taget form, og hverdagen ser i dag
helt andereleds ud for parret bag www.kalvesalg.dk
”Det handler om at tage ansvaret på sig”, siger Henrik Terkelsen.
”For sit liv og for den verden vi lever i”.
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Det sunde liv bliver konkret og nærværende, når du bor på Vestsjælland. Vidderne, naturen og mulighederne for at skabe præcis
det liv du drømmer om, er i høj grad til stede. Som forbruger kan du
nyde godt af andres initiativer, og tærsklen til en hverdag i tættere kontakt med natur og omgivelser, bliver lettere at komme over,
når du dagligt ser, at andre også realiserer deres drømme.
Mange af de lokale producenter leverer produkter til københavnske restauranter. Du behøver bare at springe på cyklen.

Økologi & fødevarer

01 I

SPIS
LOKALT

Det bugner af lokalt producerede fødevarer lige uden for
din dør.
Har du brug for overblik over gårdbutikker og lokale producenter,
så kan du starte med at besøge café og butik Spis Lokalt i Skælskør. Her har lokale ildsjæle skabt et centrum for lokale lækkerier.
Udvalget er sæsonbestemt – du kan altså ikke regne med at de har
det samme, som sidst du var der. Til gengæld kan du få en historie
med om hver enkelt vare, for alt er dyrket og avlet i den vestsjællandske muld. www.spislokalt.dk

02 I

BÆREDYGTIG
PRODUKTION OG
DISTRIBUTION

Produkter der er skabt med omtanke og bæredygtighed.
Slow food der er tænkt over, og som udmærker sig ved fantastisk smag og høj kvalitet.

03 I

Er du fødevareproducent, også i det små, kan du måske afsætte
dine varer via www.foedevarerlokalt.dk Her er formålet at øge salg
af lokalt producerede fødevarer. De friske varer er tilgængelige for
lokale restauranter, kantiner og andre professionelle aftagere, og
visionen er at forhøje kvaliteten af lokale fødevarer og at skabe udvikling og vækst i lokalområdet ved at dyrke og handle lokalt. Der er
ikke salg til private, men du kan finde adresser til alle de små lokale
producenter på hjemmesiden, mange af dem har nemlig gårdbutikker, som du kan besøge.

FISKEBAR OG
ØKOLOGISK HAVBRUG
De lækkersultne kommer langvejs fra for at opleve
Fiskebaren i Bisserup.
Og mange kommer også for at få en sludder med Lars Birger Nielsen, manden bag Danmarks første økologiske havbrug og den
trendy fiskebar i Bisserup. Her er fiskens vej fra hav til bord så kort
som overhovedet muligt. Lars er selv fisker, men af den utraditionelle slags, han er nemlig opfindeligt uddannet biolog. Lægger du
vejen forbi havnen, kan du smække en frisk fisk på køkkenbordet
derhjemme, uden at have bevæget dig ret langt. I Bisserup kalder
de det brain-food, det vil sige, der er tænkt over bæredygtighed
og fiskeliv. Det er havets egne fisk, ikke opdræt, men fanget i havet med garn og kutter. En oplevelse værd for dig som kan lide mad
der smager af kærlighed. www.bisserupfisk.dk
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Økologi & fødevarer

04 I VELFÆRDSBØFFER
Bøfferne fra Glænø smager af frihed. Tyrekalvene har fået en returbillet til livet, for de er alle
kommet til verden i en mælkeproducerende bedrift, hvilket normalt betyder aflivning for en tyrekalv.

Henrik Terkelsen er egentlig arkitekt. Men han er også igang-

sætter, økolog og et menneske
der engagerer sig. Han kom til
Glænø for snart 20 år siden og
driver i dag kalveopdræt sammen med sin nabo, økologisk
planteavler Carsten Søgaard.
Ideen bag det økologiske kalvekød er den enkle, at tyrekalvene
får en sæson på græs og bliver

fedet op og næret af rent økologisk foder og ”ammetanter”.
Det er kvier, som ikke længere
lever op til mælkeproducenternes krav, men som fint kan
producere mælk nok til de unge
tyrekalve. Naturen viser os vejen til bæredygtighed og økologi, mener man på Glænø. Og
derfor er velfærdsbøfferne en
efterpurgt vare helt ind til hovedstaden.
Du skal skrive dig op, for at
komme på kundelisten. Heldigvis går kalve og kvier frit omkring i landskabet på Glænø, så
smut en tur forbi og sig hej til
dyrene. Så ved du, hvad du sætter tænderne i.
www.kalvesalg.dk
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Fotograf Evan Hemmingsen

Det syntes Henrik Terkelsen fra
Toftegård på Glænø, var spild
af godt kød, og derfor giver han
de unge tyrekalve et afslappende liv på græs, før de bliver til
velfærdsbøffer og sælges på
kalvesalg.dk.

Økologi & fødevarer

05 I

KOKKENS
CYKELTUR

Hop på cyklen og følg kokkens rute. Lokale kokke har skabt
ti forskellige opskrifter med lokale fødevarer, som I kan
handle ind til, undervejs på cykelturen.
Tilsidst har I ingredienserne til en skøn ret, I kan tilberede i selskab med familie eller venner.
På Omø cykler I forbi små boder i vejkanten, I møder fiskeren på
havnen og gårdbutikken Langelændergården. På Agersø går den
16 km lange cykeltur forbi fyret, kroen og kirken, mens Korsør-ruten sender jer forbi Gittes fiskeudsalg, Korsør Madmarked og de
glade økogrise hos Rolighedsdal. Der er ti cykelruter i alt, og alle
kan være med. Se ruterne på www.visitvestsjaelland.dk

06 I

FISK
PÅ LAND

Tang fra Omø

Fiskehuset i Korsør

Få steder i landet finder du så mange fiskehandlere som
omkring Slagelse, Korsør og Skælskør.
Det er let at købe friske fisk direkte fra nettet eller hos en af de
mange fiskehandlere i området. Udvalget er stort, og da man aldrig rigtig ved hvad fiskeren har fået i nettet, kan du heller ikke
være sikker på dagens tilbud, før du står i butikken. Østers, hele
blæksprutter og hajbøffer er af og til at finde bag disken, og vil du
have røget makrel, så gå efter duften på Korsør havn, de har eget
røgeri ved husbåden – den gyngende fiskebutik.

07 I

OST FRA
HJERTET

I Ostebørsen finder du Danmarks størte udvalg
af økologiske oste.
Hop ind i butikken og smag på alverdens oste. Der ligger en lang og
driftig historie bag Ostebørsen, hvor fokus ligger på udvikling og
samarbejde med små mejerier, i ønsket om at skabe ost af allerbedste kvalitet. Du er heldig at bo i nærheden, alle andre, københavnerne for eksempel, må køre ganske langt for at få fingrene i
lækkerierne. www.osteborsen.dk
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08 I

SPIS UNDER ÅBEN
HIMMEL I SKÆLSKØR
OG MØD NABOERNE
Har du lyst til at nyde de lokale råvarer og spise sammen med et par hundrede
andre, så meld dig ind i foreningen ”Spis Ude” i Skælskør.

09 I

En kok, en bonde og en arkitekt har realiseret drømmen
om langbordet med plads til
familier, enlige, unge og gamle.
Alle kan være med, det kræver
dog medlemskab og tilmelding.
Men så er der også dækket
flot op i naturen, og garanti for
smagfulde lokale fødevarer.
Det er et godt sted at netværke og lære nye mennesker at
kende. Se hvor og hvornår på
www.spisude.com

MEJERIET
MORGENLYS
I KIRKERUP
God mælk er økologisk
mælk, og det starter ved
høet og koens foder.
Derefter tager mejeristen over,
og hos Mejeriet Morgenlys kan
du se ham arbejde i den lille
gårdbutik. Medbring kontanter
eller betal med din telefon, og
glæd dig til økologisk ost, yoghurt og risalamande direkte fra
mejeristen himself.
www.mejerietmorgenlys.dk

10 I

SAMMENHOLD
OG UDSYN I RUDE

I Rude har fibernettet sat
fart under byen, og beboerforeningen har masser af
gode ideer til hvordan man
kommer hinanden ved.

Du kan være med som gæst, eller du kan blive frivillig og give et
nap med. For eksempel til oplevelsesweekend hvert år i august,
hvor du kan smage og hygge dig
gennem alt det lækre og hyggelige i Rude. Der er smagsprøver
på lokale varer, smukt kunsthåndværk og du kan plukke
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æbler i Egons frugtplantage,
smage på Bisserup-laksen, tage
på sejltur eller rundvisning og
meget meget mere i den hyggelige landsby. Du kan også
besøge en tilflytterfamilie,
drikke økokaffe eller snuppe
en svingom til sømandsviserne i
teltet når mørket falder på.

Hold øje med hjemmesiden
www.rudebeboerforening.dk og
læg vejen forbi Rude. Måske til
jul hvor juletræet på Holsteinborg Gods pyntes smukt, og
historien om Danmarks første
juletræ bliver levende for både
store og små.

VILD MED VAND
– FRED, RO OG FRIHED
I København går alting så hurtigt. Tempoet i Korsør er stille og roligt. Og det er det bedste, mener Peter Maniell og
Yolanda Larriba Harboe. De to københavnere er flyttet til
Korsør og har medbragt en idé om at skabe et indendørs
alpint skisportscenter.
”Byggeriet skal kunne ses fra Storebæltsbroen og motorvejen,
og det skal være et fyrtårn for Korsør, at her er der sne året
rundt”, mener parret. Ideen er nået til rådhuset i Slagelse, hvor
man holder lidt øje med de to energiske tilflyttere fra Korsør.

De gør det, de drømmer om. Nyder stilheden og roen i havnebyen,
udsigt og nærhed til vand, og så pusler de med et projekt, som vil
skabe masser af sjov og glæde for andre. ”Det er frihed. I et roligt
tempo”, siger Peter og Yolanda.
Og er der noget vi har nok af i Slagelse Kommune, så er det vand.
Ægte hav, skønne badestrande, fiskemuligheder, svømmehaller
og vandsport.
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Vild med vand

11 I

SVØM, SPA
OG SJOV

Svømmehallerne i Korsør og Slagelse er for de vandglade,
men også for dig som har lyst til hygge og velvære.
Du kan svømme baner i ro og mag, du kan suse gennem rutchebanen, dyppe baby i det lune vand, eller er du til det lidt mere vilde,
kan du springe fra fem meter vippe direkte i springbassinet med
en dybde på 3.9 meter. Begge svømmehaller tilbyder at lægge
rammer til børnefødselsdage, og vil du leje hele svømmehallen,
kan det også lade sig gøre. Tjek www.svoemmehal.slagelse.dk for
åbningstider og priser.

12 I

VINTERBADNING
DET KOLDE GYS
Facilitererne for vinterbaderne er i top flere steder
i området, du behøver ikke
trække pinen ud ved at gå
langsomt ud i vandet fra
stranden.

Der er heller ingen venteliste, så det er bare om at hoppe i
bølgen blå. Korsør Vinterbadere holder til ved Quistgårdsvej
Strand hvor der er både badebro, toilet og omklædningsrum.
Bisserup og Skælskør har også vinterbadeklubber, så du er ikke
alene, når du giver dig selv det forfriskende, sunde, kolde gys.

13 I

UD MED
SNØREN

Skal du have noget på krogen er Korsør havn og Omø et
godt sted at kaste snøren ud, især når vinden står i vest.
Så sker der nemlig det heldige, at strømforholdene sender fiskene
direkte ind i havnen, og du kan gå hjem med et stort smil. Og fisk i
posen. Ved Noret i Korsør er det muligt at fange fjordrejer, og ellers er hornfisk hyppige fangster.
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Vild med vand

14 I

VANDSPORT
OVER OG UNDER VANDET
Med 180 kilometers kystlinje er der plads nok til alle der vil
i nærkontakt med vand. Kajak- og roklub, sejlads og havjagt
– der er masser af muligheder for vandhunde.
Våddragt og dykkerbriller er nok en god idé, hvis du vil under vandet
med Slagelse Sportsdykkerklub eller Korsørs Frømandsklub. Der
er begynderkurser og fællesture for alle niveauer.

SCAN KODEN OG
FIND DIN FORENING

Ovenvande er der brug for blæsevejr for dig som har lyst til windsurfing, kitesurfing og SUPsurfing. Fælles indgang til foreningslivet
i Slagelse Kommune.

