
En brugsmand 
takker af efter 28 år
- Se side 11

Julemøde i 
Stillinge Forsamlingshus
- Se side 27

Jumping Fitness og
seniordans - er du frisk?
- Se side 18-19
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Lokalrådets medlemmer:
Abdel Sabri 40 59 73 99
Bolette Trier 29 32 63 62
Børge Carlsen 23 72 03 51
Karen Brøndel 51 94 40 18
Kirsten Lambert 25 54 82 90
Lars Rasmussen 21 64 81 37
Morten Brøgger 20 11 76 92

Lokalrådets formand:
Kirsten Lambert 
2sogneformand@gmail.com

Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com

Lokalrådets web-master:
www.2sogne.dk 
2sogneweb@gmail.com

Redaktionsadresse  for 2sogne:
Arne Olsen
2sogne@gmail.com. Tlf. 60 67 33 42

Næste nummer af  beboerbladet 
udkommer ca. 1. februar 2018.
Indlæg til bladet skal være redaktøren 
i hænde senest d. 10. januar 2019.     

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder til 
artikler. 

Tryksted: Lasertryk

”2 Sogne” trykkes i 1600 eksemplarer 
(eftertryk tilladt).

Indlæg og synspunkter, som bringes i 
bladet, deles ikke nødvendigvis af 
redaktionen.

I dette nummer:
  3  Hejninge-Stillinge Lokalråd
  4 Lokalrådets Årspris
  5 Beboermøde
 Reklamebanko i Stillinge Forsamlingshus
10 Fra Slagelse til Kirke Stillinge
11 En brugsmand takker af
 Kelstrup Forsamlingshus takker
12 Fæld dit eget juletræ
 Generalforsamling i 
 Spejdernes Støtteforening
13 Stillinge Plejecenter
 Hejninge Bylaug
18 Jumping Fitness
19 Seniordans
20 Askehavegård
25 Kirkesiderne
36 Stillinge Børnehave
38 Stillinge IF
44 Stillinge Skole
45 Kampesten ved Kirke Stillinge 
47 6-årig pige som gårdejer
52 Ungdomsklubben Stjernen
54 Frivillig i Nyt Igen
55 Mødekalender

Forsidebillede: 
Stillinge Børnehave afholdt OL med sækkevæddeløb. 
Se side 36.

Lokalrådet er meget taknemmelig 
for alle bidrag, som gør det muligt 
at ’2sogne’ kan udkomme. 
Såfremt at du vil give et bidrag 
til bladet, kan beløb sættes ind på 
kontonummer 5356 - 0000242740 
eller via MobilePay nr. 39013 med 
beskeden ”Bidrag 2sogne”.
Tak.
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Tilflytterarrangement
Hejninge Stillinge Lokalråd og Hejninge By-
laug deltog i Slagelse Kommunes tilflytterar-
rangement, hvor vi promoverede de mange 
fine tilbud i vores lokalsamfund. Omkring 
80 nye borgere (ud af  +3000 mulige) deltog 
i velkomstarrangementet, som foregik i Sla-
gelse Musikhus. Først fortalte borgmesteren 
om kommunen, og derefter kunne de nye 
borgere stille spørgsmål. Der var speciel stor 
interesse for at høre om cykelstier, busforbin-
delser og seniorbofællesskaber. Lokalområ-
det fik vist ’flaget’, men hvor stor er effek-
ten af  et sådant arrangement mon? Mange 
kommuner tager de nye borgere på bustur 
rundt i kommunen, og vi er da også langt 
mere interesseret i at møde vores nye borgere 
ved fx Trelleborg, ved stranden og det lokale 
gadekær end ved en stille stand i Musikhuset.

Lokalbetjent
Var du også heldig at møde vores lokal-be-
tjent Inge og politibussen ved Dagli’Brugsen 
i Stillinge? Selvom politi og bus blev forhin-
dret på den annoncerede dag, og først kom 
dagen efter, tog omkring 80 voksne og børn 
alligevel chancen for en god snak med Inge 
og hendes kollega Kurt. Som tidligere nævnt 
i 2sogne har Lokalrådet indgået et samarbej-
de med politiet, da de gerne vil have en tæt 
kontakt til borgerne i de små lokalsamfund. 
Politiet ønsker at komme tættere på den en-
kelte borger, så de får en klarere fornemmelse  
af, hvad der sker i de små miljøer og på  
den vis agere langt mere proaktivt og præ-
ventivt.

Årets Turismeambassadør
Og vinderen er… VisitVestsjælland har 

netop kåret Årets Turismeambassadør, og 
prisen gik til den lokale Susanne H. Ander-
sen fra Dybkærgaard ved Næsby Strand. 
Susanne modtog prisen, da hun er initiativ-
tager til Strandfestival 2018 og med sit store 
engagement har gjort en særlig indsats for 
at profilere Sjællands Vestkyst og de mange 
fortræffeligheder, som findes i langs kysten. 
Stort tillykke til dig, Susanne – du gør en 
fantastisk indsats for vores lokalområde, og 
vi glæder os til Strandfestival 2019. 

Møller i Mejeriet
Finn og Jane Møller, som vi kender fra Bo 
Grønt i Øster Stillinge, byder nu alle vel-
kommen i det nye store kunstgalleri i det 
gamle Mejeri i Kirke Stillinge. De har re-
noveret ejendommen og indrettet et 300 m2 
stort areal, hvor der udstilles og sælges kunst 
og kunsthåndværk. Det er dejligt at få nyt liv 
i det gamle Mejeri og forhåbentlig vækker 
det nye tiltag interesse langt omkring og er 
dermed med til at trække folk til ude fra. 

Det er rigtig godt, at det lokale erhvervs-
liv blomstrer – og måske er der nogle lokale 
virksomheder, som har lyst til at delagtiggøre 
os beboere i nye tiltag, samarbejder og suc-
ceser. 2 Sogne vil meget gerne modtage in-
put fra dig som virksomhedsejer, hvis du har 
en god historie, som kan have interesse for 
lokalområdet. Send en kort mail til 2sogne-
formand@gmail.com 

Nye ramper ved motorvejen
Her i efteråret åbnede de nye motorvejsram-
per på Bildsøvej. Mange har længe haft et 
stort ønske om også at kunne komme af  og 
på motorvejen til København ved Bildsøvej, 
mens andre har kæmpet imod pga. frygten 
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LOKALRÅDETS ÅRSPRIS
Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.

Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige 
foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller 
op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det 
normale i ”det daglige” i lokalområdet.

Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt 
projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket.

Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde 
løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående 
succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet.

Prisen er på 5.000,- kr. og uddeles på det årlige beboermøde.

Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen. 
Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være Lokalrådet i hænde 
senest 31. december på mail til 2sogneformand@gmail.com.
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for endnu mere tung trafik på de lokale veje 
og gennem de små landsbyer. Naboerne i 
Vemmelev, med Vemmelev Lokalråd i spid-
sen, har været stor fortaler for de nye mo-
torvejsramper og efter mange års ihærdig 
kamp er motorvejsramperne nu en realitet.

Julen står for døren
Her i den søde juletid inviteres der inden-
for til forskellige juleaktiviteter i vores lokal-

område. Mange aktiviteter er nævnt i dette 
nummer af  2 Sogne, ligesom vi forsøger at 
få mest muligt annonceret på Facebooksi-
den ’Stillinge og Hejninge - Vestsjælland’. 

Hejninge Stillinge Lokalråd ønsker 
alle en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår.

Hejninge-Stillinge Lokalråd
2sogneformand@gmail.com
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BEBOERMØDE
Lokalrådets Årsmøde holdes i 2019

Onsdag d. 13. marts kl. 19.00
i HUSET, Bildsøvej 74C – Kr. Stillinge.

Dagsorden:
Valg af dirigent 

Formandens beretning
Kassererens beretning

Indkomne forslag
Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere)

Valg af revisorer
Eventuelt

Overrækkelse af Lokalrådets Årspris 2019

Eventuelle forslag skal sendes til 2sogneformand@gmail.com 
senest den 25.2.2019. 

Reklamebanko
i Kr. Stillinge forsamlingshus

Onsdag den 12. december 2018 kl. 18.50 
afholder vi vores årlige reklamebanko.

Der serveres gratis kaffe og æbleskiver i pausen.
Så sæt ”X” i kalenderen og mød op til en hyggelig aften.

På gensyn i forsamlingshuset.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
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Madsen’s Multiservice
www.madsens-multiservice.nu

Anlægsarbejde · Gravearbejde 
Anlæg af græsplæner

Entreprise · Træfældning
Udlejning af småmateriel, 
flishugger og hestetrailer 
samt salg af grus og sten.

v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512
Email: ebbensgaard@ofir.dk

Har du brug for brodering af navn, logo, 
motto eller lignende?
Det kan f.eks. være på

•   Arbejdstøj af enhver art – lige fra kedeldragter til 
jakkesæt og slips

•   Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks. 
reklamelogoer

•   Hestedækner med navn på hest og/eller rytter

•   Håndklæder, sengetøj, duge osv. – også til hotel- 
og restaurationsbranchen

•   Dåbskjoler med navn og dato
•   Ting til baby: Navnebrodering på f.eks. sengetøj, 

stofbleer og håndklæder 

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Løvegade 40A, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12b, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385
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NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE
GRÆSETABLERING
VEDLIGEHOLDELSE
BESKÆRING
TRÆFÆLDNING
KLOAKARBEJDE

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund 
www.stepla.dk

Brian Olsen 
26 16 57 20 

brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 

martin@stepla.dk

NYANLÆG
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GRÆSETABLERING
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BESKÆRING
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S  mmerfuglen   
www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Et trygt alternativ
for de mindste!

www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Lea & Stian Koldhøjvej 7, 4200 Slagelse tlf.: 20896179

	  

Kildemosen 1 – Kelstrup – 4200 Slagelse  
Tlf.: 58 50 51 00 – E-mail: kism@kism.dk 

www.kism.dK 

- Vi glæder os til at høre om dit næste projekt! 

