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14. marts
- Se side 5

Fastelavnsfest
i Stillingehallen
- Se side 13

Affaldsindsamling
- kom og vær med
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Abdel Sabri
Bolette Trier
Børge Carlsen 23 72 03 51
Karen Brøndel
Kirsten Lambert 25 54 82 90
Lars Bøcher 53 66 59 66
Lars Schou 
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Morten Brøgger
Tine Jongshøj

Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
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 ud-
kommer ca. 1. april 2018.
Indlæg til bladet skal være redaktøren i 
hænde senest d. 10. marts 2018.     

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:  Nyt fra Lokalrådsformanden
  5: Beboermøde
10: Affaldsindsamling
11: Valg til SK Forsynings bestyrelse
12: Landsbyorets Forårskoncert
13: Fastelavnsfest i Stillingehallen
18: Dagli’Brugsen afholde fastelavn
 Generalforsamling i Stillinge IF
 Kelstrup Forsamlingshus
 afholder generalforsamling
19: Gymnastikopvisning i Stillingehallen
 Damefodbold i Stillinge IF
20: Stillinge Forsamlingshus
21: Hejninge Bylaug
25: Kirkesiderne
36: 50-års konfirmandjubilæum
38: Stillinge Spejderne
39: Bazar i Præstgårdshaven
 Tak for dejligt Julemøde
44: Askehavegård
48: 2sogne 1978
49: Kr. Stillinge Plejecenter
50: Stillinge Skole
51: Petanque
55: Mødekalender

Forsidebillede: 
Landsbykorets afholder årets forårskoncert tirsdag den 
20. marts i Stillinge Kirke. Billedet er fra forårskon-
certen i 2017. Se side 12.

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.



2sogne 3Februar      2018 

Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet vil her benytte lejligheden til at 
byde den nye kommunalbestyrelse velkom-
men. Vi håber med de nye kræfter, der er 
valgt ind i vores ”lokalregering”, at denne 
fremover vil følge anvisningerne, og kalde 
sig Kommunalbestyrelse, og ikke Byråd, for 
derved at signalere, at de er ”lokalregering” 
for hele kommunen, også den del der ligger 
uden for byen. Vi håber også, at den politi-
ske tone bliver en helt anden og langt mere 
sober, end den der har hersket de seneste 
2-4 år. Glædeligt er det i hvert fald, at Land-
distriktsudvalget fortsætter (Landdistrikts-, 
Teknik- og Ejendomsudvalget). Udvalget 
består af:

Troels Brandt - formand, Anne Bjerg-
vang - næstformand, Anders Koefoed, Ole 
Drost og Steen Olsen, der jo alle bor i et 
af  kommunens landdistrikter, og flere har 
eller er medlem af  et Landsby- eller Lokal-
råd. Vi tror, det bliver en klar fordel for os 
på landet, at f.eks. Formand Troels Brandt i 
mange år har arbejdet helhjertet med f.eks. 
”Borgerdreven Innovation” og ”Landdi-
striktsudvikling”. Troels er desuden med-
stifter af  sammenslutningen af  Landsby- & 
Lokalråd i Slagelse Kommune, og Formand 
for vores LAG, Landudvikling Slagelse. Det 
bliver spændende at se om ”det brede sam-
arbejde” holder, når det bliver hverdag. Vi 
krydser fingre.

Der skal naturligvis også lyde en STOR 
tak til det afgåede Byråd, der altid udviste 
stor lydhørhed for landdistrikterne. Der har 
de sidste fire år været mange initiativer og 
projekter for landdistrikterne, og borgerind-
dragelsen har været støt stigende. Underteg-
nede har bl.a. været inviteret med i hele tre 
§17, stk. 4, udvalg, hvor politikere, borgere 
og embedsfolk i tæt samarbejde har taget 
hånd om nogle af  udfordringerne. Det har 

for mig, og forhåbentlig også de øvrige del-
tagere og kommunen, været givtigt. Dette 
samarbejde har sammen med den øgede 
lydhørhed, fra såvel den politiske som den 
administrative ledelse, skabt grundlag og 
rammer for adskillige gode projekter i lokal-
området. Håber dette kan fortsætte med den 
nye kommunalbestyrelse.