15 I

O’HØJ,
LÆG TIL KAJ
OG STÅ TIL HAVS

Sæt kursen mod Korsør, Skælskør, Omø, Agersø eller
Bisserup Lystbådehavn. Så er stemningen hjemme.
Og én ting er de fem lystbådehavne, en anden ting er øerne tæt
på kysten, som giver anledning til en eftermiddagstur. Der er sejlermiljø for alle pengene og lystbådehavnene er udstyret med alt
fra benzin- og dieseltank, grillpladser, møntvask, legeplads, slæbesteder, handicapaptoilet, cykeludlejning, kran, restaruanter og
supermarked. Skælskør Lystbådehavn har ofte venteliste, men
ellers er det let at få plads i en af de fem skønne lystbådehavne.
www.maritimtvestsjaelland.dk

16 I

BADESTRANDE

Bare tæer og et håndklæde bag på cyklen.
Du har ikke langt til havet.
Hele 20 badestrande er vedligeholdt af Slagelse Kommune, mange
har toilletter, borde og bænke, beachvolley og badebroer. Stillinge
Strand har lange fine hvide sandstrande mens Bisserup er bred og
vid og hvis du bor i Korsør, så har du højst ti minutter til stranden.
Stranden ved Musholm Bugt er handicapvenlig, og nem at komme
til med barnevogn.
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17 I

OTTE STRANDE
MED BLÅT FLAG
Børnevenlige strande med roligt vand tæt på byen. Og du er
på Sjælland, så her er ingen biler på stranden uanset hvor
bred den ellers er.
Det blå flag er din garanti for rent badevand, livrednings- og førstehjælpsudstyr og toiletfaciliteter. Kommunen skal ansøge om
flaget hvert år, og for at opnå flaget skal en række miljømæssige
forhold være i orden. Det er Friluftsrådet der står bag ordningen
som fungerer i 49 lande. Danmark er det land i verden med flest
flag. På www.slagelse.dk kan du se hvilke strande der har blåt flag
i Slagelse Kommune.
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Vild med vand

18 I

STUDENTERSØEN – DER ER
NÆSTEN GARANTI FOR FANGST
I Lystskoven i Slagelse ligger Studentersøen, og her
er der gode chancer for at få
noget på krogen.
Fiskeriet i søen har i de
seneste mange år været
koncentreret omkring karpefiskeriet, men der findes også
suder, skalle, aborre, gedder og
ål i søen. Fiskeriet i Studentersøen er nemt, og derfor er søen
velbesøgt af håbefulde juniorer.
Du skal have gyldigt fisketegn
for at fiske i søen, og fanger du
karper eller suder skal du smide
dem ud igen, de er nemlig totalt
fredet. Du kan også bare gå en
tur i skoven, eller tage på picnic
med familien. Der er gode parkeringsmuligheder tæt ved søen.

19 I

STOREBÆLTSBROEN
– SÅ ER DU HJEMME

Storebæltsbroen kan ses helt fra Kalundborg. Og fra Slagelse by som er Danmarks højest beliggende købstad.
Broen passeres dagligt af mere
end 30.000 biler og næsten
ligeså mange togpassagerer.
Fra kysten kan du betragte en
del af de 18 kilometers forbindelse mellem Fyn og Sjælland.
Vestbroen på 6.790 meter,
Østbroen på 6.611 meter og
så er der tunellen, som vi selvfølgelig ikke kan se, på 8.024
meter.
Storebæltsbroen stod færdig i
1998 efter ti års byggeri. Den
er et yndet udflugtsmål både
med kamera og picnickurv.
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– MINDRE STRESS OG NATUR UDENFOR DØREN
En gå-tur i en af byens parker eller en skov uden for vinduet
er noget af det vestsjællænderne sætter allermest pris på.
Naturen i hverdagen, og ikke som et fjernt og besværligt
projekt.
Iværksætterne Ivana og Jesper har naturen som arbejdsplads,
de er afhængige af at have mange hektar til rådighed. Deres virksomhed, Nykilde, forsker nemlig i frøsorter, maskiner, grønne
tage og naturlige vægdekorationer, og til det skal de bruge jord.
Derfor har de etableret sig i Slots Bjergby, for her er der masser
af plads. De arbejder hjemmefra og afholder de fleste møder på
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Skype, eller smutter en tur på det nærliggende Flakkebjerg Forsøgsstation, hvor de finder kolleger fra forskningsverdenen.
”Vores kollegaer fra storbyen kan kun drømme om al den plads vi
har, for hvis et forsøg går galt for os, laver vi bare et nyt lige ved
siden af”, fortæller parret.
Naturen omkring Slagelse, Korsør og Skælskør er mere end bare
til pynt. Den ligger lige uden for døren og lokker og kalder på os.
Tilbyder motionsoaser, løberuter og afstressning i frie og rene
omgivelser. Det er guf for krop og sjæl.

Natur & Kulturarv

20 I

KÆMP SOM EN VIKING
OG SPIS SOM HARALD BLÅTAND

Der er gratis adgang til et af Danmarks vigtigste og
smukkest beliggende monumenter fra vikingetiden,
vikingeborgen Trelleborg.
Du kan gå en tur og sige hej til fårene der tudser rundt i området,
eller sætte hele dagen af, og blive klogere på Harald Blåtands
mægtige ringborg fra slutningen af 900-tallet.
Trelleborg er dateret til år 980, og det føles næsten som om vikingerne kun lige har forladt stedet. Du kan blive viking for en dag og
opleve hvordan man dengang benyttede bue og pil og f.eks. kværnede sit eget smør. Besøger du smedjen, kan du støbe dit eget
smykke eller smede din egen kniv.
I dag arbejder blandt andet Slagelse Kommune på at Vikingeborgen Trelleborg skal videreudvikles til at blive et Internationalt
Oplevelses- og Videnscenter, hvor du blandt andet via de nyeste
virkemidler inden for digitale og virtuelle teknologier kan få fortalt historierne om Vikingerne ved Trelleborg.
www.nytrelleborg.slagelse.dk

21 I

FORTÆLLINGER
PÅ VEJEN

Bliver du træt af at jogge på villavejene, så prøv Kløverstierne.
Ruter på to til næsten 20 kilometers længde. Undervejs på ruten
passerer du seværdigheder og kulturarv, sportsfaciliteter, kirker
og byrum. Fine forklaringer undervejs, alle kan være med på gå-ben
eller cykel. Find kort på www.slagelse.dk/kloerverstier

22 I

TÆT PÅ VAND OG
BRO. VI HAR 180
KILOMETER KYST

Så langt er der fra den ene ende af Slagelse Kommune til
den anden, målt langs vandkanten.
Området er en skøn blanding af små fiskerbyer, uberørt natur, sommerhusområder, de skønne købstæder Korsør og Skælskør, landbrugsjord og private ejendomme med formidabel udsigt over Storebælt. Eller tag en eftermiddagstur til Halsskov Odde/Revspidsen.
Her har du den bedste udsigt til Storebæltsbroen, og du kan komme
så tæt på, at du kan klappe broen ”på maven”.
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Løbeklubber og mountainbikere er ivrige brugere af
skovene tæt på byerne Slagelse, Skælskør og Korsør.

Slaglse Lystskov

23 I

EN TUR I SKOVEN
INDEN AFTENSMADEN

24 I

I Korsør Lystskov finder du afmærkede stier, adgang til motionsoase, hundeskov og fiskeplads. I Skælskør går du langs
vandet og finder vandrehjem
og den gamle anløbsbro for
sejlruten til byen. Og vælger du
Slagelse Lystskov, kun 20 minutters gang fra centrum, kan
du fange både gedder, suder
og karper, og har du lyst, kan du
overnatte i shelters med bålplads og naturlegeplads.

UD I NATUREN
NÅR DU HAR FRI

Halskov Overdrev er det perfekte sted at løbe og gå tur,
hvis du samtidig vil kigge på smuk natur.
Her mødes byens løbeklubber, som har hold der passer til alle niveauer. Området er særligt godt egnet til mountainbike-træning,
fordi der er gode stier, bakket terræn og fantastisk udsigt. Der er
hjertesti og sundhedsspor på afmærkede stier, så du kan holde øje
med hvor langt du har bevæget dig, og det er også let at komme
rundt med barnevogn.
Engang lå der en jernalderby, men i dag er området et yndet fritidsområde hvor du kan booke en lejrplads, hvis du har lyst til at overnatte eller holde en børnefødselsdag i det fri. Der er fire sheltere,
multtoiletter, vandhane, bålpladser og mulighed for opsætning af
supplerende telte.

Fodsporet ved Dalmose

25
I
HJERTESTI
Oplev hjertestierne med
Danmarks
bedste udsigt

N OG
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26 I FODSPORET
Hele familien kan folde sig ud på Fodsporet.
Fodsporet er en 51 kilometer lang natursti som er anlagt på den
nedlagte jernbanestrækning Slagelse-Næstved-Skælskør. Her
kan både børn og voksne gå, løbe, skate eller cykle på en bred asfalteret sti. Langs stien er der naturlegepladser, motionsoaser,
bålhytter og shelters. Der er desuden ridespor på dele af ruten.
www.fodsporet.dk
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27 I

TO GOLFKLUBBER
I FLOT NATUR

I Korsør og Slagelse behøver du næsten ikke en gang at
starte bilen, for at komme til golfbanen.
Begge klubber har golf in/golf out, ligesom du måske kender fra
skihoteller, der ligger midt på pisten. I begge klubber får du golf i
storslået natur, ingen venteliste og nul kroner i indskud. Klubberne
har et tæt samarbejde og tilbyder fællestræning, begynderturneringer og mentorordninger for dig som er ny. Og naturen. Det er
altså ikke bare noget vi siger. Dådyr og svaner kigger på dig, mens
du golfer.

28 I

HANDICAPVENLIG BADESTRAND OG
FERIECENTER

Musholm Bugt strand er let at komme til med kørestole og
barnevogne.
Et skønt sted til aftenbadning på grund af aftensolen, og så er der
legeplads for kørestolsbrugere og gode stisystemer rundt omkring til natur og parkering. Langs stien fra P-plads til stranden er
der en fin bevoksning af bl.a. Havtorn og Gyvel.
Musholm Bugt Feriecenter ligger helt enestående placeret midt i
naturområdet, og arkitekturen falder smukt ind i områdets udtryk.
Der er vilde kaniner og et meget rigt fulgleliv, og hvis du er rigtig
heldig, kan du på gode dage få øje på marsvin i bugten.

29 I

EN UNG SKOV
PÅ VEJ TIL DIG

Skolebørn har plantet 98.000 nye træer i 2015, og der
kommer flere til.
Naturstyrelsen og Slagelse Kommune har nemlig i fællesskab udlagt 300 hektar jord til skovområde. Sammen skaber vi skoven,
hedder visionen, og derfor arbejder et brugerråd tæt sammen med
kommunen og Naturstyrelsen om at skabe en spændende og attraktiv offentlig skov som borgerne, skoler, foreninger m.fl. kan få
glæde af. Den er ikke så høj endnu, Nordskoven, men mange børn
har et særligt forhold til skoven, fordi de selv har været med til at
plante den.
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30 I
BACK TO
NATURE
Find roen og lad batterierne
op i naturen. Tænk tilbage på
vikingetiden, hvor Tude Ådal
var selve vandvejen mellem
Storebælt og Trelleborg.
Sådan skal det være igen. Så
godt som i de virkelig gamle
dage. Området skal være vådområde, som det var for 200
år siden. Det giver ro for naturen og for os som bevæger os
rundt derude. Dyr og planter
får bedre levesteder, kvælstofforureningen af Storebælt
vil blive mindre, og landmændenes marker vil sjældent blive
oversvømmet. Projektet går i
gang i 2016.

31 I

LIDT KONGELIG HAR
MAN VEL LOV AT VÆRE

Hver onsdag er der heste
og flot udstyr i Slagelse
centrum.
Har du tidligt fri, eller frokostpause omkring klokken 12.30
kan du nyde Garderhusarre-

gimentet promenere gennem
gaderne. De rider faktisk hele
vejen fra Antvorskov Kaserne,
og giver gerne et nummer på
horn foran rådhuset. Hesteekskadronens opgave er at ekskortere den kongelige familie,

når det foregår til hest, og om
onsdagen øver de sig i Slagelse,
hvor de hører hjemme.
De er af og til med når Slagelse
Kommune promoverer sig i andre dele af landet.

32 I VIKINGEKAMP
Hold sommerferie i din egen by i juli og vær med til vikingefestivalen på Trelleborg.
Det er Danmarks største vikingemarkedsplads med mere end 60 vikingeboder, 800 vikinger og 10.000 gæster. Du kan se vikingernes
håndværk og handelsvarer, og hele familien kan indsnuse duften af
lækre retter fra slagtekøkkenet og gå på opdagelse i borgen.
Og så er der krig og kamp! Sværdstålet gnistrer og skjoldene stønner,
når det store slag om Trelleborg udkæmpes, og 200 tungt bevæbnede vikingekrigere tørner sammen for at sende hinanden til Valhal.
Vikingefestivalen foregår hvert år i juli måned. Cafeen og museumsbutikken følger museets åbningstider, og hvis du tør, kan du bestille
en menu a la Kong Harald Blåtand. www.natmus.dk/trelleborg
18 | 127 GODE GRUNDE TIL AT FLYTTE TIL SLAGELSE

Natur & Kulturarv

33 I

TRELLEBORGS
VENNER

Kan du ikke få nok af sværd og krigerstemning, så meld dig
ind i en af Trelleborgs frivillig-grupper.
Kan du ikke få nok af sværd og krigerstemning, så meld dig ind i en
af Trelleborgs frivillig-grupper. Her kan du være viking i din fritid
og bidrage til at udvikle museet og gøre det levende. Trelleborgs
venner arbejder med deres egen hobby på udvalgte lørdage på
museet, hvor besøgende kan opleve deres arbejde.
Du kan engagere dig i et laug eller hos Borgfolket og hjælpe Trelleborg med at løse nogle af museets mange praktiske opgaver, og
have det sjovt imens. Der er laug for dem som vil brygge øl, sy vikingeklæder, pottemageri og sværdmagere. Der er også brug for
hænder til vedligeholdelse af museets rekonstruktioner og til den
årlige vikingefestival. Det kan være du har en kriger gemt i maven?
Som frivillig kan du deltage i kurser og workshops, og du kan faktisk også få mulighed for at opholde dig på Vikingeborgen Trelleborg i flere dage og bo i et af husene. www.trelleborgs-venner.dk

34 I

ØEN UNDER
BROEN

Er du klar over, at du er nabo til den grønbrogede tudse og
den grønne frø?
Sprogø har fungeret som en slags naturreservat hvor 20-40.000
fugle tidligere tog sig et hvil på vej henover Danmark. Broen har forstyrret naturens gang, men der yngler stadig op mod 50 fuglearter
med edderfugle som den største gruppe. Lige så mange arter bruger
øen på deres trækrute, og bl.a. musvåger har omlagt deres rute hen
over Sprogø. Får og køer sørger for en naturlig afgræsning af øen og
så er der masser af mus og rotter. Du kan købe billetter til en sejltur
og guidet rundtur på øen hos Visit Vestsjælland. Bestil i god tid.