Alle former for smedearbejde i stål, rustfrit stål og aluminium  
Trapper – Havelåger – Stålkonstruktioner – Reparationer  
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

Tlf.: 58 54 86 76
Bil: 40 35 06 69

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

AUTOVÆRKSTED - REPARATIONER UDFØRES
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WWW.FACEBOOK.COM/SLAGELSEBOGROENT

Åbent hverdage 9-1730· 
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600

Disagervej 22, Øster Stillinge

Møllegården
Bildsøvej 64 · 4200 Slagelse
moellegaarden64@gmail.com
26298029
(bestilling gerne pr. mail eller sms)

MØLLEGÅRDENS BRÆNDESALG
Brænde og træpiller (svenske, danske og finske).

Hele paller eller enkelte sække.

Fællesformand  Brian Grundahl 5194 9397  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  Arne Olsen 6067 3342 nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Kirsten Nielsen 5353 6290 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Mangler formand  badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Kim Nielsen 20739789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Gymnastik  Maria Sværke 2826 8594 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Anne Friberg Jensen 2063 2683  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Annette Delvin 4158 3206 petanque@stillingeif.dk 

6718
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Vi var til en hyggelig vinsmagning i Hu-
set fredag d. 19.10. hvor vi smagte lækker 
rosé, hvidvin og masser af  rødvin. Til det 
fik vi serveret hjemmerøget laks og ny røget 
skinke...

Så kan man da ikke andet end føle sig 
godt tilpas og når man samtidig er omgivet 
af  søde og glade mennesker, ja’ så kom der 
lige en lille tanke, ”hvordan var jeg lige så 
heldig at være landet her i Kirke Stillinge”.

Vi var som så mange andre 2 der havde 
fundet hinanden i en lidt sen alder og skulle 
finde noget fælles at bo i. 

Vi kørte rundt og vi var til messe og dér 
var lige det vi kunne tænke os.

MEN…… det lå i Kirke Stillinge, af  alle 
steder og min mand ville ikke på landet !

Kirke Stillinge har altid for mig været no-
get man bare kørte igennem for at komme til 
stranden, så vores tanker om den lille by var 
ikke store, da vi skulle ud og kigge.

Vi skulle ud af  Støvlebækvej og blev (og 
er det stadig) helt betaget af  synet af  broen 

i horisonten. Så skulle vi finde det sted der 
endnu ikke var noget hus på, men for pok-
ker… vi var allerede solgt, udsigt til marker, 
grønne områder, højt til loftet og stranden 
lige derude.

Derudover har vi det, der skal til for at 
vores lille landsby er det den er: Skole, dag-
institution, brugsen, plejehjem, kirken, for-
samlingshuset, og ikke mindst de ildsjæle, 
der giver deres energi og kræfter for at vi 
andre kan få nogle gode oplevelser. Og der 
er sikkert mange flere gode ting.

Vi flyttede ind for 11 år siden og har al-
drig fortrudt et øjeblik at være landet her. Vi 
er omgivet af  dejlige naboer, som vi véd vi 
kan regne med, og de véd de kan regne med 
os og så er der lige børnebørnene, der er i 
nærheden. 

Så nu er Kirke Stillinge ikke noget vi bare 
kører igennem for at komme til stranden, nu 
er det for at komme hjem hver dag.

Mange hilsner 
Dorthe, Havremarken 16

Fra Slagelse 
til Kirke Stillinge
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Henning og Conni Mejer Clau-
sen har taget sig rigtig godt af  
Dagli’ Brugsen i Kirke Stil-
linge i 28½ år. Fra at overtage 
Dagli’ Brugsen med røde tal 
på bundlinjen er der sket en 
stor udvikling gennem tiden 
med flere udvidelser. OK tank- 
anlæg og vaskehal er kommet til 
og det sidste nye er renovering 
af  Dagli’ Brugsens inventar 
med mere lager- og butiksplads. 
Trods alt dette er der kun gode 
tal på bundlinjen.

Henning og Conni har gjort 
det så godt og har været en stor 
del af  lokalområdet, men alting 

har desværre en ende. De har 
nu valgt, at de vil trække sig til-
bage og nyde deres otium i nær-
området Slagelse og Stillinge 
strand, så vi vil stadig kunne 
møde dem og få en hyggelig 
sludder.

De fratræder torsdag d. 28. 
februar 2019. Der vil i den for-
bindelse være en afskedsrecep-
tion, nærmere information om 
dette i næste udgave af  2sogne.

Bestyrelsen arbejder på at få 
en ny uddeler til vores allesam-
men Dagli’ Brugs i Kirke Stil-
linge.

Pbv. Dorthe Gliese H.

Kelstrup Forsamlingshus vil gerne takke alle 
vores gæster for en dejlig og hyggelig aften 
til vores Mortens Aften arrangement den 
10. november 2018. I den forbindelse havde 
nedenstående erhvervsdrivende sponsoreret 
gevinster til vores kinesiske lotteri. 

En stor tak skal lyde til: 
Scanmetals A/S, Kr. Stillinge • Slagterme-
ster Leif  Henriksen v/Henrik Henriksen, 
Kelstrup • Jysk Slagelse • Møllegården v/ 
Jørgen Christensen • Slagelse Kloakservice 
ApS • Dagli Brugsen, Kr. Stillinge • BoG-
rønt, Øster Stillinge • Kom-Ann Hudple-
jeklinik, Slagelse • H.H. Auto, Øster Stillin-
ge • Kr. Stillinge El-forretning, v/ Christian 
Jensen • Kurts Oliefyrsservice v/ Jakob Niel-

sen • Rådhusapoteket, Slagelse • Jongshøj  
Maskiner v/ Henrik Jensen, Kr. Stillinge 
• Malerfirmaet Bo Nielsen, Kr. Stillinge • 
R.M. Maskinbrodering, Øster Stillinge • 
Jørn Jensen, Kr. Stillinge • Pilagergård v/ 
Keld Pedersen, Slagelse • Kildemosen Sme-
die v/ Helge Dige Olsen, Kelstrup • Trel-
leborggård Blomster v/ Mette Krustrup • 
Kr. Stillinge Auto og Pladeværksted • Aases 
Blomster, Øster Stillinge • Ole Olsen, Næsby 
Strand • Dybkærgaard Gårdbutik, Næsby 
Strand • ScanOffice, Slagelse • Tagdæk-
kermester Benny Carlsen, Øster Stillinge 
• Salon New Hair v/Anette Hvid Nielsen, 
Vemmelev • DRSS – Professionel rengøring 
v/ Thomas Andersen, Slagelse

Lone Larsen

Kelstrup Forsamlingshus takker
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Generalforsamling i KFUM-Spejdernes 
Støtteforening i Stillinge

Tirsdag den 5. februar 2019, kl. 19.30 afholder KFUM-Spejdernes Støtteforening 
i Stillinge generalforsamling i Spejdergården, Støvlebækvej, Kr. Stillinge.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Vel mødt.
KFUM-Spejdernes Støtteforening i Stillinge

Fæld dit eget juletræ hos 
Stillinge Spejderne
Fæld dit eget juletræ hos Stillinge Spejderne
KFUM Spejderne i Kirke Stillinge sælger igen 
i år juletræer, pyntegrønt m.m. fra adressen 
Kildemarksvej 14, 4200 Slagelse.
I adventsweekenderne vil vi holde åbent fra 
kl. 11.00–15.00. 

SOM NOGET NYT I ÅR SÆLGER VI JU-
LETRÆERNE TIL EN ENHEDSPRIS PÅ KR. 
150,-, UANSET STØRRELSE. 

Spejderne er selvfølgelig behjælpelig med 
fældning og netning til dem, der måtte ønske 
det.

Kom og køb dit juletræ m.m. hos spejderne 
- og støt det gode lokale spejder-arbejde.

Med venlig hilsen
KFUM Spejderne, Stillinge Gruppe.
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Siden sidst har vi haft besøg af  den nye kom-
munaldirktør og borgmesteren. De er rundt 
for at se på vores virksomheder for at få en 
dialog om daglige udfordringer, og hvordan vi 
arbejder på de enkelte steder. De var meget til-
fredse med vores plejecenter og den stemning, 
de blev mødt med.

Vi har haft en rigtig dejlig sensommerfest. 
Det er rigtig dejligt, når der er opbakning. Der 
var stor deltagelse fra venneforeningen og bo-
liger ude. Der blev danset og sunget og hygget. 
Vores musiker spillede noget dejlig musik. Vi 
fik rigtig god mad ude fra Bedstes hus: Mør ok-
sesteg og citronfromage. Noget alle kunne lide.

