
En til to gange om året, afholder Terslev borgerforening, et velkomstmøde for 

nye borger i Terslev om omegn.  

 

På møde kan du bl.a. hører om: 

 

• Borgerforening.  

• Foreningslivet.  

• Skolen 

• Kirken 

• Erhvervslivet 

• Dagli Brugsen  

• Offentlig transport til og fra Terslev 

• Terslevs historie 

 

Mødet afsluttes med en gå tur, hvor vi blandt andet skal se på lidt af den natur 

Terslev også har at byde på. 

 

Mødet bliver indkaldt:  

• I Haslev Bladet 

• På hjemmesiden www.terslev.dk  

• I Facebook gruppen Terslev Borgerforening 

• På info-tavlen ved Dagli´Brugsen 

 

 

Velkomstmøde 

Velkommen til 

TERSLEV BORGERFORENING 

Indhold: 

• Lidt om Terslev 

• Kontakt information 

• Velkomstmøde  

 



Lidt om Terslev

SIDE 2 

 

Terslev er en lille hyggelig by med knap 

900 indbyggere beliggende i naturskøn-

ne omgivelser tæt på hovedstadsområ-

det. 

Det er nemt at komme på motorvejen og 

i løbet af tre kvarter, kan man være i 

København.  

Terslev har et godt foreningsliv, der blandt andet omfatter en velfungerende 

borgerforening, Terslev gymnastik- og idrætsforening samt en aktiv kirke. 

I Terslev findes et stærkt lokalt fællesskab, gode lokale indkøbsmuligheder og 

en lang række servicetilbud. 

Terslev er beliggende i den nordlige del af  Faxe Kommune. Terslev tilhører 

Region Sjælland og er placeret mellem Haslev, Ringsted og Køge. Det er som 

sagt nemt at komme på E47 motorvejen, og på 46 minutter i bil er man i Kø-

benhavn eller Københavns Lufthavn. 

De offentlige transportmuligheder er begrænsede, men busrute 265 kører til 

Haslev, og i løbet af 2 timer kan man være i København. 

SIDE 3 

Kontakt Terslev Borgerforening på mail.: bestyrelsen@terslev.dk 

 

I kan læse mere om Terslev Borgerforening på www.terslev.dk  

 

I kan også følge os på Facebook, I finder os på siden Terslev Borgerforening.  

Dagli´brugsen 

Brugsen ligger centralt i Terslev og er det naturlige mødested for byens borger.  

Lidt om Terslev