35 I

SPROGØ MED DEN
DUNKLE FORTID

Sprogø har en skrækkelig fortid. Det var her man drev pigehjemmet for ”defekte piger”, i tiden fra 1923 til 1961.
Kvindeanstalten på Sprogø var ikke et fængsel, men de indsatte
var der på ubestemt tid. Det var heller ikke et hospital, men de
indlagte blev opfattet som syge. Kvinderne blev betragtet som
letfærdige og løsagtige, men havde selv en drøm om en borgerlig
tilværelse. Øen var strengt overvåget, og de stakkels kvinder var
overladt til overlægens forgodtbefindende på ubestemt tid. I dag
troner bygningerne over et fulgeparadis og uberørt natur.
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38 I

FÆSTNINGEN
I KORSØR

En madpakke, et tæppe og en lille tår at drikke, så er du klar til
picnckoncerter på Fæstningen hver tirsdag hele sommeren.

36 I

HAVØRNE
I BISSERUP

Det er uformelt og gratis, og mange benytter lejligheden til at mødes
med venner og familie for at nyde en musikalsk oplevelse sammen.
Fæstningen tilbyder en skønsom blanding af kulturelle oplevelser
– til hverdag og fest. Borreby Teater opfører hvert andet år en teaterforestilling i forbindelse med De Maritime Kulturdage, og bor du
i nærheden ved du, at Fæstningen er et facinerende udflugtsmål. Du
kan promenere på voldene, slå dig ned på græsset eller deltage i en af
de mange events der arrangeres på Fæstningen året igennem.

Her yngler Nordeuropas største rovfugl, havørnen.
Også kendt som ”den flyvende dør” pga. de stive, brede, rektangulære vinger og den korte hvide hale. Havørnene danner par når de er
kønsmodne omkring 5-7 års alderen, og de finder territorier, som de
holder hele deres liv. Forår og efterår er der mange andre fugle på
træk, for Bisserup-egnen er et godt sted at holde pause. Havørnene
kredser over selve Bisserup by, så du behøver ikke en gang at tage
travesko på, for at få den oplevelse.

37 I

HOP EN TUR
TILBAGE I TIDEN

Midt i Slagelse kan du tage et tidspring midt i ugen.
På Slagelse Museum kan du prøve at gå i en gade med huse, torv og
latinskole fra den tid hvor H.C. Andersen gik i skole i byen. Købmanden fortæller historier i sin købmandshandel fra krigens tid, og du kan
købe gammeldags legetøj og slik fra da mormor var barn. Der er altid særudstillinger og aktiviteter for børn i efterårs- og vinterferien,
men du kan se det hele på en eftermiddag. www.vestmuseum.dk
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Det er borgerne der giver fortællingen videre, og i Slagelse
Kommune ønsker man at give
så mange som muligt adgang til
vores fælles kulturarv. Derfor
finder du også viden om kulturoplevelser på digitale medier. Søg
på Slagelse Kulturarv på Facebook og hør andres fortællinger.

GAMMEL
VIN PÅ NYE
FLASKER

MUSIK OG KUNST
– PÅ OPDAGELSE I SANSERNE
Skælskør er er den kreative hovedstad i Vestsjælland.
Tager du en tur gennem gågaden kan du opleve de lokale
kunstneres idérigdom i vinduer og arbejdende værksteder.
En af dem er glaskunstner Ditte Hvas. Hun er flyttet med familien til Skælskør fra Thy, hvor arbejdet som kunstner blev
lidt for ensomt. Kunstnernetværket KIT i Skælskør tilbyder
billig husleje, og bringer kolleger fra vidt forskellige brancher
sammen. Og netop mangfoldigheden er en gevinst, mener Ditte Hvas.

Kunsthåndværkerne skaber liv i de små hyggelige gader, og
ensomheden er erstattet af arbejdsfællesskaber og kunder i
butikken. Ditte Hvas deler den gamle bagerbutik med to keramikere og en kjoledesigner, og kunderne får mulighed for at
opleve forskelligheden i produkterne, men også fællesskabet
omkring skabende kunst.
Find nysgerrigheden frem og lad dig rive med af de kunstneristiske performances rundt omkring i hele Slagelse Kommune,
der er noget for enhver smag.
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MGK – FOR
MORGENDAGENS
MUSIKERE

MGK er en musikalsk grunduddannelse for unge mellem 14
og 25 år og kan gennemføres ved siden af anden ungdomsuddannelse.
De cirka ti timers undervisning hver uge foregår på Slagelse Musikskole hvor der et er aktivt og inspirerende musikmiljø, koncerter og
øveaftener. MGK forbereder de studerende på optagelsesprøven
til musikkonservatorierne og giver eleverne mulighed for at udvikle
deres musikalske evner gennem et intensivt musikalsk undervisningsforløb. Musiktalenterne skal bestå en optagelsesprøve for
at komme ind på MGK, og man skal være indstillet på rigtig mange
øvetimer hver eneste uge.

42 I

SLAGELSE
MUSIKHUS
– NOGET FOR ALLE

Med 100 arrangementer om året er der næsten altid lys på
en af de tre scener i Slagelse Musikhus.
Nogle af de helt store, Lukas Graham for eksempel, var her før
nogen rigtig vidste, hvem han var. Midt i Slagelse by, tæt ved stationen, finder du Musikhuset med et alsidigt program og mod til
at afprøve nye talenter. Koncerter med kendte og ukendte navne,
stand up, foredrag og jamsessions – det kan siges helt kort: Hold
øje med programmet. www.slagelse-musikhus.dk

41 I

HØJT SPIL
PÅ MUSIKFABRIKKEN

Øvelokaler hvor der må spilles højt døgnet rundt, året
rundt. Musikfabrikken er et privat initativ som på kort tid
er vokset til en solid succes.
Lokalerne ligger i et industriområde, så der er langt til naboer, men
dog tæt på Slagelse by. Hvert orkester/band har sit eget lokale
med egen nøgle og adgang til studiefaciliteter. Der er fælles markedsføring og let booking via fælles hjemmeside, så et øvelokale
kan også føre til jobs. Der er lydtæt, men stikker du hovedet ind i
nabolokalet kan det være du hører klassisk fløjte eller heavy rock.
Her er plads til alle. Døgnet rundt. Lejen er billig og fællesskabet
er stort. www.musikfabrikken.dk

22 | 127 GODE GRUNDE TIL AT FLYTTE TIL SLAGELSE

Musik & Kunst

43 I

PÅ GULDAGERGAARD
TAGER KUNSTEN FORM

Guldagergaard er et internationalt keramisk center i Skælskør, etableret i 1998.
Her er værkstedsfaciliteter for keramiske formgivere og kunstnere fra hele verden.
Kunstnerne har mulighed for at
arbejde og udvikle et keramisk
projekt i stedets værksteder
og ovne. Her udveksles erfaringer og forskes i nye materialer,
nye teknikker og kunstneriske
udtryk.
Guldagergaard arrangerer workshops hele året. Workshops og
seminarer er et åbent tilbud for
alle, men med fortrinsret for
professionelle. Desuden er der
foredrag, hvor alle er velkomne.

Har du bare lyst til at se på
keramik, så er der skiftende
udstillinger af unikke værker
skabt af de arbejdende kunstnere i forbindelse med projekter på Guldagergaard. Værker
som du ikke kan opleve andre
steder i Danmark. Galleriet er
åbent på visse dage i løbet af
året, men parken er altid åben
og værd at besøge.
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DE SKRÅ
BRÆDDER

Teaterlivet er bredt og alsidigt, og de fleste steder kan du deltage i det frivillige
arbejde både på og bag scenen.
Borreby Teater ligger i laden på
det gamle gods, og er en oplevelse i sig selv. De sætter ofte
musicals op, og Vindebroen er
deres aktive støtteforening.
Krabasken er det lille alternative teater med dygtige amatørskuespillere, som gerne eksperimenter og inddrager frivillige.

Slagelse Teater har et stort repetoire med professionelle
skuespillere. Her finder du de
landsturnerende teateropsætninger. Mange amatørforeninger sætter forestillinger op på
Slagelse Teater, og der findes
faktisk også et lille teater i forbindelse med Slagelse Teater;

Det lille Teater, med forestillinger for børn. Musicalscenen har
udklækket adskillige talenter,
så hvis du ikke allerede er et musical-talent, så bliver du det, når
du har været med på holdet bag
den energiske Musicalscene.

45 I

PICNIC
KONCERTER
I TRE BYER
Sæt venner og familie stævne til en picnickoncert i Korsør, Skælskør eller Slagelse
i sommerhalvåret.
Der er koncerter hver uge, det
koster ikke noget, og du kan
købe kaffe og kage på stedet.
Programmet er afvekslende, og
du vil komme til at lytte til toner
fra både rock, pop og klassisk.
Eksperimenterende og velkendt mellem hinanden. Men
hvad gør det, du har fri og solen
skinner! Og så er det gratis.

46 I

KUNST PÅ MUSEUM
OG KUNST PÅ GADEN
Kunst bevæger dit sind og udfordrer din hjerne. I Slagelse,
Korsør og Skælskør finder du kunst på gader og stræder, i
rundkørsler og parker.
Prøv at holde øje, næste gang du bevæger dig gennem et område.
Der er masser af skulpturer i det offentlig rum, og du kan naturligvis også altid besøge Kunstgalleriet eller Det Røde Tårn i Slagelse.
Her er faste og skiftende udstillinger som forhåbentlig giver dig
inspiration og nye tanker om kunsten og om det smukke i livet.
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KUNST I
KABELDEPOTET
PÅ KORSØR HAVN

Du kan slentre langs vandet ved Fæstningen på Korsør
Havn og kigge på arbejdende kunstnere.
De bruger den historiske bygning, Kabeldepotet, som udstillingslokale, galleri og værksted hver sommer. Kabeldepotet blev – som
navnet antyder – oprindeligt brugt til opbevaring af telegraf- og
telefonkabler, der forbandt landsdelene. Den bevaringsværdige
bygning er opført i 1906, og den er en del af det fredede fæstningsområde, der hvert år tiltrækker mange turister og i høj grad
også bruges af de lokale til en aftentur med hunden.