De ansatte er nu ved at få styr på de forskel-
lige afdelinger, som vi starter op den 5. nov. Vi 
tror på, at det bliver godt for vores borgere, at 
der bliver noget mere fokus på den enkelte, og 
gruppen bliver mindre. Det betyder, at det bli-
ver faste medarbejdere på 1. sal og i stuen. Der 
bliver byttet lidt om på nogle få kontaktperso-
ner. Man vil spise i små grupper i dagtimerne. 
Men ønsket har været at man forsætter med at 
spise aftensmad sammen i den store spisestue.

Der vil forsat være vores fælles aktiviteter, 
hvor Bettina er tovholder, et ønske fra vores 
borgere. Bettina har gymnastik om fredagen, 
pt. er der både borgere fra byen, boligerne og 
plejecentret. Det er meget hyggeligt. 

Vi er meget på kursus i løbet af  de næste 
måneder, så derfor vil i ikke se det faste perso-
nale så meget som ellers.

Vi modtager en gave fra Ottestrup forsam-
lingshus til en udflugt. Vi har ikke lige fastlagt, 
om det bliver en juletur eller forårstur. 

Der er sang anden torsdag i måneden fra 
kl. 14.00 til 15.00. Hvis der sidder nogle, der 
har lyst til at være med eller kan spille på et 
instrument, er I velkommen.

I november skal vi til at tilrettelægge juletu-
re og julehygge. Der skal bages småkager m.m. 
Vi håber, at alle kommer en tur til Slagelse for 
at se juleudstillingen.

HUSK loppemarked holder lukket til 
den 1 lørdag i marts.

 Stor tak til alle jer i venneforeningen. 
Samt alle jer der har støttet os i 2018.

De bedste hilsner Stillingeplejecenter.

Stillinge Plejecenter

Kloakering i Hejninge
I oktober måned holdt SK-forsyning og 
kommunen et informationsmøde om den 
kommende kloakering af  Hejninge by. Der 
var et talrigt fremmøde af  interesserede bor-
gere på Trelleborg Friskole.  Vi fik en masse 
informationer og en tidsfrist, der på nuvæ-
rende tidspunkt hedder kloakering i 2019.

Elstander
Vi har i Hejninge, ved gadekæret, fået opsat 
en elstander, som vi har søgt om støtte til fra 
Landdistrikt-puljen i Slagelse, og har mod-

taget 12.000 
kr. til dette og 
sponsorhjælp 
fra JP Larsen 
El-service på 
Kragemosevej. 
Mange tak for 
det. Den kan komme os til gode ved vores 
sommerfester, loppemarked og ikke mindst 
vores juletræs-belysning i december måned. 

Apropos juletræ ved anlægget, så tændes 
dette søndag den 2. december.

Hejninge Bylaug

Hejninge Bylaug
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Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56

Rieks Rengøring

V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask

Kelstrup Forsamlingshus
Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk
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Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 28 73 19 72 · E-mail: kj@revisorkj.dk

www.revisorkj.dk

Lokalt samarbejde for
vækst og erhvervsfremmende 

aktiviteter 
- er din virksomhed også repræsenteret?

Landsbyernes 
Erhvervsnetværk
HAVREBJERG · HEJNINGE · STILLINGE

www.landsbyerhverv.dk
landsbyerneserhverv@gmail.com
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Mangler du plads 
til dine møbler?
Opbevaring på 1. klasse

Åben alle ugens dage fra 8–20

Derudover efter aftale

Drøsselbjergvej 38  •  4200 Slagelse   •  Tlf. 29 70 40 30

 

 års erfaring

Mere end
 

50års erfaringårs erfaring

 SLAGELSE

Kloakservice

Tlf. 58 52 7062

• Slamsugning og spuling
• Transport af farligt affald • Grabbil 
• Kloak- og gravearbejde • TV-inspektion
• Jordhåndtering • Containerudlejning
• Snerydning • Erhvervslejemål

 www.slagelsekloakservice.dk

Tlf. 58 52 0025

• Tipvogne • Kranvogne
• Blokvogne • Containervogne
• Gaffeltrucks • Fejetraktor
• Grave- og læssemaskiner udlejes
• Jernplader • Containere
• Båd- og maskintransport
• Grus, sten, muld 

www.antonpetersen.dk
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INTERNET

- HØJ STABILITET
- HØJ KVALITET
- FORSYNING MED BACKUP
- MULIGHED FOR ONLINE TV
- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

Se dækningskort og hvor du kan få
lynhurtigt internet på internet4u.nu

Eller ring på tlf. 88 440 440  for mere
information

4
In
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rn

e
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U
.n

u

Internet4u.nu
v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440  - 26 244 679

www.internet4u.nu

Kender du det at have et sommerhus, 
eller bo ude på landet hvor det stadig-
væk er svært at få ordentlig hastighed 
på internettet?

Internet4U har løsningen!
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Er du mellem 13 og 16 år? Og kan du lide at JUMPE?
Så hold øje med Stillinge IFs hjemmeside!

Vi åbner nemlig et begynderhold i 

Jumping Fitness!
Opstart i januar 2019

Du skal jumpe hver mandag kl. 16-17

Det sker på Skoletorvet på Stillinge Skole (januar-marts) 
og i Stillingehallen (april-juni).

Der er begrænset antal pladser, så hold øje med www.stillingeif.dk 
– tilmelding mulig fra midt december.

Ps. Er du ikke længere mellem 13 og 16 år? 
Så tag det helt roligt; vi opstarter også et voksen-begynderhold. 

Det sker i april 2019. 

6718
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www.2sogne.dkwww.2sogne.dk

 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Nyd livet – Mød nye venner - Dans 
 

Der er stadig ledige pladser til 
 

Seniordans  
 

 
 

Der danses lørdag 10.30-11.30 i StillingeHallen 
 

Der danses frem til marts 2019 
Pris for resten af sæsonen: 400kr 

 
Tilmelding og yderligere information kan findes på www.stillingeif.dk  

 
 

	

Nyd livet - Mød nye venner - Dans
Der er stadig ledige pladser til Seniordans

De danses lørdag kl. 10.30-11.30 i Stillingehallen
Der danses frem til marts 2019

Pris for resten af sæsonen: 400 kr.
Tilmelding og yderligere information kan findes på www.stillingeif.dk
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Halloween er overstået med succes
I Askehavegård børnehus har vi traditi-

onstro afholdt Halloween sammen med bør-
nene, hvor den stod på udklædning og suppe 
lavet af  græskar. Det var en kæmpe succes 
for børnene, som elsker udklædning. Der var 
alt fra hekse, feer og græskar til riddere og 
skeletter.

Denne årstid er en fantastisk tid for un-
gerne, da naturen giver så mange nye glæder 
og udfordringer. Her ses nogle af  børnene i 
gang med at få styr på nogle af  de smukke 
nedfaldene blade. Et kæmpe hit.

Bladene er også blevet brugt til at lave ug-
leposer, blade i en pose, pustet op og lukket 
sammen med tape, formet som en ugle, med 
enten tegnet eller påklistret øjne og næb.

Vi har lavet mad over bålet flere gange, 
den ene gang fik vi spaghetti kødsovs, det var 
næsten bedre end juleaften… eller….

Vi har også fået vores ude-værksted helt 
på plads, så nu kan børnene stifte bekendt-
skab med og øve sig i at save og hamre. Se-

nest er der blevet bygget et nyt fodertrug til 
gederne inde i stalden.

Teater og Spil Dansk
Igen i år blev vi inviteret op i kirken til ”Spil 
Dansk” dag. Vi har længe øvet os på ”I østen 
stiger solen op” og ”Nu falmer skoven”, så 
da dagen endelig kom d. 30 oktober, var 
Krudtugler og Græshopper top klar til at 
komme afsted og hygge i kirken sammen 
med de andre inviterede, samt forældre og 
bedsteforældre. 

Som en anden aktivitet, har græshop-
perne været en tur i Slagelse teater. Det var 
en kæmpe oplevelse, hvor børnene var me-
get optaget af  historien og følelserne blev sat 
på prøve.  

Fotografen har også været forbi d. 9. 
nov. Så der kan nå blive billeder klar af  de 
skønne unger inden jul – måske til en ekstra 
julegave til bedsteforældrene.

Den søde juletid… og ventetid
Snart er det jul, og børnene er i fuld gang 
med at jule. 

En af  de største opgaver for børnene i ju-
letiden er at kunne holde på hemmeligheder. 
De har længe været i gang med overraskel-
ser, som de skal have med hjem til mor og 
far til jul.

I december måned kan ventetiden være 
meget lang, når man tæller ned til juleaften. 
Så vi prøver på bedste vis at få tiden til at 

Vinteren er nær
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gå med juleklip og 
julesang.

Børnene lærer 
om julens tradi-
tioner, eller i hvert 
fald de mest hånd-
gribelige af  dem. 
De lærer om ned-
tælling til jul ved 
hjælp af  advent-
slys, der synges 
julesange, og de lærer om vigtigheden af  at 
opføre sig pænt, for julemanden ved jo som 
bekendt alt…

Torsdag d. 13. december holder vi den 
årlige julefest, hvor børnene går Lucia op-
tog. Børnene øver sig meget op til denne 
store begivenhed, og de er spændte som flits-
buer. Forældrene glæder sig til at se, når de 
små poder kommer ind med lys i hænderne 
og glorie på hovedet.

