Sneslev

Der er vide udsyn over landskabet - her set fra Hjelmsømaglevej.

Sneslev sogn

Lokalområdet er præget af et stærkt sammenhold, hvor der er stor opbakning til lokale initiativer. Der bliver lagt mange timer
i frivilligt arbejde. Da forsamlingshuset var
lukningstruet stimlede alle gode lokale kræfter sammen og reddede huset, der nu har en
vennegruppe på Facebook.
Naturen spiller også en stor rolle i lokalområdet. Her er der de vide udsyn hvor man
kan lade blikket vandre mod horisonten og
nyde udsynet over landskabet, som falder
jævnt mod syd – mod Susådalen og dens tilløb. Landskabet er karakteriseret af større og
mindre markflader som er omgivet af levende
hegn og småskove. Der er ingen større skove
i området.
Der er et varieret udbud af boliger i området;
landbrugsejendomme, landhuse, parcelhuse,
andelsboliger og almennyttige boliger.

Er drømmen at bygge eget hus, er der også
mulighed for dette, da der endnu er ledige
grunde i en nyere udstykning i Sneslev.
Landbrug er det dominerende erhverv, hvor
Eskildstrup Hovedgård er den største ejendom.
Der er gode muligheder for at komme ud at
opleve lokalområdet i fritiden, hvor der er
mange spændende småveje at cykle på, samt
enkelte trampestier.
Hjælmsømagle er den næst største by. Byen
er ligesom Sneslev opstået omkring vejforløbet.
Den øvrige bebyggelse i området består overvejende af enkelt liggende gårde og landhuse.

Fakta
Byer i området: Sneslev og Hjelmsømagle er
de største byer i området.
Antal indbyggere: 680 (januar 2013).
Skoler: Nordbakkeskolen i Nordrup.
Børnepasning: Sneslev Landbørnehus (0-6
år), 1 kommunal dagplejer.

Sneslev Landbørnehus holder til ved kulturcentret.
Her passes børn i alderen 0-6 år.

Indkøb: Nærbutik (’kiosk’) på Haslevvej 354,
Brugsen i Ørslev, Ringsted by (7 km), Haslev
By (11 km).
Kollektiv trafik: Bus 440R (halvtime drift) og
466 (skolebus).
Forsamlingshus: Sneslev Forsamlingshus
Fritid: I Sneslev Idrætsforening er der mulighed for at gå til gymnastik, fodbold og billard.

Da skolen i Sneslev blev lukket blev den omdannet til kulturcenter.

Forsamlingshuset er rammen om en række
arrangementer som årstidsbestemte fester.
Sogneforeningen arrangerer i vinterhalvåret
fælles maddag 1 gang om måneden samt
foredrag og dans.
Kirken står også for en række arrangementer
som fastelavn, høstgudstjeneste, babysalmesang og en årlig udflugt.
Bladet ’SNYT’ som udkommer 11 gange om
året informere om nyheder fra lokalområdet.
Ved kulturcentret er der væveklub og hundetræning samt korsang.
Kirke: Sneslev kirke

Sneslev forsamlingshus er rammen om en række
aktiviteter.

Boliger: Ejer-, andels- og almennyttigeboliger.
Ny bosætning: Der er knap 10 ledige byggegrunde i private udstykninger.
Erhverv: Der er ud over landbrug også en
række mindre erhvervsdrivende som entreprenører, anlægsgartner, tømrer, mekaniker,
autolakerer, fotograf og regnskabsassistance.
Leverandør af udstyr til ridebaner. Endvidere
er der en smådyrs dyrelæge i området.

De private andelsboliger ved Sneslev Sognevej.

Lokalråd: Sneslev Sogneforening kan kontaktes for eventuelle spørgsmål: Ib Rod,
v-a@mail.dk, tlf. 4619 4482.

Historie
At der også langt tilbage i tiden har været
bosætning på egnen, er helt tydelig. Der er
flere stendysser og jættestuer i området.
Eskildstrup dyssen er nok den mest kendte,
der træder tydeligt frem i landskabet med
sine fritlagte bæresten og overligger – som
den klassiske dysse fra de gamle pengesedler.

Eskildstrup dyssen er en klassisk storstensgrav.

Sneslev by er udviklet som en vejby – dvs.
at byen er vokset frem omkring hovedlandevejen Haslevvej. Hovedparten af bebyggelsen
er opført indenfor de sidste 100 år.
Hjelmsømagle by er ligeledes formodentlig
udviklet omkring vejforløbet
I perioden 1917 til 1963 var det muligt at
tage lokaltoget fra Sneslev til Køge eller Ringsted. Den gamle stationsbygning findes stadig på Sneslev Stationsvej, men er nu privat
bolig.

Ladefogedvej, rønneallé fra Eskildstrup hovedgård

Et eksempel på et gammelt historisk stiforløb, der har fået lov at består, kan ses ved
den tidligere skole i Sneslev. Herfra udgår en
gammel skolesti mod Eskildstrupvej. Førhen
var det en snarvej for børn som skulle i skole,
men nu har stien udelukkende rekreativ betydning.
Alleen af rønnetræer, som går næsten fra
Haslevvej til Eskildstrup Hovedgård, fremtræder markant i landskabet. Alleen stopper ved
kommunegrænsen, som krydser Ladefogedvej.

Gammel skolesti fra Sneslev skole til Eskildstrupvej

Eskildstrup Hovedgård kan føres tilbage til
1328. Gården har haft en lang række ejere,
men har siden 1941 været i Moltke slægtens
eje og hører som avlsgård under Bregentved
Gods. Den nuværende hovedbygning er fra
1849.
Sneslev kirke ligger markant i landskabet på
en bakketop. Kirken er bygget år 1100, opført
af flere forskellige materialer: Kalksten, granitkvadre og teglsten.
Omkring kirken stod nogle markante asketræer, som desværre blev ramt af sygdom. I
stedet for blot at fælde de døde træer, besluttede menighedsrådet at lade en kunstner udskære figurer af resten af de tilbageværende
stammer. Træskærer Flemming Mundt har
afbildet Faderen, Sønnen og Helligånden.

Sneslev kirke ligger på en bakketop.