49 I

KORSØR
KULTURHUS

Her er et sted at starte, hvis du er ny i Korsør.
Eller hvis du har boet her alltid, men har lyst til at være sammen
med andre om din interesse. Her finder du fællesskaber omkring
alt fra patchwork til motorcykler. Foreninger kan låne lokaler og
den gamle skole er et omdrejningspunkt for frivillige og engagerede mennesker i Korsør. www.korsørkulturhus.dk

KUNSTNERFÆLLESSKABET
GØR SKÆLSKØR
HYGGELIG

Gerda Østergaard

48 I

Måske har du lagt mærke til, at der ligger en hel stribe af små
arbejdende værksteder med kunsthåndværk i Skælskør by.
Det er ikke tilfældigt. De har etableret sig i købstaden, fordi Kunstnerlavet KIT har gjort det lettere og mindre ensomt at være selvstændig kunstner i Skælskør. KIT er en sammenslutning af professionelle kunstnere og designere med værksteder og atelierer i
Skælskør.
Foreningen tilbyder billige lokaler og værksteder til sine medlemmer, og det trækker både kunder og turister til byen, samtidig
med, at det naturligvis er en fordel for kunstnerne at have kolleger
i nærheden. KIT har trukket en del tilflyttere til Skælskør, fordi netværket og fællesskabet er attraktivt og ofte afgørende for en lille
kreativ enkeltmands-virksomhed.
Lige nu er 15 kunstnere og designere med i KIT, heriblandt billedhuggere, tekstildesignere, keramikere, glas- og billedkunstnere –
alle med værksteder helt inde i kernen af den lille idylliske havneby,
Skælskør. www.kunstkit.dk
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SLEEPY SUNDAYS
PÅ KONGEGAARDEN

Hæng ud med venner og
familie i haven ved Kongegaarden i Korsør om søndagen i sommerhalvåret.
Du vil ikke være den eneste der
medbringer tæppe og picnickurv og slænger dig på græsset
for at få en uforudsigelig musikoplevelse. Det kan være jazz,
klassisk eller noget helt andet
– helt sikkert er det, at du får
en anderledes oplevelse.
Kongegaardens kunstudstillinger, koncerter og andre aktiviteter har alle et professionelt
og højt niveau. Historien går
tilbage til 1760 under navnet
’Store Værtshusgaard’ speceilt
for adelen og de kongelige, der
skulle over Storebælt. Så fine
gæster som Caroline Mathilde
og Struense har gæstet Kongegaarden.
www.kongegaarden.dk

51 I

KERAMIKFESTIVAL

52 I

Find kunst til kaminhylden
og køkkenbordet

MUSIK, DANS
OG DRAMA
FRA VINDEBROEN

Mere end 100 frivillige er medlemmer af Vindebroen. Det
er en kulturel forening, hvis formål er at skabe kulturelle
traditioner af høj kvalitet i Vestsjælland.
Arrangementerne er skæve, for ideen er, at kunsten udvikler sig
bedst når publikum inddrages og uddannes. Du kan være med på
mange måder, og det er en sjov indgang til nye bekendtskaber, når
I sammen skaber kulisser, syr kostumer, optræder eller arbejder
med lys og lyd.
Foreningen sætter forestillinger op forskellige steder, og du vil
helt sikkert opleve banebrydende performance og medrivende
engagement når du træder nærmere på Vindebroens arrangementer. www.vindebroen.dk
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For første gang, og med stor
succes, blev der afholdt Keramikfestival i Skælskør i 2015.
40 professionelle og anerkendte keramikere fra hele
Danmark deltog i det store
keramikmarked på havnen i
Skælskør og flere udstillede
rundt omkring i byen. Keramikfestivalen trak flere tusinde
gæster til Skælskør, og der var
trængsel ved de forskellige
boder. Derfor gentages sucessen i 2016, og man forventer,
at det bliver en tilbagevendende begivenhed i Skælskør.
Hold øje her facebook.com/
keramikfestival.

BYLIV

– FEST OG NÆRVÆR
Andrea elsker fest og farver. Hun elsker også sit studie på
SDU midt i Slagelse, og hun kan bedst lide, når alting er
lige i nærheden.
”Fredagsbaren er et hit”, siger Andrea, men det er jo også her,
hun møder en masse andre studerende. Vestsjællands Centret,
Schweizerpladsen med cafeer og restauranter besøger hun tit,

ligesom hun synes det er vigtigt, at der er sportsfaciliteter og
mulighed for træning midt i byen. ”Det er som om, der faktisk er
alt hvad jeg har brug for i mit liv som studerende”, siger hun. ”Der
er fest og gang i den, hvis jeg har lyst til det, men også ro og tryghed omkring mig, hvis jeg har mere lyst til det. Jeg føler, jeg bor i
verdens bedste by”, siger Andrea.
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BØLGESKVULP
I KORSØR

EN RIGTIG PERLE
VED VANDET
Korsør er en hyggelig, gammel købstad der ligger direkte
ud til Storebælt kun 18 km fra Slagelse og med udsigt til
Storebæltsbroen og havet. Vand og havn har stor betydning for Korsør. Med sin placering midt i byen er havnen et
omdrejningspunkt for byen og dens aktiviteter. Før Storebæltsbroen var det her færgerne lagde til. Havnen er i
dag centrum for både bolig, industri, fiskeri, militær flådestation og en stor lystbådehavn, hvor der er liv året rundt.

HOP I
BØLGEN BLÅ
Korsør byder på megen flot natur lige fra Lejodden og de udstrakte
strandenge nord for Halsskov til de smukke kystskrænter i Korsør
Skov sydøst for byen. Med sine ca. 8 kilometer badestrande kun 1-2
km fra centrum og Korsør Nor er byen en magnet for dem, som sætter stor pris på vandsportsaktiviteter. Derfor finder man også en del
sejlklubber, dykkerforening, svømmeklub, lystfiskeri, vinterbadere
og andre, som nyder naturen og fuglelivet ved vandet.
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Billede fundet her: http://www.prof.velux.dk/ IKKE GODKENDT BRUG

GOLF
ELLER GÅTUR
Golfbanen i Korsør ligger i symbiose med et stort naturområde,
hvor du vil møde dådyr, svaner og ugler. Som noget helt unikt er
området åbent for alle – både golfbane og naturområde, hvilket
giver en helt ny måde at opleve en løbe- eller gåtur på. Vil du hellere hoppe og springe, ligger Korsør Atletikstadion lige ved siden af
golfbanen med alt hvad et atletik-hjerte kan drømme om.

54 I

MARITIME KULTURDAGE I KORSØR

Du behøver ikke blive våd, men du må være forberedt på
vandede vittigheder, for alt hvad der har med vand at gøre,
er med i de maritime kulturdage i august måned i Korsør.

LØB MED
10.000 ANDRE
Er man ikke en vandhund har Korsør også et aktivt foreningsliv og
indbydende natur. I den sydlige ende af byen finder man Korsør
Skov med flere løberuter. Broløbet, som foregår tæt ved Storebæltsbroen, er et halvmaraton, som afholdes hvert år med mere
end 10.000 deltagere fra mere end 20 lande i verden.

Flådestationen holder åbent, dykkere, fiskere og sømænd fortæller og forklarer så enhver bliver klogere. Kulturdagene varer næsten en uge, og du kan alltid snuppe en pause i teltet på havnen.
Her er der musik og underholdning. Hvert andet år er der teater i
det fri. Det er Borreby Teater der opfører, enten på havnen eller på
Fæstningen.

DU ER HURTIGT
HJEMME
Pga sin placering ved motorvej E20 og togstation er Korsør en yndet pendlerby. Fra byen kan man komme til Nyborg på kun 15 min,
til Odense på 30 min, til Slagelse på 10 min og til København på
lidt over en time.
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VERDENS ÆLDSTE
BIOGRAF

Siden 1908 har der været biograf i Korsør, og en del af interiøret er stadig det samme.
Stumfilm og ugerevy er skiftet ud med digitalt udstyr, og der vises
i dag film i HD og 3D. Biografen er optaget i Guiness Rekordbog
2008, på sin 100 års fødselsdag. Der er Opera-bio direkte fra New
York, foredrag, stand up og mange andre events. I Slagelse finder
du Panorama biografen, Vestsjællands største biograf med med
plads til 885 filmentusiaster.

56 I

Fotograf Bjarne Baun

I Skælskør er det frivillige der sætter strøm til det digitale udstyr i
Kosmorama. Kaffen er økologisk og udover film, er der både babyog seniorbif og ind imellem også koncerter i Kosmorama.

PLADS TIL BEGEJSTRING
MIDT I KORSØR BY

Nyt byrum til leg og bevægelse i Korsør by
En ny plads til sjov midt i Korsør
by. Alle har bidraget med ideer
og ønsker til det nye byrum, som
forventes at stå færdig i sommeren 2017. Pladsen skal hedde Solens Plads, og der bliver
plads til både handelsliv, markedsdage, boldspil og leg, fysisk

aktivitet og det modsatte, nemlig bare at sidde i solen og nyde
livet – måske endda på en lille
café, som forsøges indarbejdet
i projektet.
Det vil blive en plads til både
hverdag og fest, og den fleksi-

30 | 127 GODE GRUNDE TIL AT FLYTTE TIL SLAGELSE

ble indretning skal give rum for
korsoranernes store engagement og lyst til at lave spændende arrangementer på alle
tider af året. Vand skal være en
central del af pladsens udtryk og
anvendelse; først og fremmest
vil Slagelse Kommune sammen

med bl.a. SK Forsyning forsøge
at finde en smart løsning på at
opsamle regnvandet og lede det
i åbne render ud til havnebassinet, frem for – som i dag – en
kompliceret kloakering over
flere kilometer. Glæd dig til Korsørs nye plads til begejstring!

Byliv

57 I

SLAGELSE, VESTSJÆLLANDS
STØRSTE HANDELSBY

Slagelse er den 8. største by i Region Sjælland med 32.000
indbyggere. Som noget helt unikt har Slagelse to shoppingcentre, Vestsjællandscentret og Galleriet, centralt placeret i midten af byen. Rundt om dem ligger flere små hyggelige gågader og pladser med en række specialbutikker,
cafeer og spisesteder.

BLIV KLOGERE
I SLAGELSE
KULTUR
Udover et aktivt handelsliv byder Slagelse på flere kulturelle
hotspots såsom biografen, Slagelse Teater og Slagelse Musikhus,
som byder på både klassisk musik, stand-up-comedy, koncerter samt
arrangementer for børn. Dertil kan man gå på opdagelse blandt de
mere end 50 opstillede skulpturer og monumenter rundt om i byen,
se de mange udstillinger i Det Røde Tårn eller opleve det summende
byliv i Slagelse Festuge.

Der er et fedt studiemiljø i Slagelse. Du finder både Syddansk
Universitet, Erhvervsakademiet, pædagogseminaret og sygeplejerskeuddannelsen under University College, SOSU-uddannelsen,
Selandia med erhvervsfaglige uddannelser samt gymnasium og
HF. Alle ligger i cykelafstand til stationen og med gode busforbindelser hvis din cykel er flad.
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HOP NÅR DU HAR FRI

BO PÅ MANGE MÅDER

Slagelse kan byde på alt fra svømmehal, fodboldbaner, idrætshaller og andre idrætsfaciliteter. Lige i kanten af byen finder man en af
kommunens store golfbaner, som støder op til Slagelse Storskov.

I Slagelse møder man en bred variation af boliger og arkitektur.
I centrum finder man de gamle villaer og lejligheder fra starten
af 1900-tallet. Andre boligkvarterer er opstået i 1940’erne og
50’erne og har sat deres tydelig præg med art funkis-stilen. Studieboligerne finder man tæt ved stationen og uddannelsesinstitutionerne. Derudover er der en god blanding af ældre- og handicapboliger, parcelhuse og byhuse samt attraktive byggegrunde.

ALLE VEJE FØRER TIL
SLAGELSE
Slagelse er et trafikknudepunkt for både offentlig og privat transport. Motorvej E20 passerer omkring byen med kun 1 time til København og en halv time til Odense. Derudover er der direkte tog til Jylland, Fyn. Lige ved banegården ligger desuden busstationen, hvor der
er ruter til alle større byer og de fleste landsbyer i kommunen.
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SCHWEIZERPLADSEN
Når solen skinner, mødes på
pladsens mange cafeer og restauranter. Der er god plads,
og derfor er det også her der er
storskærm, fest og farver, når
vi har noget at fejre. I festugen,
til landskampe og Kulturnat.
Det er den centrale plads i købstadens midte.

59 I

GRATIS
PARKERING

Vi vil så gerne have, at du bliver
lidt længere. Derfor finder du
mange gratis parkeringspladser i Slagelse. Du kan komme
tæt på de hyggelige gader i
centrum, og du behøver ikke
bekymre dig om en kedelig besked i forruden, mens du hygger dig i byen.
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87 CAFEER OG
SPISESTEDER

Hvis du kan gå tre kilometer,
kan du tjekke dem alle sammen
ud. Cafeer, restauranter, barer
og værtshuse ligger tæt i centrum af Slagelse. Kebab eller
kaviar, sushi eller tapas, der er
noget for enhver smag.

Byliv

Fotograf Bjarne Baun

Kræver tilladelse til brug af Bjarne Baun - jeg har forespurgt.

61I

SLAGELSE
FESTUGE
Hvert år i juni trækker hele byen i festtøjet. Der er underholdning og aktiviteter fra flere scener rundt omkring i
byen og musikprogrammet giver dig lyst til både at danse
og synge med.
I løbet af ugen har foreningerne deres egen dag. De præsenterer sig selv for alle der
har lyst til at vide mere, og du
finder dem alle sammen på

Schweizerpladsen. Her er der
også koncerter hver aften med
store navne på plakaten, og du
skal have billet hvis du skal helt
tæt på slagelsefestuge.dk
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ANLÆGGET
I SLAGELSE

En grøn oase midt i byen. Legeplads og labyrint af bøgehæk.
Der er bål og grillplads til fri anbenyttelse, og du kan faktisk leje
parken til dit eget arrangement. Snup et tæppe med og sæt dig i
parken efter skole eller mød kollegerne efter arbejdstid. Du får en
grøn pause midt i byen, og har du lidt brødkrummer i lommerne, så
vil ænderne i søen rappe taknemmeligt.
127 GODE GRUNDE TIL AT FLYTTE TIL SLAGELSE | 33

Byliv

63 I

STØRSTE KULTURNAT
UDENFOR KØBENHAVN

På Sct Michaels Nat åbner kulturinstitutioner, offentlige
og private virksomheder dørene for dig.