Efter det fine optog, serverer de flittige 
forældre i Aktivitetsudvalget gløgg og æble-
skiver, sidstnævnte spises i rigelige mængder 
af  både børn og voksne. Og man kan jo 
ikke have en juletræsfest uden en helt speciel 
gæst, som kører i kane og leverer gaver til 
alle jordens børn...

Onsdag d. 19.december tager vi til jule-
gudstjeneste i kirken, hvor Morten (præst) 
fortæller historie, og Charlotte (organist) 
synger med børnene.

Nyt fra bestyrelsen
Ved forældremødet den 10. oktober blev 

der afholdt valg til Askehavegårds bestyrelse. 
Tina Rossing og Helle H. Jensen blev valgt 
som bestyrelsesmedlemmer og Anita Kri-
stensen og Anja Hansen blev valgt som sup-
pleanter.              

Den samlede bestyrelse består af: 
Pia Nielsen (formand og LDD mandat fra 

Danske Daginstitutioner), Christian Peder-
sen (næstformand), Louise Holme Hansen 
(LDD mandat fra Danske Daginstitutioner), 
Helle Hartmann Jensen (bestyrelsesmed-
lem), Tina Rossing (bestyrelsesmedlem), 
Anita Kristensen (suppleant), Anja Hansen 
(suppleant), Palle Woss Petersen (LDD sup-
pleant og direktør for Danske Daginstitutio-
ner), samt Børnehusets leder og en medar-
bejderrepræsentant.

Så vil vi gerne byde velkommen til:
Kornelius, der startede 1. november hos 

Krudtuglerne • Bertram, der startede 1. no-
vember hos Larverne • Julie, der starter 1. 
december hos Larverne • Mads, der starter 
1. december hos Græshopperne • Naja, der 
starter 1. januar hos Myrerne • Hjalmar, 
Charlie, Mateo og Emma, der starter 1. ja-
nuar hos Larverne.

Vi vil også gerne byde velkommen til vo-
res nye pædagogmedhjælper Tine, som star-
tede 1. november hos Larverne.

Vi håber, at I alle sammen, børn såvel 
som voksne, vil falde godt til og få en fanta-
stisk tid i Askehavegård.

Tak…
Til sidst vil vi gerne takke for et dejligt år i 
Askehavegård Børnehus.

En stor tak til både børn og forældre, 
som er med til at skabe og opretholde vores 
”Hus”.

En særlig tak til vores personale, som yder 
en kæmpe indsats året rundt.

Uden jer alle vil Askehavegård ikke være 
Askehavegård! 

De bedste julehilsener  
Bestyrelsen i Askehavegård   

Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk
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VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

CONTAINERE INDUSTRIAFFALD     ENTREPRENØRKØRSEL     KRANER OP TIL 27 M M/U GRAB 
BLOKVOGNSTRANSPORT     LEVERING AF GRUS, STEN, MULDJORD OG SKÆRVER

RING PÅ 58 38 47 00
WWW.FORLEVVOGNMAND.DK
info@forlevvognmand.dk

• Vedligeholdelse af 
 grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse

v/ Lasse Zielinski             

Hejningevej 30 • 4200 Slagelse • Mail: t.g.s@email.dk

www.t-g-s.dk

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING
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NYE
ÅBNINGSTIDER

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-17.30
Weekend og helligdage

 kl. 7.30-15.30

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I POSTNUMRE 4200, 4220 og 4241 

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

TLF. 58 54 90 35 · FAX: 58 54 95 40 · BILDSØVEJ 157 · 4200 SLAGELSE · WWW.MINKØBMAND.DK

NÆSBY STRAND

UDEKØRENDE TEKNIKER
VI TILBYDER OGSÅ

JERNBANEGADE 14
4200 SLAGELSE
V/ DENNIS MØLLER

+45 42 41 53 53
KONTAKT@PCDOKTOR.DK

KONTAKTOPLYSNINGER ADRESSE

 STATIONÆR & BÆRBAR REPARATION

 MAC REPARATION

 VIRUS FJERNELSE

 DATA BACKUP & GENSKABELSE

 SALG AF COMPUTERE, HARDWARE, SOFTWARE SAMT TILBEHØR

VI TILBYDER PÅ ALLE TYPER SAGER

GRATIS FEJLSØGNING
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

Reparation og salg af: Landbrugsmaskiner, græsslåmaskiner og havefræsere.
Sandblæsning af div. emner.

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 20 10 59 70 

Email: f.hangartner8@yahoo.dk

Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.
Autoværksted - Pladesmed

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde tirsdag og 
onsdag.

VELKOMMEN
Niels Arne Skovgård Andersen

Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng
Værksted: 58 86 92 48

Servicevogn: 30 24 25 20

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leveres.
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Jul 
 
Når vi på billeder ser Adam og Eva stå med figenblade (som på 
Hejninges altertavle) og omsonst prøve på at dække sig, gælder 
det ikke kun deres køn, som vores af Freud prægede tid ofte 
opfatter det, men det er en langt mere vidtrækkende værgeløs-
hed, de vil skærme sig mod.   
 Gud opretholdt ved sine bud en verden for dem, hvor de 
vidste, at alt var godt og trygt. Når blot de holdt sig inden for 
de grænser, som Gud havde sat for dem, så ville de være 
beskyttet mod ondskaben og fordærvelsen. Men i det øjeblik 
det lykkedes djævelen i skikkelse af slangen at så tvivl om Guds 
godhed i deres hjerter, da faldt allerede hele den usynlige 
indhegning, som beskyttede dem mod fare og nød. 
 Adam og Eva havde jo hele tiden været nøgne. Det havde 
ikke generet dem. Det er derfor ikke nøgenheden i sig selv, der 
er problemet. Men det er det, nøgenheden peger hen på: værge-
løsheden, udsatheden. Og denne værgeløshed kommer af 
vildfarelsen. De var faret vild, selv om de gik rundt i den have, 
Gud havde sat dem i.  
 De blev ført vild af slangen, da de stolede på den. Nu var 
de i en verden, hvor det var djævelen, der herskede. Men 
djævelen gør ikke andet end at så tvivl, så at det aldrig er klart, 
hvad der er op og ned, godt og ondt. Djævelen gør ikke andet 
end lyve, og hvor løgnen er kommet i højsædet, kan der ikke 
kendes forskel på sandhed og løgn.  
 Man har kaldt denne beretning for en myte, og selv om 
ordet myte egentlig betyder løgn, så fortæller myten en sand-
hed. Med Albert Camus’ ord: ”Digtningen er den løgn, med 
hvilken vi fortæller sandheden.”  
 Menneskenes situation er, at vi befinder os der, hvor 
Adam og Eva opdagede, at de var, da de så, at de var nøgne og 
greb ud efter et figenblad til at dække sig med. Det vil sige, vi er 
faret vild, vi har kastet vrag på Guds gode orden. Det gjorde vi, 
da vi første gang anså det for bedre at handle imod hans bud 
end at følge dem. Og hver gang vi gjorde det siden. Vi står 
uden for Guds beskyttelse. Vi er ført vild. Vi er blevet lokket. 
Det er nok ikke så tydeligt, at det er djævelen, der har fristet os. 
Han optræder ikke altid i skikkelse af en slange. Han kommer 
lige så ofte i skikkelse af en fornuftig beregning. Det kan bedre  
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betale sig, siger vi til os selv og hinanden og går så imod Guds 
bud. Eller han kommer i skikkelse af misundelse, vrede, for-
nærmelse. Eller mere spidsfindigt i skikkelse af gode forsætter, 
høje idealer, smukke utopier, og så siger vi til os selv: målet  
helliger midlet.  

 
 I en engelsk julesang hedder det: Kristus, vor frelser, blev 
født på juledag for at frelse os fra Satans magt, da vi var faret 
vild. Så kort kan juleevangeliet siges. Og det det bliver det også 
i vore egne salmer:  

Alt siden vi tabte den ære 
Guds billedes frugter at bære, 
var verden forvildet og øde, 
vi alle i synden bortdøde. 

Og i en anden salme, forkyndes Guds frelsende indgriben: 
Al verden stod i Satans pagt, 
da brød vor Jesus frem med magt 
og rev os ud med blodig hånd 
af alle vore fjenders bånd. 

Og igen: 
O, han oplader på ny den dør 
til glædens Paradis, 
som længe for os stod lukket før, 
ham være lov, tak og pris! 

Vi er endnu i denne verden, hvor der ikke hersker fuldstændig 
klarhed. Men lyset er kommet, og der er sat skel mellem lys og 
mørke. Sandheden har lydt, og der er sat skel mellem sandhed 
og løgn. Gud har selv fundet os og fører os nu hjem, så vi ikke 
længere er vildfarne.   MB 
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JULEMØDE 

i Kirke Stillinge Forsamlingshus 
Torsdag d. 13. december kl. 19.00 

 

 
 

Christian Eugen-Olsen 
 
Årets gæst til julemødet er tidligere ceremonimester, 
kammerherre, oberstløjtnant, jazzmusiker og orkesterleder 
Christian Eugen-Olsen. 
I perioden fra 1990-2012 har Eugen-Olsen været Dron-
ningens ceremonimester. I dag kender vi alle Eugen-Olsen 
som TV’s kongehusekspert. 
Eugen-Olsen vil fortælle om: Hvordan virker Hoffet? 
Han kommer ind på Regentens virke og Hoffets organisa-
tion, og hvordan det hele spiller sammen. Han kommer 
også ind på, hvor man bor, og de historier, der knytter sig 
hertil. 
Alt i alt venter der os en spændende aften. 
Sædvanen tro er der Luciaoptog, julesange samt lodtræk-
ning om blomsterdekorationer på indgangsbilletten. 
 