Lokalrådet har flere gange i løbet af  2017 
efterlyst forslag og ideer til festligholdelse 
af  Lokalrådets 40 år jubilæum d. 16. marts 
2018. Ingen har dog reageret, så det sid-
dende lokalråd har besluttet foreløbigt, at 
forbigå jubilæet i stilhed.

Lokalrådet har i år behov for, at nye 
kræfter kommer til. Marianne Espenhein, 
Tine Rasmussen og undertegnede modta-
ger ikke genvalg ved årets Beboermøde i 
marts, se side 5. Jeg blev valgt ind i Rådet 
i 2003 og tangerer således Lena Larsens 
hidtidige rekord på 15 års medlemskab. Jeg 
blev Formand i 2008 og slår dermed Inge  
Wieses hidtidige rekord på 7 års formand-
skab. Marianne Espenhein blev valgt ind i 
2010 og har bl.a. trukket et stort læs med 
projekt Blomstrende Landsby, etablering af  
hjertestartere i lokalområdet og Picnickon-
certen. Tine Rasmussen har været med i et 
år, men har nu fuldtidsarbejde i Gentofte, 
og bruger 4 timer dagligt på transport. Hun 
må derfor nedprioritere det frivillige ar-
bejde. Vi tre takker af  med god samvittig-
hed og giver trygt stafetten videre. Det er 
naturligvis lidt vemodigt, for det har været 
både spændende, interessant og givende for 
os alle tre at være med til at udvikle vores 
lokalområde. Opgaven har bestemt også 
været overkommelig, da vi hver især kun 
har brugt de resurser, som vi havde lyst til 
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og kun deltaget i de projekter, vi har fundet 
interessant.

Vi er naturligvis overbeviste om, at der 
i et så resursestærkt lokalområde med flere 
end 2.500 borgere, nok skal være et par styk-
ker, der melder sig til at føre stafetten videre 
- på sin egen måde. Hermed i hvert fald en 
opfordring til at gøre sig nogle overvejelser, 
og skulle du have spørgsmål til lokalrådsar-
bejdet, er du meget velkommen til at kon-
takte undertegnede.

Lokalområdet har flere gange gennem hi-
storien været udsat for noget, der med lokale 
øjne ligner et overgreb fra SK Forsynings 
side. For år tilbage var det kloaksagen fra 
Kelstrup og sidste år var det målerbrønde i 
Næsby / Kelstrup. I begge sager brugte For-
syningen store resurser på at ”knægte” vores 

lokalområde. Begge gange mislykkedes det 
p.g.a. stort lokalt sammenhold og ihærdige 
ildsjæle, der lagde mange resurser i kampen 
mod disse ”overgreb”. Ofte føles Forsynin-
gens ageren over for os borgere, som at ”få 
trukket noget ned over hovedet”. Det ville 
måske være givtigt for borgerne, hvis der i 
Forsyningens bestyrelse, var en handlekraf-
tig person fra lokalområdet. Vi ved, at tid-
ligere lokalrådsformand Ole Olsen stiller 
op til det nært forestående valg, og der kan 
være andre lokale kandidater, der ønsker at 
bidrage på samme måde. Lokalrådet bakker 
op om de lokale kandidater og opfordrer de 
lokale borgere til at afgive stemme på en lo-
kal kandidat, så vi får en stemme og et par 
ører i Forsyningens bestyrelse.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

I år har Lokalrådet 
40 års jubilæum.

Kan du huske det 
første nummer af 
2sogne i 1978?

Gense forsiden 
på side 48.

Bude søges til omdeling af 2sogne i følgende to ruter:
Kelstrup/Næsby Strand og Kongsmark/Stillinge/Bildsø Strand. 

Er du interesseret, så kontakt Lokalrådet hurtigst muligt ved 
at skrive til 2sogneformand@gmail.com.
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BEBOERMØDE
Lokalrådets Årsmøde holdes i 2018

onsdag d. 14. marts
i HUSET, Bildsøvej 74C – Kr. Stillinge.