Fotograf alle billeder fra Sct. Michaels Nat: Bjarne Baun

Kulturnatten har eksisteret i Slagelse i mere end 20 år, og kombineres med længere åbningstider i butikkerne. Kulturinstituioner og foreninger arrangerer aktiviteter i natten, opvisninger og
events, som er gratis og åbne for alle. Du vil ikke være alene i natten, der plejer at være op mod 10.000 mennesker på Kulturnatten.
Aftenen slutter med et stort festfyrværkeri på Rådhuspladsen til
midnat. www.kulturnat.dk
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Fotograf: Claus Helveg
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DEN KUNSTNERISKE BY
SKÆLSKØR

Ro og tid er det, som især kendetegner Skælskør. Rundt om i hele
byen finder du oaser til en hyggelig stund. Ved Guldagergård ligger
byparken, som både har motionsoaser for de aktive, skulpturer for
de kunstinteresserede og masser af rolige hjørner, petanquebaner
og legepladser for hele familien. Er du mere til smukke vandreture, så
tag en tur i Skælskør Lystskov, gå langs noret eller hop på den tohjulede og kør ud til Kobæk Strand hvor du kan nyde havet og stranden.

Nelly Gaskin

SLOW
FAKTA

Der bor ca 6.500 mennesker i Skælskør. Der går bus direkte til
Slagelse og Korsør samt til Næstved, som ligger kun 29 km syd
for byen.
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henningdreyer

Skælskør er nærhedens by, der er hygge over det hele. Kunsten er i højsædet i Skælskør med Det Internationale Keramiske Center, Guldagergård, og flere spændende gallerier
med kunsthåndværk af høj kvalitet. Hvert år er der kunstneriske udstillinger ved havnen, og du finder en lang række
af specialbutikker med både lokale og nationale produkter
og lækkerier.

Byliv
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DRENGERØVSAFTEN
I SKÆLSKØR

Fotograf Bjarne Baun

Fotograf Bjarne Baun

Mød alle de andre drengerøve der synes det er skønt at
sparke dæk og kigge på tunede biler. Køretøjer med og uden
motor vises frem i Skælskør, når drengerøvene mødes og
alle er velkomne til at være med. Der er mad, musik og festfyrværkeri på havnen. Tag familien med, der er masser af
glimmer og gas. www.drengerovsaften.dk

66 I
HELE
TRE KØBSTÆDER
I Slagelse Kommune har
vi hele tre købstæder med
hver deres liv og charme.
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KORSØR
SKÆLSKØR

SPORT OG FRITID
– FÆLLESSKAB OG GLÆDE
For Christina og hendes søn Elias er det rammerne om familien, og de muligheder der er i forenings- og fritidslivet,
de værdsætter.
Selv om Elias kun lige er startet i skole, har Christina allerede
tænkt over hans videre færd i uddannelsessystemet. ”Der er
mange uddannelsesmuligheder for Elias i Slagelse, og også indenfor sport og fritid er der mere end rigeligt at vælge i mellem”,
siger hun.

Christina arbejder som Kvalitets- og Udviklingskonsulent i Psykiatrien Vest, og hun er næsten helt høj over de mange jobmuligheder, hun ser i nærheden af Slagelse. ”Jeg startede som pendler,
men med så stort et udvalg af spændende arbejdspladser lige
uden for min dør, så valgte jeg at skifte job. Det har givet mig
meget mere tid til at være sammen med familien, og det er den
største gave man kan give sig selv”, mener Christina. Der er simpelthen mere tid til fritid, når hverdagen hænger sammen.
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SPORTSCOLLEGE
– FOR UNGE TALENTER

Elitesportsudøvere og unge med talent indenfor musik,
kunst og science kan nyde de gennemtænkte boligløsninger
i de nye hybler ved Slagelse Stadion.
Arkitekttegnet med tanke for ungdommens behov, for eksempel
er der opbevaringsrum til store instrumenter eller svedigt tøj.
Detaljerne er i orden og beboerne behøver ikke spilde tiden i bus
mellem sport og skole på grund af den centrale placering. Ideen
er fællesskab omkring sport, talentudvikling og aktiv fritid. De
unge kan flytte ind i efteråret 2016.

68 I

FÅ EN FJER PÅ
MED DE STORE

Skælskør Badminton Klub er moderklubben til TSS, Team
Skælskør/Slagelse ligahold – her har unge talenter, nybegyndere og breddespillere mulighed for at være tæt på
verdensstjernerne fra Team Skælskør - der de senere år
har vundet flere Danmarksmesterskaber.
Klubtræningen finder sted i Skælskør Badminton Centers fine
faciliteter, hvor der er adgang til en hal udelukkende bygget til
badminton, hyggelige fællesfaciliteter og ikke mindst et rigtig
godt sammenhold. Klubbens spillere kommer fra et stort opland
for at være en del af et unikt fællesskab og træningsmiljø. Klubben har gennem de senere år udviklet flere ungdomslandsholdsspillere og Danmarksmestre, ligesom det er blevet til debut på
ligaholdet for flere af de unge spillere. Hos SBK er mottoet ”Det
skal være SJOVT”, og derfor er der plads til alle – både eliten og
breddespilleren. www.tssbadminton.dk
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SYV KUNSTGRÆSBANER
I NÆRHEDEN

Der er ikke længere noget der hedder vinterpause for fodboldspillerne. Slagelse har tre kunststofbaner, og i Korsør, Vemmelev,
Sørby og Skælskør kan du også spille bold udendørs hele vinteren.
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SPORT OG IDRÆT
– VI HAR LIDT MERE
END DET SÆDVANLIGE
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21. Korsør Svømmehal
22. Slagelse Svømmehal

28 23

KORSØR

2

01. Korsørhallen
02. Storebæltshallen
03. Tårnborghallen
04. Vemmelevhallen
05. Agersøhallen
06. Boeslundehallen
07. Dalmosehallen
08. Eggeslevmagle Skolehal
09. Kirkeskovhallen
10. Skælskør Skolehal
11. Skælskørhallen
12. Antvorskovhallen
13. Nordhallen
14. Nymarkshallen
15. Slagelsehallen
16. Stillingehallen
17. Søndermarkshallen
18. Sørbyhallen
19. UV-hallen
20. Vesthallen

21

23. Korsør Atletikstadion
24. Slagelse Atletikstadion
6

25. Nordens eneste
vandbaserede hockeybane

7

26. Slagelse Motorcross Arena
www.slagelsemx.com

SKÆLSKØR

27. Gerlev Idrætshøjskole

11
10

8

28. Udendørs skateboardbane
29. Indendørs skateboardbane
9

5

Golf- og tennisbaner. Tjek. Motorcrossbane. Tjek. Atletikstadion
i international klasse i Korsør. Jeps. Spritny Bikepark og Rulleskøjtestadion med baner på asfalt, grus og cement. Tjek.

30. Grusbane til stavgang,
asfaltbane og Nordens eneste
parabolske cementbane
31. Korsør Golfklub
32. Trelleborg Golfklub

Kunstgræsbaner, motionsoaser, fodbold, håndbold og badminton. Vandsport, BMX, hockey og amerikansk foldbold.
Find din passion og dyrk den i nærheden.
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SKOLE OG SPORT
PÅ HØJT PLAN

De unge på Slagelse Gymnasium og Selandia HTX får en
håndsrækning til at opnå resultater både i skolen og på
idrætsbanerne.
Flere af grundskolerne har allerede udvidede tilbud om idræt, og
Slagelse Kommunes Talentstrategi sikrer, at også eliten på ungdomsuddannelserne får opmærksomhed og støtte. Tiltag som
vil gøre hverdagen med lektier og sport på højt niveau nemmere.
For eksempel lettere adgang til træningsfaciliteter, mentorstøtte og atlet- og ledernetværk.

73 I

STREET
SPORT

Er du til fællesskab og udfordringer på gaden, så prøv parkourbanen i Gerlev. Eller hop på cyklen og prøv dirtbiking. Bliv inspireret når eleverne fra idrætslinjen på Gerlev Idrætshøjskole giver opvsining i byen, og måske giver dig mod på noget nyt. Der er
masser af muligheder for street sport, også under sikre forhold
i foreningerne. Skaterne giver den gas ved det gamle posthus i
Slagelse, her er ramper der kan flyttes efter evner og behov.

72 I

FIND LEGEBARNET
FREM

Der er legeinstruktører som sætter jer i gang og minder jer om,
hvor sjovt det var, dengang mormor var barn og legede ude på
vejen med de andre børn fra gaden. Det er ikke bare fri fantasi
men baseret på forskning i de gamle lege, og har du brug for inspiration til en børnefødselsdag, så kig i butikken, og spørg dig
frem efter ideer til lege. Legeparken arrangerer events og firmafester, men bor du tæt på, så køb et familiekort og få fri adgang
hele året. www.gerlevlegepark.dk
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Fotograf Jo Kyrre

I Gerlev Legepark går alle rundt og smiler. For hvor er det
sjovt at lege. Væk med iPad og telefoner, frem med humøret og lyst til leg.
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SKATE PARK
“LADEN”

Er du til fart på små hjul, kan du suse rundt og op og ned i den
nye skate park, Laden, i Slagelse. Der er indendørs streetareal,
to miniverts og en stor bowl. Du kan få undervisning, eller du kan
give den gas med dine egne tricks. Der er ledges, banks, guarter-pipes, funboxe, banana-rails og alt hvad du kan drømme om
af faciliterer til at få fart i kroppen. Det meste er bygget i træ og
kan flyttes rundt. Det koster en 20´er at komme ind, eller du kan
blive medlem og købe års- eller månedskort. www.slagelsesk8.dk
I Korsør finder du en udendørs skatepark som er rigtig velegnet
til begyndere, her kan du bare dukke op med dit rullebræt, der er
lys på banen og altid åbent.

75 I

GERLEV IDRÆTSHØJSKOLE
- EN HØJSKOLE I BEVÆGELSE
Slut med slatne overarme,
på Gerlev kommer du i topform uanset om du vælger
dans, dykning eller parkour
som hovedfag på dit ophold.
Vil du surfe, snowboarde og
tage en lederuddannelse ved siden af, så tag på Gerlev Idrætshøjskole og bliv høj på mere end
én måde. Miljøet er internationalt, især har kineserne fået øje
på kvaliteten af undervisningen,
og så er maden toplækker og alt

76 I

er økologisk. De fleste tager et
fire måneders ophold, men du
kan nøjes med to, eller snuppe
ti måneder, hvis du bliver bidt
af bevægelse. Der er plads til
140 kursister. Gerlev Idrætshøjskole tilbyder også sommerkurser for hele familien. Mange
bedsteforældre og forældre
vælger at holde en uges aktiv
sommerferie med fokus på fællesskab, hygge og selvfølgelig
bevægelse, både på land og i
vand. www.gerlev.dk

SLAGELSE
BIKEPARK

Slagelse Bikepark er for dig
der ikke gider sidde ned, når du
cykler. Masser af udfordringer
og mulighed for det vildeste
ride. Bikeparken er altid åben,
hele døgnet, hele året. Der er
baner til begyndere og for de
mere trænede, både for dirtbike, mountainbike og bmx. To
rækker med dirtjumps, freeride

spor, der er pumptrack, og så er
parken placeret lige op til skoven, hvor du kan tage en tur i fri
stil på mountainbikesporet.
Bikeparken er etableret i samarbejde mellem Slagelse Kommune, DGI og lokale entrepenører og udviklet sammen med
sportsudøverne.
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SCAN KODEN OG
FIND DIN FORENING

FIND DIN
FORENING
Mere end 300 foreninger
er klar til at tage i mod nye
medlemmer i området. Der
er stort set ingen ventelister, men plads til dig som
har lyst til at afprøve nye
interesser.
I foreningsguiden finder du et
overblik og kontaktdata over
alle foreningerne, og du kan
søge på lige præcis din interesse eller favoritsport.

78 I

BROLØB OG STOREBÆLT
NATURMARATON

Storebælt Naturmaraton bringer dig ad en rute hvor du får mere end 10 kilometers løbetur
langs vandet, du løber gennem tre skove og tre købstæder.
Du kan deltage i et helt maraton,
et halvt eller en fem kilometers tur. Vil du hellere løbe over
vandet, så tilmeld dig Broløbet,
som går over Storebælt. Løbet
er uhyre populært og bliver udsolgt på et splitsekund, så hold

79 I

UDDANNELSE
MED UDSIGT
TIL SPORT

Eleverne på Slagelse Gymnasium, Selandia HTX, HHX,
EUX og Selandia Erhvervsskole, Erhvervsakademiet
Sjælland og X-Class kan
bare kaste et blik ud af vinduet, så er de næsten i gang
med et længdespring.
Området kaldes for uddannelsesfirkanten, fordi skolerne

ligger tæt omkring fælles fodboldbaner, beachvolleybane, basketballbane og længdespringsbaner med sandgrav. Alle kan
komme og gå, eller løbe og springe på banerne, der er altid noget i
gang, og du kan bare dukke op og
være med. Især om sommeren
mødes mange unge til uformelle
beachvolly-turneringer, musik og
fællesskab.
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øje hvornår løbet annonceres
hver andet, tredje eller fjerde
år. Det starter i Korsør og slutter i Nyborg, og sammen med
12.000 andre løbere kan du deltage i dette halvmaraton som
enkeltperson eller som firma-

hold. Løbeklubberne i Slagelse
Kommune deltager også i både
Naturmaraton og Broløb.
www.naturmaraton.dk og
www.brolobet.dk
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Trænger du lige til at hænge
lidt i armene og få strakt ryggen i middagspausen, så find
en motionsoase og hop lidt i
trampolinen eller tag en tur
på klatrestativet. Eller brug
oaserne på løbeturen eller
søndagsturen med familien.
Det er sjovt at bevæge sig,
og du kan gøre det, når du vil.
Se hvor de ligger på
www.slagelse.dk

81 I

MUSHOLM BUGT FERIECENTER
– UDEN FORHINDRINGER

Musholm Bugt Feriecenter
er et helt unikt ferie- og kursussted. Det er centralt og
naturskønt beliggende lidt
nord for Korsør ved foden
af Storebæltsbroen.
Muskelsvindfonden har taget
initiativ til at skabe dette ultimativt tilgængelige feriecenter for alle, ikke mindst for
mennesker med bevægehandicap og deres familier.