Entré incl. kaffebord 30 kr. Alle er velkomne. 
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SANGFORMIDDAG I PRÆSTEGÅRDEN 
Torsdag, d. 24. januar, kl. 9.30.   
 

 
 
Vi lægger ud med sange om sproget. 
Herefter bliver der plads til deltagernes ønsker. 

Der er gratis morgenbrød. Alle er velkomne. 
 

FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN 
 

 
Marie Krarup, som har boet og rejst i Rusland, rejser 
spørgsmålet og viser et andet billede af landet. 
 
Torsdag, den 28. marts, kl. 19.30: 

Sognepræst Henrik Bach: 
Konfrontationskurs – Tidehverv og den  
guddommelige komedie. 

 
Tidehverv har fra begyndelsen været et omdiskuteret 
fænomen. Henrik Bach har i en bog skildret hele 
historien og fortæller om Tidehverv, hvad det står for. 
Hvad er Tidehverv? – kom og hør foredraget! 
 
Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord begge aftener. 
 

Torsdag, den 16. januar, kl. 19.30. 

Folketingsmedlem Marie Krarup: 
Debatten om Rusland. 

Er det billede af vore dages Rusland, 
som medierne tegner, retvisende? 
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ADVENT OG JUL   

I VORE KIRKER 

 
2. december, 1. søndag i advent: 
10.30 Gudstjeneste i Hejninge kirke. 
15.00 Gudstjeneste i Stillinge kirke, børnekoret medvirker. 

16. december, 3. søndag i advent: 
10.30 Gudstjeneste i Hejninge kirke med krybbespil ved 
elever fra Trelleborg Friskole. 
14.00 Vi synger julen ind med Landsbykoret i Stillinge 
kirke, efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i  
Stillinge Forsamlingshus (30,- kr.). 

24. december, juleaften: 
14.30 Julegudstjeneste i Hejninge kirke, trompetist 
Christian Brøgger medvirker. 
16.00 Julegudstjeneste i Stillinge kirke, voksenkoret og  
trompetist Christian Brøgger medvirker. 

25. december, juledag: 
10.30 Julegudstjeneste i Stillinge kirke, voksenkoret  
medvirker. 

26. december, anden juledag: 
10.30 Julegudstjeneste i Hejninge kirke. 
 

 
 

 

 

Billedet viser et eksempel på 
den nye form for grandeko-
ration, som er blevet lagt på 
gravene fra i år. 
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd 
Ansættelse, ny konstituering i menighedsrådet m.m. 
Siden sidst har vi fået nybesat to stillinger ved kirken, nemlig graver-
medhjælperstillingen samt hverdagskirkesangerstillingen. Til først-
nævnte stilling kom der i alt 36 ansøgere, mens der til kirkesanger-
stillingen var 11 ansøgere. Der var til vores store glæde overraskende 
mange velkvalificerede ansøgere. Men et enigt menighedsråd har valgt 
at ansætte vores hidtidige kirkeværge i begge stillinger. Det er derfor en 
stor glæde at byde velkommen på medarbejdersiden til Pia Nielsen. 
Dette betyder samtidig, at Pia skal træde ud af menighedsrådet grundet 
ansættelsen. I hendes sted er vores suppleant Poul Beierholm indtrådt i 
menighedsrådet pr. 1/10. Vi byder Poul B. velkommen til arbejdet i 
menighedsrådet. Menighedsrådet har på sit oktobermøde af samme 
årsag måtte vælge ny kirkeværge. Valget er naturligt faldet på Poul 
Tranekær Nielsen, da Poul i forvejen gennem mange år har haft kon- 
takten til vore håndværkere. 

Nye betalingsregler for gravstederne på kirkegården. 
Menighedsrådet har besluttet at ændre betalingsreglerne på kirkegården, 
således at alle ydelser man ønsker, skal betales forud. Ønskede man 
grandækning til jul i år, skulle betaling finde sted inden udgangen af 
oktober 2018. Vedligeholdelse af gravsteder for 2019 forfalder til 
betaling marts 2019. 
 Ønsker man andre ydelser på sit gravsted aftales tid og pris før 
arbejdets udførelse med kirkegårdspersonalet. Ændringerne sker som 
følge af en forenkling af regnskabsmæssig og administrativ karakter, 
således at vi slipper for at rykke for diverse betalinger. Samtlige grav-
stedsejere har modtaget brev om de ændrede regler. Skulle der alligevel 
være spørgsmål af uddybende eller afklarende karakter, bedes man  
kontakte graverpersonalet. 

MobilePay og møder i den kommende tid m.m. 
Vi er i menighedsrådet ved at få etableret MobilePay, således at vi 
regner med, at det kan iværksættes i forbindelse med årets julemøde. 
Herefter vil MobilePay være en betalingsmulighed ved alle vore kirke-
lige arrangementer, hvor der tages entre, men naturligvis også ved 
basaren. 
 Landsbykoret gav en flot 30 års jubilæumskoncert i en stuvende 
fyldt kirke d. 6. november. Vi glæder os til at høre fra jer igen allerede 
d. 16. december, hvor julen synges ind med efterfølgende 
gløggarrangement i Forsamlingshuset. 
 Julemødet bliver i år holdt torsdag d. 13. december kl. 19.00 i 
Forsamlingshuset hvor årets gæst er TV’s Kongehusekspert, Christian 
Eugen-Olsen. Der venter os en utrolig spændende aften. 
 Så er der blot tilbage at ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt et 
godt og lykkebringende 2019.  Ebbe Gjørup/formand. 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

2. december, 1. s. i advent 1500 B  1030 
9. december, 2. s. i advent 1030 Ingen 
16. december, 3. s. i advent 1400 L 1030 K 
23. december, 4. s. i advent 1030 Ingen 
24. december, Juleaften, 1600 V+T 1430 T 
25. december, Juledag 1030 V Ingen 
26. december, Anden Juledag Ingen 1030 

30. december, Julesøndag 1030 Ingen 

1. januar, Nytårsdag 1430 1600 

6. januar, Helligtrekongers s. 900 1030 
13. januar, 1. s. e. helligtrekgr 1200 * Ingen 
20. januar, 2. s. e. helligtrekgr 1030 900 
27. januar, 3. s. e. helligtrekgr 1030 Ingen 

3. februar, 4. s. e. helligtrekgr 1600 B Ingen 
B = Børnekoret medvirker 
L = Landsbykoret medvirker 
K = Krybbespil 
V = Voksenkoret medvirker 
T = Christian Brøgger medvirker på trompet 

Gudstjenester på plejehjemmet 
Tirsdagene, d. 11. december og d. 8. januar, kl. 14.30 –  
desuden mandag d. 24. december kl. 10.00. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Lone Uldall Jørgensen. 

Kirkebil 
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til  
gudstjenester og til arrangementer i præstegården.  

Fri 
Sognepræst Morten Brøgger holder fri i weekenden  
12.-13. januar. Embedet varetages af præsterne i Sct. 
Peders-Havrebjerg pastorat. Se også hjemmesiden:  
www.sctpederskirke.dk  
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Sognepræst  
Morten Brøgger,  
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,  
e-mail: mbr@km.dk  
Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,  
mandag træffes sognepræsten ikke.  

Stillinge sogn  
Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.  

Menighedsrådet:  
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,  
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk  

Kirkeværge: Poul Tranekær Nielsen, tlf. 28 28 66 10, 
e-mail: stubagergaard@gmail.com 

Birte Andersen  
Poul Beierholm 
Susanne Broustbo 
Søren Skovager  
Joachim Wolder 

Hejninge sogn  
Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.  

Menighedsrådet:  
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,  
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk  

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,  
e-mail: alfredberg@outlook.dk  

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Henrik Hviid 
Anni Ejland Nielsen 
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Skibbækparken 5-11 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58859813 · Email: info@scanmetals.com

ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

Salon New Hair

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

2 hyggelige værelser med separat indgang og med
fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet

med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden

www.lysgaarden.dk
eller kom forbi og tal med mig eller ring.

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk
B&B er åben hele året, men husk at

bestille værelser i god tid.
Velkommen!
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Tagdækning SLAGELSE DYREHOSPITAL  
 Undersøgelser · Operationer 

Tandbehandling · Laboratorium  
Fysioterapi · Kattens Værn  

Kattepension ·  Hundelegeplads 
Tilbehør ·  Foder 

Slagelse Dyrehospital  
Rugvænget 12 · Slagelse  
Tlf.:  58 50 51 61 
mail@slagelsedyrehospital.dk 
Slagelsedyrehospital.dk 

Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
Tlf. 58 54 72 87

også aften - lørdag/søndag
Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

Alt i murer-, tag- og facade-arbejde 

Ring gerne for et uforpligtende tilbud

Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87

Åbningstider
Mandag og tirsdag 10-17  •  Onsdag lukket

Torsdag og fredag 10-17  •  Ellers efter aftale

Tilbyder nu senior-

 og studierabat!!!
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”Bag for en sag”
Spilopperne deltog i uge 41 i projektet ”Bag 
for en sag”. Projektet går ud på at indsamle 
penge, som går direkte til Børns Vilkår og 
Børnetelefonen. Vi talte med børnene om, 
hvad projektet gik ud på, og om at man også 
kan være ”gode venner” for nogen, som man 
ikke kender. Ugen igennem blev der bagt på 
livet løs, pakket i poser, og lavet bestillings-

sedler til alle forældrene. Fredag var ugens 
helt store højdepunkt, hvor vi skulle over og 
stå foran Dagli’ Brugsen i Kirke Stillinge og 
sælge vores bagværk - kl. 12.55 var alt ud-
solgt og børnene havde indsamlet et flot be-
løb til Børns Vilkår og Børnetelefonen. Vi fik 
1.410 kr. i kontakter og en del på mobilepay.