I 2018 (d. 16. marts) er det 40 år siden der blev holdt 
stiftende generalforsamling i

”Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne”.

Lokalrådet håber, at rigtig mange vil møde op til dette års Beboermøde 
og dermed vise sin støtte til det arbejde, Lokalrådet har udført 

gennem de sidste 40 år.

Lokalrådet er vært ved kaffe, te, øl, vand og kage.

Beboermødet starter kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg af Lokalråd og suppleanter 
 (valg af stemmetællere)
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
8. Uddeling af Lokalrådets Årspris 

På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Bemærk

ny dato

www.2sogne.dk
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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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• Aut. VVS installatør
• Blikkenslagermester
• Varme
• Varmepumper
• www. naesbyvvs.dk
• Webshop - www.naesbyvvsshop.dk

• Solvarme
• Sanitet
• Naturgas
• Oliefyrsservice
• Biobrændsel og pilleovne
• mail: info@naesbyvvs.dk

Hurtig VVS-hjælp

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

Varmepumper

Kom-Ann
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FORLEV VOGNMANDSFORRETNING

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.

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det 
til Lokalrådet, og vi vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige måneder.

Lokalrådet
E-mail: 2sogneformand@gmail.com 
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KO M  T I L  A F FA L D S I N D S A M L I N G

Hejninge Stillinge Lokalråd og Hejninge Bylaug inviterer til

AFFALDSINDSAMLING
Søndag den 22. april, kl. 10 - ca. 13

Vores lokalområde trænger til en kraftig oprydning. Det er så ærgerligt at se alle 
de dåser, flasker og plastik, som ligger langs vejene, ved stranden og i skoven. 

Som frivillig indsamler må du selv bestemme, hvor du vil indsamle affald. Du kan 
indsamle i det område, hvor du bor, ved en af de store veje Stillingevej/Bildsøvej/
Strandvejen eller lægge ruten ud langs stranden eller skoven. 

Hejninge Stillinge Lokalråd og Hejninge Bylaug håber, at du vil hjælpe til. Arran-
gementet er en god kombination af en frisk gåtur, en masse socialt samvær med 
andre lokale beboere og en god gerning for lokalmiljøet.

Den lokale affaldsindsamling foregår samme dag, som Danmarks Naturfred-
ningsforening afholder den årlige affaldsindsamling i hele landet (http://www.
affaldsindsamlingen.dk/). Det lokale affald, som vi samler op, vil blive indrap-
porteret til Danmarks Naturfredningsforening og vil dermed indgå i det samlede 
resultat for den nationale affaldsindsamling. 

Mødested kl. 10: HUSET i Stillinge eller ved kirken i Hejninge
Her får du udleveret affaldsposer

Mødested kl. 12.30: HUSET i Stillinge
Vi sorterer og vejer affaldet. Arrangementet afsluttes med en let fælles 
frokost i HUSET, som Lokalrådet sponsorerer

Ingen tilmelding
Medbring et par arbejdshandsker, refleksvest og eventuelt bil med trailer

Hvis du har brug for flere informationer, kontakt venligst: 
Kirsten Lambert (mobil 25 54 82 90) eller Bolette Trier (mobil 29 32 63 62)
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I dagspressen har der været annonceret om 
det snarlige valg til SK Forsynings bestyrelse  
med datoer, samt hvordan det foregår.

I den nuværende bestyrelse er der 6 by-
rådsmedlemmer, 5 medarbejderrepræsen-
tanter, 2  erhvervsrepræsentanter udvalgt af  
Byrådet samt 2 forbrugerrepræsentanter.

Der har været indstillet til byrådet om en 
reducering i byrådsmedlemmernes antal til 
4 samt reducering i medarbejderrepræsen-
tanterne til 3, men dette forslag er til man-
ges overraskelse ikke blevet vedtaget. Måske 
skyldes det,  at der manglede udvalgspladser 
til de nyudnævnte byrådsmedlemmer, og  her 
skulle alle 6 pladser udnyttes. Selvom det er 
et kommunalt selskab, havde en fordeling 
med de 4 fra byrådet, 3 medarbejderrepræ-
sentanter, 2 erhvervsrepræsentanter og så 2 
forbrugervalgte været en mere rimelig forde-
ling.