Til grund for opførelsen af
Musholm Bugt Feriecenter
ligger en vision om etablering
af verdens mest handicapegnede feriecenter. Et sted,
der i kraft af sine individuelle
handicapegnede boliger og tilgængelige omgivelser og aktivitetsmuligheder, giver ALLE
mulighed for en aktiv ferie
uanset årstid og fysiske muligheder/begrænsninger.

Musholm Bugt Feriecenter har
fået særlig tilladelse til at bebygge det naturskønne område, og stedet er velbesøgt af
motionister og familier på søndagstur der vil opleve den helt
unikke nærhed til naturen. Også

som konferencested er Musholm
Bugt Feriecenter meget efterspurgt, selvom det kan være
svært at koncentrere sig, når
vilde kaniner hopper rundt uden
for vinduerne.
www.musholm.dk
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– MINDRE STRESS OG MERE NÆRVÆR
”Vi savnede familien på Sjælland”, fortæller Karina og Lennart,
”og så spurgte vi os selv, hvorfor ikke bare flytte tilbage til
den by hvorfra man har de dejligste minder fra sin egen
barndom?”
Svaret på spørgsmålet blev et farvel til Jylland efter ti år, og så
hjem til Vemmelev, Lennarts barndomskvarter. Her fik de bygget
præcis det hus de ønskede sig, og flere af de andre kammerater
fra skoletiden kommer også tilbage til Vemmelev.
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”Her er jo også alt hvad en børnefamilie drømmer om”, siger parret.
Der er ro på hverdagen for familien, som i dag også indbefatter
to børn. Ingen stress og jag, alting er lige i nærheden; skole, indkøb,
venner, fritidsaktiviteter og familie, så her bliver vi i mange år, siger
de to sjællændere. Og det aller vigtigste, som er i nærheden, er
naturligvis børnenes bedsteforældre.
Det bliver lettere at træffe de gode valg for familien, når basen
er i orden. Du kan vælge det, som føles rigtigt for dig.

Børneliv
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PENDLER-BØRNEHAVER
ÅBENT TIL KLOKKEN 18

Forældre med skæve arbejdstider og langt på arbejde, kan tage det roligt på vej
hjem for at hente familiens
mindste.
Det er fleksibelt for familierne, fordi børnene kan møde
sent og blive længere. Fire
børnehaver har åbent til klokken 18 ugens første fire dage.

De fire pendlerbørnehaver
ligger godt placeret i nærheden af stationer og tilkørsel
til motorvej, for at gøre det så
let for forældrene som muligt,
når de pendler. Pendlerbørnehaverne er: Børnehuset ved
Noret i Korsør, Børnehuset ved
Storebæltsvej i Korsør, Dagtilbud Vemmelev og Møllegården
i Slagelse.

83 I

DE UNGE
GENIER

Otte elever fra 6. og 7. klasse
i Slagelse Kommune udvælges hvert år til at deltage i
Science Talent Genius.
Det er et pilotprojekt med
tre årlige camps der skal udfordre højtbegavede børn og
give dem mulighed for at ud-

84 I

folde deres faglige og sociale
potentiale.
Undervisningen
foregår på Sciene Centret i
Sorø. Udvælgelsen foretages
af lærere på den lokale skole
i samarbejde med en forsker
fra Danmarks Pædagogiske
Universitet.
www.sciencetalenter.dk

DØGNBØRNEHAVE

På Børnegården i Slagelse er
der liv i huset døgnet rundt.
Her kan børn fra 0-10 år overnatte, når mor og far er på
natarbejde. I dagtimerne er
Børnehuset en almindelig daginstitution, men når dagbørnene går hjem sidst på eftermiddagen, ankommer natbørnene.

De er med til at lave aftensmad
og kan lave lektier og smøre
madpakke til næste dag. Der
er lukket fra lørdag morgen
klokken 7 til mandag morgen
klokken 4.45. Slagelse Kommune kan tilbyde døgnbørnehave
som een ud af kun fire i hele
Danmark.
www.boernegaarden.slagelse.dk
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BEVÆGELSE
I SKOLETIDEN

Børnene lærer mere, når de får brændt krudtet af på legepladsen i stedet for i dansktimerne. Og i Slagelse Kommune
gør vi alvor af snakken.
Kommunen har indgået partnerskab med Danmarks Idrætsforbund, og kan derfor kalde sig en Rollekommune, for nu satses der
på at sikre elevernes bevægelse i løbet af skoledagen. Det har
ført til samarbejde mellem skoler og foreningsliv, som skal være
med til at løfte folkeskolereformens fokus på 45 minutters daglig
idræt og bevægelse. Hver dag.

86 I
Antvorskov Skole i Slagelse
er en af de første skoler i
verden, som integrerer moderne robotteknologi som
pædagogisk redskab.
Det giver nye udfordringer for
eleverne, og især de ikke så
super boglige børn opdager
nye facetter af skoledagen og
at være god til noget, de andre
ikke kan. Der er mange måder
at blive klogere på. Robotten
NAO er en programmerbar, 58
cm høj humanoid robot med
sensorer som for eksempel
kamera, mikrofoner og trykfølsomhed såvel som en stemmegenerator og to højttalere.
NAO er ikke intelligent, den er
’bare’ en maskine, der ligner et
menneske, og som kan bevæge sine led, nogenlunde som et
menneske kan. Men hvordan
den skal bevæge og opføre sig,
bliver afgjort af, hvad den bliver programmeret til.

NAO ROBOTTER I
UNDERVISNINGEN
Antvorskov Skole bruger robotten til at hjælpe eleverne i
arbejdet med forskellige fagdidaktiske emner inden for fysik
og matematik, dansk og sprog.
Eleverne kan selv programmere robotten, og det er vigtige
færdigheder i fremtidens samfund. Og eleverne er vilde med
teknikken.
De dygtigste elever har endda
deltaget på konferencer, hvor
de har holdt oplæg om deres
arbejde med NAO, og de har lavet workshops på blandt andet
Aarhus Universitet.
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87 I PLADS TIL BØRN
Forældre har frit valg af
daginstituiton og skoler i
hele kommunen, og pladsgarantien sikrer enhver familie pasning af de mindste
fra barnet er 26 uger gammelt.
Du kan vælge mellem kommunal og privat pasning, og vælger du privat, skal du kontakte
institutionen direkte. Plads i
børnehaven tilbydes et par måneder før dit barn fylder tre år.
Har du særlige ønsker, så henvend dig til pladsanvisningen.
www.slagelse.dk

88 I

HELLO!
EGGESLEVMAGLE
SPEAKS ENGLISH

På Eggeslevmagle Skole i Skælskør skal eleverne fra 7. klasse
vælge mellem tre linjer; Science-, Sports- eller International
Linje. Mange vælger den Internationale Linje med særligt fokus
på internationalisering, globalisering og naturligvis sproget engelsk. Undervisningssproget i naturfagene fysik/kemi, biologi,
geografi og matematik er engelsk, og lærerne er både engelskog dansksprogede. Der er nok lidt flere lektier end eleverne er
vant til, men Eggeslevmagle er en almindelig folkeskole, og afgangsprøverne er som alle andre steder.
http://eggeslevmagleskole.slagelse.dk

89 I

SUK FESTIVAL
– UNGE MØDER
VIRKELIGHEDEN

Slagelse Uddannelses- og Karrierefestival er først og fremmest en dag i uddannelsernes og karrierens tegn. Festivalen er
en mulighed for alle unge mellem 14 og 30 år til at møde lokale virksomheder og alle kommunens uddannelsesinstitutioner.
SUK-festivalen er 100% alkoholfri og byder på en hel dag med
underholdning, boder, musik og selvfølgelig en masse stande,
hvor du kan høre mere om dine muligheder. SUK-festivalen er
populær og har bl.a. 56 udstillere indenfor uddannelse og virksomheder og mere end 8.000 besøgende fra hele Vestsjælland.
www.sukfestival.dk
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ROSENKILDE EFTERSKOLE
– EN DEL AF ACV

Autisme Center Vestsjælland, ACV, ligger i udkanten af
Slagelse og er et kommunalt specialcenter med døgntilbud til børn, unge og voksne.

Efterskolen tilbyder undervisning til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser på 9.-10. klassetrin. Eleverne bor på
skolen og har daglig botræning og de deltager i madlavning og det
sociale liv på stedet. Undervisningen foregår i små klasser med få
elever og flere lærere, og målet er folkeskolens afgangsprøve.

91 I X-CLASS
X-Class er nye venner og nye muligheder. Slagelse Kommune har valgt at samle alle 10. klasse eleverne ét sted,
nemlig X-Class, som er en hel skole for sig.
Vil du finpudse resultaterne fra 9. eller har du lyst til at fordybe
dig i samfundsfag, billedkunst, mediefag, fodbold eller Fit med
fokus, så kan X-Class være dit springbræt fra folkeskolen til
ungdomsuddannelsen. Der er tæt samarbejde med Selandia Erhvervsuddannelserne og skolen ligger i uddannelsesfirkanten, så
du kan lure lidt på dine jævnaldrene og snuse til både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

92 I

BØRNEHAVER
I BEVÆGELSE

Sunde børn bevæger sig og
træner dagligt finmotorik
og balance.
11 daginstituioner har opnået
et bevægelses-certifikat fra
Kulturministeriet som bevis
på, at de har særligt fokus på
bevægelse. Bevægelse tænkes
ind i de mest almindelige akti48 | 127 GODE GRUNDE TIL AT FLYTTE TIL SLAGELSE

viteter for både børn og voksne. For eksempel kan turen fra
hoveddøren om morgenen og
hen til garderoben foregå i hop
på en hinkerude, og om eftermiddagen kan de små se frem
til en snurretur på de voksnes
kontorstol, det styrker nemlig
balancen. Det er ikke så svært,
og så er det sjovt!

Børneliv
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ELITEIDRÆTSKLASSER
PÅ NYMARKSSKOLEN

Det kan være svært at nå det hele, når man dyrker sport eller musik og kunst på højt niveau. Der er lektier, familie, skoletid,
venner, træning og måske konkurrencer i weekenderne. Hvornår skal man så skrive dansk stil?.
På Nymarksskolen forstår de
dine udfordringer. Her kan du
vælge at gå i en eliteidrætsklasse i 7., 8., og 9. klassetrin. Her
er både faglig og sportslig udvikling i fokus. Eleverne har de

samme obligatoriske fag som
alle andre folkeskoleelever, men
to gange om ugen er der indlagt
morgentræning med højtkvalificerede trænere. Det skaber
et unikt fællesskab, hvor både

klassekammerater og lærere
kender til elevernes liv som
idrætstalenter og bakker op
om den indsats, de lægger i
deres idræt. Der er tæt samarbejde med lokale idrætsfor-

eninger. Eliteidrætsklasserne
har seks spor; fodbold, svøm
ning, håndbold, badminton, volleyball og multisport.
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FLAKKEBJERG
EFTERSKOLE – SCIENCE

Science linjen på Flakkebjerg lige uden for Slagelse er for
unge der har lyst til at prøve kræfter med opfindelser og
videnskab.
Samspillet mellem mennesker, natur, miljø og teknik i dagligdagen
udforskes, og har du lyst, så prøv at bygge en solfanger. Du skal
være interesseret og engageret i naturens undere, for du bliver
udfordret på et højt fagligt niveau inden for den naturvidenskabelige verden. Flakkebjerg Efterskole optager elever i 9. og 10.
klasse og er du ikke til science, så vælg mellem linjerne art, performance, media, global eller adventuresport.
www.flakkebjergefterskole.dk

95 I

NATURSKOLEN
– FIF TIL NATUREN
Naturskolen tilbyder undervisningsforløb for lærere og
pædagoger i Slagelse Kommune. Men børn og forældre er
også velkomne.
På Naturskolen får du de bedste tips og tricks til naturen. Der er
sommerferie-aktiviteter, hvor du kan tage dine forældre med,
men du kan også være heldig at møde naturvejlederne sammen
med din klasse. Hør fx hvor edderkopperne bliver af om vinteren
eller følg dyrenes spor i skoven. Alle kan være med.