 
OL
På Solsikkestuen har der været afholde OL-
dage, som bød på en helt masse krop og 
bevægelse. Børnene gik op i udfordringerne 
med liv og sjæl, og der blev løbet, kastet og 
meget andet. Dagene sluttede med diplomer 
og flotte medaljer til alle.

Syng dansk i Stillinge kirke
Den 21. november var børnene i kirke til 
fællessang. Hjemmefra havde vi gennem 
længere tid øvet sig på flere forskellige sange, 

Stillinge børnehave
Kirke stillinge børnehave og vuggestue
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som skulle synges på dagen. Børnene nåede 
at blive virkelig dygtige og havde en rigtig 
hyggelig dag i kirken.

Vandskade
Børnehaven har desværre været ramt af  
vandskade. Det startede på Spiloppernes ba-
deværelsesgulv, men viste sig at have spredt 
sig ud over et større område, under både 
Spilopstuen, gangen, tegnestuen og køkke-
net. Det har betydet, at Spilopperne måtte 
flytte ud i en stor pavillon på legepladsen. 
Den dag, hvor pavillonen blev sat op, var 
en super spændende dag for både børn og 
voksne. Den blev nemlig svinget ind over 
børnehavens hegn med en kæmpe kran - det 
var altså ret fedt. Inde i selve børnehaven er 
håndværkerne i fuld gang, alt imens Spilop-
perne stortrives i deres nye omgivelser.

Julen er hjerternes fest
Julen er nu i fuld sving og børnene er hver 
dag spændt på, hvad den nye decemberdag 
bringer. Børnehaven har i mange år haft en 
tradition om at tage ud i skoven sidst i no-
vember for at lede efter vores evigt tilbage-
vendende nisser. Igen i år fandt vi dem sidde 
og fryse, og derfor tog vi dem selvfølgelig 
med hjem i børnehaven, hvor de bor i hele 
december måned. Nisserne skriver breve til 
børnene og hver nat spiser de grød eller la-
ver nissedrillerier.

Allerede i november måned begyndte vi 
at lave julehemmelighederne til forældrene. 
Børnene nyder at lave gaver og have hem-
meligheder for far og mor, selvom hemme-
ligheder kan være svære at holde på. Bør-
nene pakker selv deres gaver ind, laver kort 
til gaven og glæder sig over at have en lille 
pakke til mor og far, som de kan lægge under 
træet juleaften.

Vi synger julesange både på legepladsen, 
stuerne og til fredagssang, og der klippekli-
stres på alle stuerne. Spilopperne har længe 
øvet sig på at gå LUCIA og på at synge for-
skellige julesange, da det er dem der skal 
gå Lucia og synge til julefesten. Børnene er 
blevet virkelig dygtige og meget modige og 
glæder sig til at ”optræde” for far, mor og 
søskende, samt alle de andre forældre. Vi er 
ofte på besøg hos beboerne på Stillinge Ple-
jehjem og glæder til også at skulle synge og 
gå Lucia for dem.

Sidst i december holder vi vores årlige 
Børnejulefrokost, hvor børnene er med til 
at lave en traditionel julefrokostbuffet. Der 
dækkes fine borde, som pyntes med hjem-
melavet pynt, synges julesange og spises til 
vi er ved at revne. Ikke så længe efter bliver 
det ferietid og vi ønsker hinanden en Rigtig 
glædelig Jul og et godt Nytår.

På vegne af  personalet i Stillinge børnehave
Rikke Schunck
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Hermed vil håndboldafdelingen gerne præ-
sentere et af  vores børnehold, nemlig vores 
U8 drenge og piger. Her ses de i deres flotte 
nye trøjer, som vi har investeret i til denne 
sæson, godt hjulpet på vej af  holdets sponsor 
”Hair by Ågaard” ved Karen Ågaard. 

På billedet ses øverst fra venstre Aya, Se-
bastian, Rasmus, Bastian og Lasse. Nederst 
fra venstre sidder Noah, Smilla, Majse og 
Andrea. På billedet mangler Gilbert. Holdet 
trænes af  Marianne Andersen, Alexander 
Helgason og Anne Friberg.

Hvis du er årgang 2010 eller 2011 og hvis 
du kunne tænke dig at prøve at spille hånd-

bold, er du velkommen i Stillinge hallen ons-
dag mellem kl. 17-18.   

Mvh. Anne Friberg (tlf.nr: 20632683)

Stillinge IF 

Håndbold U8 i nye flotte spilledragter
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Efterårshilsen fra Petanque
Det har været et dejligt efterår, hvor der har været et pænt 
fremmøde på vore mødedage. Dog ikke om lørdagen, så derfor 
holder vi en pause med lørdag som spilledag indtil videre. 

Vi har afholdt klubmesterskab d. 19. okt., og efter spillet  
nød vi et par stykker smørrebrød og Aases bagværk. 

Der blev delt præmier ud til Kirsten, som løb med  
1. præmien, til Sonja Nielsen, som tog 2. pladsen og til Rita,  
som lige er startet, fik 3. pladsen. Flot klaret!

Efter en periode med lidt tilbage-
gang i medlemstallet er vi nu tilbage, 
hvor vi igen er ca. 25 medlemmer. 

Vi byder de nye velkommen: Ben-
te, Annie, Rita og Annegrete, og så 
er Erik L. kommet igen efter længere 
tids fravær. Velkommen alle sammen.

Spilletider er fremover tirsdag kl. 
14-16 og fredag kl. 14-16
I ønskes alle en god  jul.

Annette og Bent

Generalforsamling i 
Stillinge Idrætsforening

Stillinge Idrætsforening afholder generalforsamling  
i Huset, Bildsøvej 74 C,

 mandag den 25. februar 2018 kl. 19.00 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen
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.Stillinge Idrætsforening

www.stillingeif.dk
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER 
    V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP 

 

 TRELLEBORG ALLE 1  4200 SLAGELSE 
  TLF: 28 60 51 52 - RING OG BESTIL 

 
 
 
 

 

 BUKETTER 
 BEGRAVELSE 
 RECEPTIONER 
 BRYLLUP m.m. 

GRATIS  
LEVERING  

I HELE SLAGELSE 

 ÅBNINGSTIDER: 
MAN-TORS:10-16 
FREDAG:    10-17 
LØRDAG:     9-13      ELLER EFTER AFTALE
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STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84

www.strandensmalerservice.dk

Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Har din bil fået en bule
- eller rust i kanterne...
Kom til os med mange års
erfaring og få et uforbindende
tilbud.

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto- & Pladeværksted
Stillingevej 78, Kirke Stillinge

Tlf. 58 54 71 64
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TØ
MRER-GÅRDEN ApS

Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse

Ny-byg • Renovering • Tilbygninger • Sommerhuse
Papirisolering • Hovedentreprise • Tagarbejde

21 75 91 34 • 58 54 91 31

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde 

Kloakering  & dræning 
Tilslutning til offentlig kloakering 
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m. 
Støbearbejde 
Jordflytning 
Kystsikringer 
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m. 
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons 
Nedrivning med professionelt udstyr 
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl 
Salg og levering af sten - og grusmaterialer,  jord og granitskærver  
Belægningsarbejde 
Ny, om - og tilbygninger 
Total, hoved og fagentreprise 
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse 
TV-inspektion af kloaker 
Saltning og snerydning  
Container kørsel/Udlejning 

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet 
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med 
professionelt udstyr. 

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i 
projektet. 
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Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i 
projektet. 
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Stillinge Skole, Nymarkskolen og Sønder-
marksskolen har i samarbejde med UU-
Vestsjælland lavet en samarbejdsaftale, som 
skal styrke elevernes mulighed for at blive 
uddannelsesparate og tage en ungdomsud-
dannelse efter folkeskolen. Aftalen indebæ-
rer, at der etableres samarbejde med lokale 
virksomheder om mulighed for praktik, me-
sterlærerforløb og/eller etablering af  fritids-
job til de unge mennesker. Der ud over vil 
der blive etableret særlige håndholdte forløb 
for de elever, som har brug for dette i forhold 
til at kunne tage en ungdomsuddannelse. I 
forbindelse med aftalen er der udsendt en 
pressemeddelelse, hvor I kan læse mere. 
Pressemeddelelsen er også lagt på skolens 
hjemmeside. 

Kidsvolley
Igen i år har vi deltaget i Kidsvolley for sko-
lens elever op til mellemtrinnet. Eleverne 
har haft nogle gode dage, hvor de har kon-
kurreret med de andre skolers elever. Vi op-
lever som altid, at skolens elever sportsligt 
klare sig godt, men som skoleleder er jeg 
altid ekstra glad for tilbagemeldingerne fra 
de andre skoler om, at vi har dygtige elever, 
som er vidende om, hvordan man skal op-
føre både på og uden for banen.  

Renovering af skolens 
madkundskabslokale
Politikerne i Børne- og Ungeudvalget har 
valgt at prioritere en renovering af  skolens 

madkundskabslokale. Det er vi meget glade 
for på skolen og ser frem til at få ombygget 
lokalet, så det bliver tidssvarende. 

Processen med at designe et nyt lokale 
starter først i det nye år. Der vil formentlig 
være en periode, hvor lokalet ikke kan bru-
ges på grund af  renovering.

Nyt informationssystem
Fra 1.8 2019 lukker alle Intra-platformene 
(ForældreIntra, PersonaleIntra og ElevIn-
tra). Intra bliver erstattet af  et nyt system ved 
navn Aula. System bliver i øjeblikket testet i 
Århus og skal rulles ud til alle skoler i landet, 
så alle kan benytte det fra 1.8.2019. Da sko-
lerne på Vestsjælland er med i sidste udrul-
ningsbølge, vil medarbejderne først kunne 
tilgå programmet fra maj og forældrene  
fra 1.8. Der vil komme mere information, 
når vi nærmere os overgangen til det nye 
system.

Stillinge skole Bakkedal
Når du kommer til Stillinge skole og bevæ-
ger dig ud i området ”Bakkedal” kommer 
du til et særligt sted. Et sted der for børn 
emmer af  spændende natur og landlig idyl, 
med muligheder for mange spændende akti-
viteter og lege både i skoletid og SFO-tid. Et 
sted som er med til at give gode oplevelser, 
der kaster lys langt ind i voksen livet. I SFO-
tiden har vi udvidet udnyttelsen af  dette 
sted, så eleverne dagligt har mulighed for 
at benytte sig af  tilbud i dette uderum. Der 
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EAN	nr:	()*+,,)-*,,-)	

!sogne	
	
Nyt	logo	og	nye	skilte	
	
Som	I	kan	se,	har	skolen	fået	udarbejdet	et	nyt	logo,	da	det	var	nødvendigt	at	designe	et	nyt,	der	
kan	bruges	på	Facebook,	Instagram	og	skolens	hjemmeside.	Logoet	forestiller	1	børn	i	forskellige	
størrelser	og	farver	som	symbol	på	værdierne	forskellighed	og	fællesskab.	Til	logoet	er	der	
desuden	designet	en	supergrafik.	Jeg	håber,	I	vil	tage	godt	i	mod	logoet	og	like	det	på	Facebook	
mv.		
Vi	arbejder	desuden	på	at	få	opsat	skilte	ved	indkørslen	til	skolen,	så	man	bedre	kan	se,	hvor	man	
skal	køre	ind.		
	
Skolens	resultater	ved	afgangsprøven	fra	!.klasse	
	
Undervisningsministeriet	har	netop	opgjort	karaktergennemsnittet	for	alle	elever	i	hele	landet.	
Stillinge	Skole	har	præsteret	markant	over	kommunes	gennemsnit	og	ligger	også	over	
landsgennemsnittet.	Fra	skolens	side	skal	der	lyde	en	tak	til	alle	elever,	forældre	og	medarbejdere	
for	den	store	indsats,	der	er	med	til	at	gøre	eleverne	klar	til	tiden	efter	folkeskolen.		
	
Nye	medlemmer	i	skolebestyrelsen			
	
Der	har	været	afholdt	suppleringsvalg	til	Skolebestyrelsen	og	følgende	blev	valgt	ved	fredsvalg:	
Cecilie	Thielemann,	Mor	til	Ursula	i	3.c	
Mads	Alring	,	Far	til	Victoria	i	2.a	
Jacob	Ganderup,	Far	til	Elias	i	#.b	
	
Møde	mellem	Skolebestyrelsen	og	Forældrerådene	
	
Den	%.	oktober	var	der	møde	mellem	Skolebestyrelsen	og	Forældrerådene.	Mødet	var	en	stor	
succes	og	Skolebestyrelsen	arbejder	på	de	kommende	møder	videre	med	at	få	omsat	det	fælles	
arbejde	med	skolens	værdiord	til	en	samlet	folder,	som	forældrerådene	kan	bruge	i	deres	arbejde	
med	at	bakke	op	om	elevernes	læring	og	trivsel.		
	
Julearrangement	i	SFO	
	
Den	%.december	var	der	julearrangement	i	SFO’en.	Der	blevet	lavet	juledekorationer,	flettet	
hjerter	og	spist	æbleskiver.	Tak	til	alle	der	var	med	til	at	gøre	dagen	til	en	god	dag	for	alle.		
	
Martin	Meier	

Samarbejdsaftale om 
ikke uddannelsesparate elever



2sogne 45December      2018 

Hvis man på internettet søger på kæmpe-
sten.dk,  kan man finde et kort over 119 
sten, som er over 4 meter lange, og en af  
dem findes ved Kirke Stillinge. Det er en 5 

x 3 meter stor overligger på Breddysse ved 
Ølandsgård på Støvlebækvej 8. Breddysse er 
en langdysse med to gravkamre, og man sag-
de i gammel tid, at de var sat over en konge 

Kæmpesten  ved  Kirke  Stillinge
Af Helge Christiansen

tilbydes aktiviteter som rollespil med sværd 
og skjold, bål mad inspireret af  årstiden og 
kreative aktiviteter, der lægger op til, at du 

også selv kan bruge fantasien eller ting fra 
naturen. 

Martin Meier, skoleleder 
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og hans dronning. Den store overligger er i 
bronzealderen blevet forsynet med hellerist-
ninger i form af  to store skibsbilleder og en 
mængde skåltegn.

Billedet af  Breddysse er malet i 1869 af  
Jacob Kornerup, der var arkitekturmaler og 
arkæolog. Han havde i de foregående år ar-
bejdet med at afdække og beskrive kalkma-
lerierne i Stillinge Kirkes dåbskapel. Bred-
dysse lå dengang på den bare mark, idet 
Ølandsgård først blev flyttet ud i 1895. Før 
lå gården inde i byen, hvor der nu er et nyt 
hus på Stillingevej 84.

Ølandsgård var i årene 1820 til 1860 
fæstet af  en mand, der hed Knud Larsen. 
Knud Larsen blev kaldt ”Kloge Knud,” og 
man for¬talte, at han fik sin klog¬skab ude 
ved Breddysse. Man sagde, at han hver nyt-
årsnat red ud til dysserne, og der lærte han 
sine kunster. 

Engang fik han besøg af  nogle kedelflik-
kere, som havde varer på en vogn. De havde 
en stor hund med til at bevogte varerne. 
Knud påstod, at man sag¬tens kunne stjæle 
af  varer¬ne, selvom hunden var der, men 
det benægtede kedelflikkerne. De væddede 
så 2 speciedalere, men Knud gik blot hen og 
tog hunden bort. 

En anden gang kørte Knud hjem fra Sla-
gelse, og hestene løb fra ham, da han var fal-
det af  vognen. Hestene løb forbi hans gård, 
men Knud gik blot hjem og sagde: ”De 
kommer nok.” Og ganske rigtigt, hestene 
løb ud i en grus¬grav og vendte der, inden 
de løb hjem. 

Disse heste var ikke ganske almindelige. 
Det var et par grå køreheste, som al¬tid kun-
ne finde vej. Knud kørte tit på lange rejser, 
og selv i mørke nætter, hvor han måske ikke 
var helt ædru, kom han aldrig galt af  sted. 
”Hestene førte ham, hvorhen han ville,” 
sagde man. Knud Larsen havde en søn, der 
hed Rasmus Knud¬sen og en sønnesøn Vil-

helm Knudsen, der blev gårdejer i Mullerup. 
Denne Vilhelm Knudsen fortalte i 1936: 

”Jeg husker fra min barndom, at min 
bedstefar hvert år ofrede til højfolkene, de 
underjordiske. Det foregik juleaftensdag sidst 
på eftermiddagen. Knud gav sin kone besked 
om at tage en kurv og deri lægge noget af  det 
bedste, der var i huset, kage, flæsk, pølse og øl. 
Desuden lagde han selv nogle penge i  kurven. 

Så red han på en bestemt af  sine heste ud 
på marken, red tre gange rundt om Bred-
dysse og lagde derpå maden og pengene på 
en flad sten. Om morgenen var offeret altid 
forsvundet.” 

Offersten, børnesten og vendesten er der 
en del af  blandt kæmpestenene. Om flere 
sten fortælles, at ”børn kommer fra store 
sten,” og ”stenen vender sig, når den lugter 
nybagt brød.” Det er paradoksale talemåder 
i lighed med ”Her er så stille, at jeg kan høre 
græsset gro”. De to nævnte talemåder om 
store sten har med frugtbarhedsdyrkelse at 
gøre. Man kan forstille sig, at de er blevet 
sagt af  voksne – måske i spøg – til børn, for 
at forklare frugtbarhedsofringer. Og så store 
sten har givetvis været stedet for stævnemø-
der. Det kan der også komme børn ud af ! 