96I

LEGEPLADS
PÅ VANDET

Godt nyt for vaskeægte vandhunde. I Skælskør havn planlægger lokale kræfter at skabe en legeplads på vandet.
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Den bliver naturligvis sikret
på alle mulige måder, og bliver
specialt egnet for børn mellem
6 og 12 år. Ideen er, at vand er
sjovt og der er masser af læring
i natur og biologi. Det har man

jo lige ved hånden i en havn.
Tag dine forældre med og lær
at begå dig med og på vand.
Legeflåden vil være åben om
sommeren og bliver den første
flåde-legeplads i Danmark.

Børneliv

STUDIELIV OG ARBEJDSLIV
– SUCCES OG TID TIL DET HELE
Den ene pendler til København, den anden driver erhverv
fra boligen, og familiens to teenagere nyder købstaden
Korsør. ”Byen er jo ikke så stor, og det er en fedt, når man
har lyst til at være sammen med vennerne”, mener de to
unge ex-københavnere, Felix og Sille.
Kombinationen af huspriser, byens beliggenhed i forhold til København og Vestdanmark, transportmuligheder og dét at man
stadig kan have et karrierejob, har været afgørende for familiens beslutning om at bo i Korsør. Men det vigtigste, det er faktisk nærheden til naturen. Der blev råd til meget mere hus på en
rigtig god beliggenhed, end hvis de havde valgt at blive boende
omkring hovedstaden.

”Herlighedsværdien”, kalder Per Heilmann det. Og han havde ellers svoret, at han aldrig nogensinde skulle bo i Korsør. Men det
er glemt nu. For nu nyder han udsigten til Storebæltsbroen, skoven lige om hjørnet og selv transporttiden til København er ikke
noget problem. ”Jeg kan slappe af eller arbejde lidt i den time det
tager, og der er intet ved storbyen jeg savner i min hverdag. Korsør har charme og hygge, og mangler vi lidt mere fut i fejemøget,
så er der kun en kort vej til Slagelse”.
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CAMPUS PÅ VEJ
– EN LEVENDE BY

Campus Slagelse bliver et kraftcenter midt i byen. Frem
mod 2020 skal området omkring stationen forvandles til
en levende bydel med uddannelsesbygninger, iværksætterhus, caféer, idrætshal og masser af nye byrum og pladser.

Som en del af campus, arbejdes der på at skabe en nyt koncept for
idrætshal. Hallen skal være et sted, der inspirerer til bevægelsesglæde, leg og læring for både krop og sind.

Området huser Syddansk Universitet, og forventningen er, at University College Sjælland flytter ind i nyt byggeri, der giver plads
til fælles lærings- og studiemiljø på tværs af uddannelserne. Det
nedlagte posthus skal forvandles til et center for vækst, iværksætteri og innovation på tværs af sektorer.

Hallen indrettes til udvikling af motorik, bevægelse, forskellige
boldspil – både de traditionelle og de lidt nyere som for eksempel
floorball og streetsport. Men også til yoga og dans. Ambitionen er,
at bringe idræt ind i hverdagen på en let og tilgængelig måde. Det
må gerne være uorganiseret og nytænkende, og frem for alt; sjov
at bevæge sig.

Ideen er, at skabe utraditionelle undervisningslokaler og inspirerende møderum. Værksteder, hvor der kan udvikles og testes prototyper. Kontorer og arbejdsstationer, der understøtter grundtanken i huset; at samarbejde giver vækst.

Der bliver også plads undervisning, foreningsmøder, musik, foredrag og uformelle opholdszoner. Forventningen er, at hallen i dagtimerne vil blive brugt af uddannelserne, mens borgere og lokale
foreninger vil benytte hallen i eftermiddags- og aftentimerne.

98 I

2000 STUDERENDE PÅ
SYDDANSK UNIVERSITET

Man skulle tro, at der var
langt til Syddansk Universitet, for os der bor i Vestsjælland. Men nej, filialen i
Slagelse ligger klods op ad
stationen, og 2000 studerende er tilknyttet studiemiljøet her.

Som noget lidt særligt, er der
en tæt relation mellem de faglige studiemiljøer/undervisere
og det lokale erhvervsliv.
Når de studerende udarbejder
projekter og cases, sker det
ofte i samarbejde med en virk-
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somhed, ligesom der ofte drages
paralleller til og tages udgangspunkt i konkrete virksomheder
og brancher i undervisningen. På
Campus Slagelse finder du en
lang række bachelor-, kandidat-,
master- og diplomstudier.
Se mere her www.sdu.dk

Studieliv og Arbejdsliv
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PÅ DATE MED
DIT NYE JOB

På studiejob-dating mødes det
private og offentlige erhvervsliv med studerende. Begge parter har brug for noget; nogen
søger et job, andre søger en
medarbejder. Slagelse Kommune arrangerer i samarbejde

med det lokale erhvervsliv studiejob-dating for at finde det
perfekte match mellem virksomheder og nye medarbejdere. Måske ligger fremtiden
gemt i studiejobbet?
slagelse.dk/studiejobdating

100 I

FORSKNINGSMILJØ
PÅ AU FLAKKEBJERG

Forskningscentret AU Flakkebjerg er en del af Aarhus Universitet (AU). Centret ligger lidt uden for Slagelse, tæt på
det som det hele handler om; planteforskning og planteproduktion.
Halvdelen af de 150 medarbejdere er forskere og ph.d.-studerende, en del er fra udlandet, og de har adgang til topmoderne laboratorier med state-of-the-art udstyr, klimakamre, drivhuse og semi-field anlæg. Desuden råder centret over et markforsøgsareal
på 175 ha. Forskningen danner grundlag for meget af den viden vi
bruger i landbruget, og der udvikles grønne og bæredygtinge løsninger som er direkte anvendelige i byudvikling og husholdninger
verden over.

101I

SELANDIA
HTX – BLANDT
DE BEDSTE

Her er der fokus på naturvidenskab og teknologi. Eleverne
rustes til en verden med nye behov inden for bioteknologi,
computerteknologi og geovidenskab.
Det kan derfor være et spingbræt til de mere tekniske videregående uddannelser som for eksempel ingeniør, læge, tandlæge,
dyrlæge, laborant eller lærer. Selandia HTX ligger i front på karaktergennemsnittet på landsplan for sjette år i træk, og eleverne
deltager ofte i science- og opfinder konkurrencer, og går hjem med
gode placeringer. Lærerne er berømte for deres engagement, så
du kan glæde dig, for du er sikker på at blive klædt på til fremtidens arbejdsmarked. www.sceu.dk
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ALT DET DU
KAN BLIVE

Ungdomsuddannelser: Slagelse Gymnasium, HTX, HHX, EUX.

53

16

forskellige erhvervsuddannelser – fx tømrer, vvs og konditor.

korte videregående
uddannelser – fx
multimediedesigner,
laborant og produktionsteknolog

103 I
Virksomheden Ergolet
tester deres produkter i
samarbejde med studerende
fra sygeplejeske-, pædagog-,
multimediedesigner- og
HA- uddannelserne.

4

mellemlange videregående uddannelser;
sygeplejerske, pædagog, socialrådgiver og
ernærings- og sundhedsuddannelser.

18

lange videregårdende
uddannelser, fx cand.
merc og HD.

FLERE

MANGE

militære uddannelser
på Antvorskov Kaserne
og Flådestation Korsør.

muligheder på UCSJ
og Selandia erhvervsuddannelser

STUDERENDE BIDRAGER
TIL PRODUKTUDVIKLING

Meningen er, at de med hver
deres faglighed skal komme
med bud på, hvordan Ergo
Trainer kan udvikles, markedsføres eller sælges bedre.
De studerende møder andre
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fagområder, og det bliver synligt, at alle kan bidrage med
noget forskelligt. Resultaerne bliver brugt til noget, det
er ikke bare for sjov. Projektet er endnu skridt på vejen

til at lave et samlet campus
ved stationen i Slagelse, hvor
virksomheder, iværksættere,
studerende og kommune arbejder tættere sammen.

Studieliv og Arbejdsliv
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STUDIEMILJØ OG
FÆLLES FREDAGSBAR
I Slagelse ligger uddannelserne tæt sammen midt i byen.
Det gør det let at komme til. Og let at komme hjem fra.
Du behøver ikke bekymre dig om busser og knallertkørsel efter en
lang dag, eller en fest på dit studie. Cafeer, studieboliger og bylivet er lige ved hånden. Smut med på runden, når uddannelserne
skiftes til at holde fredagsbar, eller meld dig til nogle af de mange
events og arrangementer de finder på i fællesskab. For eksempel
en stor gamer-konkurrence for unge mellem 15 og 25 år.

105 I

OPFINDERVÆRKSTEDET
– KOM MED DIN IDÉ
Har du en opfinder i maven,
og en konkret fysisk idé, så
mød op, og giv ideen vinger.
Der er åbent værksted to
gange om ugen.
Her møder du andre opfindere,
får sparring, netværk og plads
til at udvikle din idé. Opfinderværkstedet er et fællesværksted med mødelokaler, arbejdsog innovationsrum. Stedet er

106 I

GLASVÆRKET
I KORSØR

Glasværket er... ja, gæt en gang; et gammelt glasværk. I dag er
det et erhvervshus hvor virksomheder kan leje sig ind på de
mere end 20.000 kvm. Indretningen kan du selv bestemme.

stadig under udvikling, men lokaliteterne er på plads og energiske folk er klar til at byde dig
velkommen.
Opfinderværkstedet samarbejder med virksomheder, uddannelsesinstitutioner Fablab
Danmark og Væksthuset.
opfindervaerkstedet.com

Byens fysioterapeuter, Fitness World og en række andre forskellige virksomheder er der allerede. Der er lagerplads, let adgang og
masser af gratis parkering. Søfartsstyrelsen flytter ind i 20162017, og der er plads til flere. www.glasværket.dk
KODAK-huset ved motorvejen fungerer efter samme pricip.
3800 kvm erhvervscenter som kan indrettes efter behov.
www.kodakhuset.dk
127 GODE GRUNDE TIL AT FLYTTE TIL SLAGELSE | 55

Studieliv og Arbejdsliv

107 I VÆKSTFABRIKKEN
Rigtig mange går med en drøm om at starte egen virksomhed.
Har du en forretningsidé, men mangler du det sidste for at
komme ud over rampen?
Så er forløbet fra Vækstfabrikkerne en unik mulighed. Her får du
sparring til din idé, du får kontakt med andre iværksættere og adgang
til mentorer og et netværk, der forstår dig. Et godt sted at starte
hvis du er ny i byen, ny i branchen eller bare ny virksomhed. Mulighed
for kontorfællesskab og workshops.
www.vaekstfabrikkerne.dk

108 I

HVOR VIL
DU HEN?
Odense på en halv time, Rådhuspladsen på en time, og hvis
du skal til lufthavnen, kan du
springe på toget og være fremme på halvanden time. Vupti.
Fra Slagelse til Schweiz på få
timer.

FAKTA
Befordringsfradraget er forhøjet for dig, som bor i Slagelse Kommune. Det gør ikke turen kortere, kun billigere.
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109 I

GRATIS
PARKERING VED
STATIONERNE
Hvad er der at sige? Selvfølgelig er det gratis at parkere ved
stationerne i Korsør og Slagelse. Der er faktisk god plads,
der overvågning og åbent døgnet rundt.

Studieliv og Arbejdsliv
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OFFENTLIGE
ARBEJDSPLADSER
I NÆRHEDEN
Der er masser af offentlige arbejdspladser i Vestsjælland. Og de
efterspørger højt kvalificeret arbejdskraft.
Find job på Slagelse Akutsygehus, Fødevarestyrelsen, Antvorskov Kaserne og Flådestation, Arbejdstilsynet, Søfartsstyrelsen,
Miljøstyrelsen, Region Sjælland, Næstved Sygehus eller Autisme
Center Vestsjælland eller hos Slagelse Kommune.

111I

NÆSTEN EN MILLION
JOBMULIGHEDER
Jobmarkedet er i bevægelse, og måske er du på udkig efter nyt job.
Så er du smart, hvis du bor i Vestsjælland, for her har du 900.000
arbejdspladser inden for en times transport. Odense, København,
Kalundborg og alt der i mellem.

112 I

INTERNATIONALE
VIRKSOMHEDER
Tager du landevejen fra Slagelse til Kalundborg rammer du
dit måske kommende skrivebord hos Novo Nordisk eller
Novozymes på en halv time.
En del virksomheder i området har stor international gennemslagskraft, og også her finder du gode jobmuligheder med udviklingsmuligheder. Både for dig, og for virksomheder der er på vej. En
del virksomheder beskæftiger sig med metalindustri, konstruktion/
ingeniør-arbejde, byggeri og niche-produktudvikling.

DE INTERNATIONALE VIRKSOMHEDER
Ergolet, Göttingen Minipigs, Westrup, Georg Berg,
MP International, Nilpeter, Odin Maskinfabrik, Vimenco,
Sofakompagniet, Spæncom, Harboe Bryggeri,
Dan Palletiser og mange flere.
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TØR DU BO PÅ LANDET?
– FÆLLESSKAB I HØJSÆDET
”Der er ikke noget at være bange for”, siger Mads von Bülow Danscher. Sammen med sin kone og deres to børn, er han flyttet til
Venslev, en lille bitte by syd for Slagelse. ”Vi havde lyst til at leve
en anden hverdag end vi gjorde i København, blandt andet for at
komme tættere på naturen, familien og os selv og hinanden. Familien har fået masser af kvadratmeter, plads til dyr og mulighed
for at arbejde lidt færre timer end før.
”Huspriserne omkring København ville have tvunget os til at arbejde fuld tid begge to, men nu kan Elaine starte selvstændig
virksomhed i egne lokaler, mens jeg pendler til København”.
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Fællesskabet i de små samfund har grebet familien. De var med,
da beboerne i Rude, Bisserup og Venslev slog dørene op, og inviterede potentielle tilflyttere indenfor. Lokalområdet er meget
aktivt, fortæller Mads og Elaine, og det er med til, at de føler sig
godt tilpas og velkomne på landet. Nej, der er virkelig ikke noget
at være bange for, siger de. Her passer vi på hinanden, og står
sammen, når det gælder.

Tør du bo på landet?

Der er god plads ude på landet.
Du kan være den du er, og du
bestemmer selv, hvor meget
du vil deltage i fællesskabet. I
en lille by som Vemmelev, hvor
der bor omkring 3000 mennesker, er der både dagligvarebutikker, virksomheder, skoler,
daginstitution og dagpleje.
Og ligesom i de fleste andre
landsbysamfund mødes naboer og venner i foreningslivet og
årstidsfester som fastelavn,
Sankt Hans og jul.

113 I

LANDSBYFÆLLESSKABER

115 I

114 I

LOKALRÅD
SKABER LIV

Folk på landet sidder ikke
og triller tommelfingre. De
sætter ting i gang, og de
lykkes ofte med at realisere
deres ønsker for lokalsamfundet.
Flere steder i kommunen har
beboerne, med økonomisk støtte fra kommunen, skabt aktivitetspladser i byen, for at værne
om hyggen og muligheden for
en uformel sludder i landsbysamfundet. I Kirke Stillinge har
beboerne selv besluttet, anlagt
og opført deres helt egen aktivitetsplads. Det er blevet til en
plads med agilitybane, et mul-

AKTIVE
BORGERE
tihus og udendørs bordtennisbord. En have med frugttræer,
hvor alle med tiden kan plukke
løs af æbler og pærer, et gemmested for de mindste, og
måske en lur i skyggen for de
ældste.
I Boeslunde har de skaffet midler til en multilegeplads som
alle kan bruge, og i Bisserup er
de allerede færdige med multi
legepladsen og er nu på vej med
en tennisbane. Er du tilflytter
med gode ideer, finder du hurtigt andre ildsjæle som springer med på din idé.

Små ting kan gøre en stor forskel. Især for et lille samfund. Det kan være en legeplads ved gadekæret, et bålsted ved idrætspladsen.
De lokale spiller en stor rolle, og de tager et stort ansvar for de
små nærsamfund i Slagelse Kommunes 31 lokalråd. De er ofte
igangsættere på lokale aktiviteter, og de ved hvor man kan søge
penge til at realisere drømmene. De kan også hjælpe dig i gang
hvis du er ny i området, og introducere dig til det, du har brug for.
Du lærer hurtigt dine naboer at kende, og du finder ud af hvor lidt
der skal til, for at styrke sammenholdet og kvaliteten i livet på
landet. Find en oversigt over alle lokalrådene i Slagelse Kommune på www.slagelse.dk/lokalraad
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Tør du bo på landet?

116 I

KVADRATMETERPRISEN – BO STORT!
Der er penge at spare ved at bo på landet. Kvadratmeterprisen er under det halve af hvad den er i for eksempel Ballerup. De penge kan du bruge til noget andet.
Det kan være der bliver brug for en bil, men det er stadig en god
forretning at købe bolig udenfor hovedstadsområdet. Den gennemsnitslige kvadratmeterpris i Slagelse Kommune er cirka
8.000 kroner. I Ballerup betaler du 19.000 kroner for én gange
én meters bolig.

117 I Ø-LIV - OMØ

Hovederhvervene på Omø er turisme, landbrug og fiskeri. Det er især mange sommerhuse og en mindre lystbådehavn, der
trækker mange sejlere til. Men der bor også en hel del pendlere, som arbejder på fastlandet, men som sætter stor pris på
at bo på en ø med et tæt forhold til naboerne. Der er i sommerperioden otte daglige færgeforbindelser mellem Omø og
Stigsnæs Havn med direkte busforbindelse til og fra Skælskør.
Omø har ca. 161 indbyggere,
hvoraf de fleste er bosat i Omø
by eller i havnebyen Kirkehavn.
Øen har desuden sin helt egen
skole fra 0. til 6. klasse, som ligger i den gamle præstegård. Når
børnene skal i 7. klasse kommer
de automatisk i Skælskør skole
på fastlandet.

I sommerperioden er der flere
gode spisesteder på øen bl.a.
Restaurant Omø Havn og Café
Loen. Desuden har Omø sin egen
købmand, hjemmesygeplejerske,
forsamlingshus, idrætsforeninger, havn og kirke, og byder på
forskellige aktiviteter året rundt
for både lokale og for turister.
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Omø er en lille ø på omkring 4,5
km2 med 11,6 km kystlinje og er
et yndet sted for folk, der gerne vil vandre eller cykle. Øen er
også et yndet sted at gå på jagt.
I forbindelse med fiskeriet har
Omø fået sin helt egen specialitet, Omø Tang, som er et

sundt, velsmagende og alsidigt
produkt og som bl.a. sælges til
anerkendte restauranter såsom
NOMA i København.

Tør du bo på landet?

118 I

OMØ KULTURDAGE
Tre dage hver sommer kan du opleve Omø for fuld skrue.
Øboerne viser herlighederne frem, og der er både gøgl, musik, politiske arrangementer og fokus på ø-udvikling.
En del af kunstnerne er øboerne selv, andre kommer med færgen.
Kulturdagene arrangeres af frivillige som ønsker at understøtte
de små virksomheder på øen, ligesom man selvfølgelig håber at
flere lærer Omø at kende og får lyst til at besøge øen, eller ligefrem at flytte til Omø og bo der sammen med de 161 mennesker
der bor der i forvejen. Der er færge fra Skælskør.

119 I

FOR ENDEN AF
MARKVEJEN…

Måske kender du følelsen af
stress og jag i kroppen efter
en tur på Strøget i København to dage før jul.

120 I AGERSØ

På landet er vi vant til fuglekvidder og vores eget tempo.
Her kan vi gå tur med hunden,
have hest i baghaven, og vi sætter selv tempoet. Vi ved godt,

at vi skal køre lidt for at komme
til de store byer, til gengæld
ånder vi lettet op, når vi kommer hjem. Mange boliger har
plads til erhverv eller dyrehold,
og landsbysamfundene emmer
af virkelyst og fællesskab, så
selvom du bor for enden af en
markvej, så er du ikke alene.

Øen består primært af landbrug og sommerhusområder og
de fleste af de ca. 140 beboere på øen bor i Agersø By. Der
er færge til Agersø fra Stigsnæs Havn flere gange om dagen.
Mange er pendlere, da færgeturen kun tager 15 min hver vej.
Udover den dejlige natur vælger mange at bosætte sig på
Agersø pga det lokale sammenhold, muligheden for fritidslandbrug og den afslappede
tilgang til livet. På øen har man
både kro, campingplads, Agersø hallen, kirke, gartneri, museum, købmand, bibliotek og flere
foreninger.

Foto: Claus Helveg

Agersø er 6,8 km2 og har flere
afmærkede vandreruter. Det
bliver bl.a. udnyttet af den lokale forening, ’De vandrende
pinde’, som er en flok meget
aktive stavgængere. Derudover
er der hver sommer mange som
besøger øen for at slappe af, gå
lange ture eller cykle.
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BO DYRT TIL HALV PRIS
– OG FÅ MERE RUM OG PLADS
Der er fællesspisning i strandvejsvillaen i Korsør, to gange
om ugen. To vennepar med deres i alt fem børn deler huset,
med alt hvad det indebærer af fordele. Opgaver og aftaler
kommer på plads ved middagene.
”Vi passer hinandens kæledyr, vi deler erfaringer og samarbejder
om vedligeholdelsen af huset”, fortæller de. Et hus, som er noget
helt særligt. Direkte til stranden, tæt på byen og alle fritidsakti-
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viteterne. ”Det ville vi aldrig have haft råd til noget andet sted”,
siger en af beboerne, Søren Willeberg. Men det handler ikke kun
om penge, fortæller de to familier. Det handler også om, at leve
det liv, man gerne vil. Have god plads omkring sig. Være sammen
med sine venner, og nå ja, sidde på terassen og kigge ud over havet og samtidig føle, at man har skudt papegøjen. I Korsør.

Bo dyrt til halv pris

121 I

122 I

Med 180 kilometer vandkant er det let at finde en
bolig med havudsigt i Vestsjælland.

BOLIGER MED
HAVUDSIGT

Du kan bo ved havnefronten
i Korsør, 100 meter fra centrum dirkete ved havneindløbet, eller lidt længere væk fra
centrum med den skønneste
havudsigt. Flyt til Omø eller
Agersø, eller vælg Bisserup,
Skælskør eller find din egen
plet midt i mellem. Der er masser af vand og god udsigt til
mange.

PATRICIERVILLAER
I SLAGELSE

På Slotsalleen i Slagelse ligger
de gamle smukke villaer fra
dengang hvor fløjdøre og stuk
var almindeligheder i boligbygggeri. Her får du stil og elegance tæt på byens centrum.
Der er højt til loftet og kort til
motorvejen.

123 I NOTALGISKE BOLIGER
Vil du bo hyggeligt og originalt, kan du vælge
at kigge på hus i Skælskør.
Byen er tætpakket med nostalgiske bygninger og boliger,
og også her har du let adgang
og udsigt til havet. I Korsør finder du de små hyggelige gamle

fiskerhuse midt i byen, og følger du kysten langs vandet, vil
du finde masser af romantiske
huse med stokroser og minder
fra gamle dage.
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Bo dyrt til halv pris

125 I

BOLIG
FORENINGER

124 I

KØB EN GRUND
OG BYG SELV
Har du og familien mod på at bygge jeres eget drømmehus,
så er der masser af gode grunde ved skov, strand, mark, motorvej og villavej.
Slagelse Kommune udbyder grunde flere forskellige steder.
Find en grund her:
www.slagelse.dk/borger/byggeri/byggegrunde-til-salg
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De almene boligselskaber i Slagelse Kommune bygger både nyt og
moderniserer de gamle boliger. Slagelse vokser, og boligforeningerne bygger nyt eller sætter i stand, så du kan forvente en ordentlig og
tidssvarende bolig, hvis du har skrevet dig på venteliste.

Bo dyrt til halv pris
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BO SOM EN KONGE
MENS DU STUDERER
Du bor for ”ingen penge” i provinsen i forhold til københavnerpriserne. Her kan du altså
bo i noget bedre, større eller

billigere, end i storbyen. Ofte
er lejlighederne også lidt større, og leveomkostningerne er
billigere.

127 I

STUDIEBOLIGER
CENTRALT I SLAGELSE

Med mange studerende midt i Slagelse by skal der også
være boliger til de unge under uddannelse.
Uddannelsesinstitutionerne er samlet omkring bymidten og boligerne til de unge rykker med. Både boligforeningen FOB og Slagelse Boligselskab bygger nye studieboliger. Og i Skælskør og
Korsør er der overskuelige ventetider på at få en lejebolig.
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VIDSTE DU AT ...
Der bor mere
end 78.100
borgere i Slagelse
Kommune

Over 7.000 små
og store virksomheder hører hjemme
i kommunen

Slagelse er
Sjællands 8. største
by med 32.300
indbyggere.

Fra Slagelse
kan du nå Kastrup
Lufthavn på
kun 1 time.

København ligger
under 1 times kørsel
fra Slagelse og Odense
ligger kun 30 min
fra Slagelse.

Slagelse Kommune
er stærk på kulturlivet
med 3 teatre,
6 spillesteder og
3 biografer

Hver sommer
er der gratis picnickoncerter i både
Skælskør, Korsør
og Slagelse

Korsør Biograf
er verdens ældste
biograf og optaget i
Guinness Rekordbog
i 2008
Det internationale
virale hit ’The World’s
Most Relaxing Film’ viser
Sjællands Vestkyst.
Se den på Youtube.com
og kom helt ned
i gear

Harboe Bryggeri
har hovedsæde i
Skælskør

Du kan nå
900.000
arbejdspladser
indenfor 1 time
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Slagelse Kommune
har særlige tilbud
til børn og unge, der
dyrker eliteidræt

Slagelse
Kommune
har pasningsgaranti
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Vil du vide mere?
På www.slagelse.dk kan du læse mere om Slagelse Kommune. Her kan du blandt andet finde oplysninger om daginstitutioner, skoler, boligforeninger, uddannelse, flytning
og meget mere.

På www.slagelse.dk/tilflytter kan du finde svar på de
hyppigst stillede spørgsmål fra tilflyttere uanset om du
er studerende, børnefamilie, selvstændig med egen virksomhed eller par uden børn.
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