Helleristningerne på Breddysse, opma-
lede. Det lille skib på siden af  kæmpestenen 
er 50 cm langt, og det store på oversiden er 
over 2 meter. Der er mindst 100 skåltegn. 
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Ølandsgården på Støvlebækvej 8 er en 
slægtsgård, hvis historie begyndte noget dra-
matisk. Gården lå oprindelig inde i Kirke 
Stillinge by og havde et tilliggende på 80 
tønder land. Den første i slægten var Hans 
Christian Jensen, der var født i Kragerup 
og blev gårdejer i Sørbymagle. I 1875 solgte 
han sin gård der og købte Ølandsgården i 
Kirke Stillinge. Han var da 38 år gammel og 
enkemand med en 3-årig datter. Hans Chr. 
Jensen fik straks lejlighed til at øge gårdens 
tilliggende til 100 tdr. land, idet han købte 
40 tdr. land fra nabogården Vejsager og 
solgte sin strandlod fra. 

Hans Chr. Jensen må have været syg, 
for allerede i 1877 fik han tinglæst en for-
pagtningskontrakt, som først skulle gælde 
efter hans død. Den var til hans svoger fra 
Løve, Hans Peder Hansen. Hans Chr. Jen-

sen døde i 1878, 41 år gammel, og derved 
blev hans da 6-årige datter Dorthea Marie 
Jensen arving til det hele. Hun kom i pleje 
hos sin bedstemoder på Davrekildegård ved 
Gierslev, og Hans Peder Hansen flyttede til 
Kirke Stillinge som forpagter. Fra 1885 kom 
der en ny forpagter, Peter Agerskov fra Ros-
kilde. 

I 1893 blev Dorthea Marie Jensen gift 
med Sofus Gunnar Jensen. Han var gård-
mandssøn fra Ørslev. De byggede i 1895 en 
helt ny gård ude på marken ved Breddysse, 
hvor den stadig ligger. Sofus G. Jensen var 
sognefoged i en årrække. De fik 2 sønner, 
Carl Jul Jensen, født juleaften 1893, og 4 år 
senere H. Christian Jensen, der som 3. ge-
neration overtog slægtsgården i 1927. Sofus 
døde samme år, mens Marie levede til 1936.

6-årig  pige  som  gårdejer
Af Helge Christiansen

Ølandsgården 1930. 
Breddysse ligger til højre 
for træladen.
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Udlejning af cykler, kajakker, 
paddleboards og fiskestænger

Økologi, bæredygtighed og lokal produktion
• Gårdbutik med økologiske og lokale produkter, bl.a. chokolade, olie, æg, 

honning, brugskunst og keramik. Vi har også værtindegaver og gavekurve.
• Lysestøberi - vi støber lys i vores eget lysestøberi
• Udlejning af cykler, kajakker, paddleboards og fiskestænger
• Hus & Haveservice - græsslåning, hækkeklipning, maleropgaver m.v.

Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse
dybkaergaard@live.dk · Tlf. 6199 9907

Åbningstider: Hverdage 14-18 · Weekend 10-18 · Webshop: www.dybkaergaard.dk

Dybkærgaard
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

www.hjhuse.dk   -   coj@hjhuse.dk
Bildsøvej 106, Kelstrup, 4200 Slagelse   -   tlf. 58 54 90 48

Total-, hoved- 
eller fagentre-
prenør

Aut. 
kloakmester

Tømrermester

Murermester

Byggeri & anlæg

Kunstgræsanlæg
i hele Danmark
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
ig

el
ig

 o
g 

ve
lti

lla
ve

t m
ad

Lars Meng 40 53 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

Hanne’s Rengøring
Alt i rengøring

tilbydes

Tlf. 2125 8385
info@hannesrengoering.dk
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FYRTEST

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
• Reparation og rensning
• Service-abonnement
• Lovpligtig oliefyrskontrol
• Aften- og weekendvagt
• Udskiftning af oliefyr
 og varmtvandsbeholder
• Opsætning og reparation 
 af træpillefyr Woody og Scotte

KURT’s
OLIEFYRSERVICE
v/ Jakob Nielsen
Strandvejen 130
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
      585 845 55

Hudplejeklinik
• Ansigtsbehandlinger
• Frugtsyrebehandlinger
• Hårfjerning
• Dag og fest makeup
• Massage
• Vipper og bryn
• Tandsmykker
• Gelénegle
• Ansigtszoneterapi

GAVEKORT UDSTEDES

Kom-Ann

VVS • KØL • FRYS5853 0515

 Klima - køl
 Vandkølingsanlæg
 Varmepumper
 Aircondition
 Fryseanlæg

 VVS-arbejde
 Smedearbejde
 Blikkenslagerarbejde
 Naturgas
 Forsikringsskader
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www.klubstjernen.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 
”Ungdomsklubben Stjernen”

Bildsøvej 74 C, 1. sal

Lørdag d. 26.1. 2019 kl. 17.00 
med efterfølgende spisning.

Tilmelding til spisning nødvendigt senest d. 18.1-2019
til Annette på tlf. 22 40 33 49.

Dagsorden:

* Valg af  dirigent

* Valg af  stemmetællere

* Årsberetning ved formand Dorthe Gliese Henriksen

* Årsregnskab ved kasserer Annette Johnsen

* Valg til bestyrelsen
På valg er: 

Annette Johnsen og Mie Olsen

* Valg af  suppleanter
På valg er: Louise Mia Olsen og Victor Gliese Henriksen

* Samt valg af  revisor
På valg er: Benny Olsen & Bjarne Nielsen

* Indkomne forslag
(Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)

* Eventuelt   
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www.klubstjernen.dk

Vi har hygget med børnene med Bag for 
en Sag, hvor vi bagte og pyntede kager og 
solgte dem. Pengene gik ubeskåret til Børne-
telefonen, 1.060 kr. blev det til hos os. Sid-
ste år havde Børns Vilkår mere end 50.000 
samtaler med børn og unge på Børnetele- 
fonen. Vi har endnu ikke modtaget opgørel-
se over, hvor mange penge der er indsamlet 
i år på landsplan. Vi bager igen til næste år 
for denne gode sag i oktober.

Vi har afholdt Halloween med grusom-
me kager og kloakvand samt fik heksegryde 
med orme og knogler. Igen i år blev der gi-
vet præmier til bedst udklædte. Mikkel fik 1. 
pladsen, Marcus fik 2. pladsen og 3. pladsen 
gik til Mathias.

Vi har været i Legejunglen og i Laserstri-
ke og Eventcenteret fra 10-17. Super dejlig 
aktiv dag for børn og voksne, og tusind tak 
for forældrehjælpen.

I december vil børnene kunne lave gaver, 
klippe-klistre og bage småkager. Der vil være 
æbleskiver d. 4. dec. og julefrokost d. 7. dec. 
Følg med i opslag på Facebookgrupperne 

Kirke Stillinge - 4200 og Ungdomsklubben 
Stjernen, samt opslagene i Brugsen og i Hal-
len. 

D. 14. dec. har klubben sidste åbnings-
dag for i år. Det afslutter vi med vores tradi-
tionelle julebanko, som er mellem kl. 16.00-
19.00. Klubben åbner selvfølgelig kl. 14.00 
denne dag. Alt dette er kun for medlemmer.   
Er du endnu ikke medlem, så kom op i klub-
ben på Bildsøvej 74 C 1. sal i Huset. Der 
er 2 gratis prøvegange derefter koster det 
300 kr. for en sæson. Vores åbningstider er 
mandag til torsdag kl. 14.00-18.00 og fredag 
kl. 14.00-17.00. Klubben åbner igen d. 7. 
januar 2019.

Vi har generalforsamling d. 26. januar 
2019. Se Indkaldelse til generalforsamling 
på modstående side.

Vi takker jer forældre for hjælpen i 2018 
og håber I vil hjælpe igen til næste år.

Bestyrelsen og hjælpere i klubben ønsker 
alle en glædelig jul og et godt nytår.

Dorthe Gliese Henriksen
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BLÅ KORS          GENBRUG 

Vi er frivillige i   nyt igen 

 

 

 
 

 

 

Vil du være med? 
Vi har travlt i vores flotte genbrugsbutik og vi vil 

gerne have flere kolleger. 

Det betyder meget for os, at man som frivillig hos 
os indgår i et rart og kreativt fællesskab. Vi har 
fleksible arbejdstider, men de fleste bruger 3-4 

timer om ugen eller hver 14. dag. 

Vi søger både frivillige til butikken, og til de 
kreative værksteder hvor der fremstilles produkter 

af genbrugsmaterialer 

Se mere på Facebook, Blå Kors Genbrug, Slagelse 

Ring på 61 24 72 58 eller kig ind i butikken på 
Løvegade 1 i Slagelse. Vi glæder os til at byde 

dig velkommen 
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Tirsdag d. 5. februar kl. 19.30
Spejdernes Støtteforening afholder 
generalforsamling

Lørdag d. 26. januar kl. 17.00
Ungdomsklubben Stjerne afholder 
generalforsamling

Mandag d. 25. februar kl. 19.00
Stillinge Idrætsforening afholder 
generalforsamling

Onsdag d. 13. marts kl. 19.00
Beboermøde i Huset

Mødekalender 

Onsdag d. 12. december kl. 18.50
Reklamebanko i Stillinge Forsam-
lingshus

Torsdag d. 13. december kl. 19.00
Julemøde i Stillinge Forsamlingshus

Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge 
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2sogne og Lokalrådet ønsker 
en rigtig glædelig jul 

og et godt nytår 
til alle læsere, skribenter 

og annoncører