I forbindelse med en nylig afsluttet sag i 
Kelstrup / Næsby Strand angående ejerskab 
til målerbrønde samt omkostningerne ved 
dette var der en del utilfredshed med SK For-
synings ageren.  Der var ret store advokat-
firmaer inde over denne sag, og i lang tid ville 
SK Forsyning ikke give os medhold i, at ejer-
skabet var SK Forsynings, og advokatfirmaet 
gav SK Forsyning ret. Det så ud til at blive en 
lang sag, der skulle afgøres i retten, men ved 
stædigt at fastholde vores mening og gang på 
gang fremtrylle papirer gav SK Forsyning os 
ret og påtager sig nu omkostningerne ved at 
udskifte målerbrønde i vores område.

Kun fordi 8 grundejerforeninger stod 
sammen og havde hjælp af   Fritidshusejernes 
Landsforening og en dygtig jurist i vores om-
råde blev sagen vundet.

I forbindelse med møder med de 8 grund-
ejerforeninger  kom tanken frem om at have 
lidt mere indflydelse på de beslutninger, der 

foretages i SK Forsyning, og undertegnede, 
der ikke er helt ukendt med bestyrelsesar-
bejde, blev anmodet om at stille op til besty-
relsen.

12. februar er sidste frist for opstilling af  
kandidater og kort tid derefter vil kandida-
terne til de 2 pladser blive offentlig gjort.

Selve valghandlingen foregår elektronisk  
og for dem, der ikke har mulighed for det, 
kan der ved henvendelse til SK  Forsyning 
fremsendes en stemmeseddel.

Sidste afstemningsdag er 2. april.
Der vil komme en del informationer om 

dette valg i  pressen samt på hjemmesiden for 
SK Forsyning.

Ved seneste valg var der en begrænset in-
teresse for at komme i bestyrelsen, men min 
opfattelse er, at der denne gang er mange 
der er interesserede, og måske også tidligere 
byrådsmedlemmer, der ønsker at besætte en 
plads.

Uden at tænke i egen kandidatur er det 
ikke rimeligt, hvis en af  de 2 pladser som 
forbrugerrepræsentant besættes af  et nuvæ-
rende eller lige afgået byrådsmedlem. Det er 
vigtigt, at bestyrelsespladserne som forbru-
gerrepræsentanter besættes af  ”almindelige 
forbrugere” og ikke af  politikere, der måske 
har et skjult formål med at forsøge at blive 
repræsenteret i SK-Forsynings bestyrelse.

Er der en eller flere fra vores område der 
går med planer om at stille op til bestyrelsen, 
så lad os tale om det, så vi  ”ikke spænder ben 
for hinanden”.

2sognes hjemmeside vil bestræbe sig på at 
holde jer orienteret om valg til SK Forsyning, 
da der ikke når at udkomme flere blade inden 
valget er overstået.

Ole Olsen
Tlf. 58541050 eller 20612311

mail: oo@oleolsen.dk 

Valg til SK Forsynings bestyrelse
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VVS • KØL • FRYS5853 0515

 Klima - køl
 Vandkølingsanlæg
 Varmepumper
 Aircondition
 Fryseanlæg

 VVS-arbejde
 Smedearbejde
 Blikkenslagerarbejde
 Naturgas
 Forsikringsskader

Landsbykorets Forårskoncert
Tirsdag d. 20. marts kl. 19.00

i Stillinge Kirke

Foråret er på vej, og dermed også Landsbykorets årlige forårskoncert. 
I dette års program tager koret bl.a. forskud på sommeren med et par 

sommersange og andet godt.

I år vil der være gæsteoptræden ved sopran Luna Kjølstad, 
som er konservatoriestuderende og kirkesanger i Stillinge kirke. 

Efter koncerten serveres det store kaffe-/kagebord 
i Stillinge Forsamlingshus til en pris af kr. 35,-.



2sogne 13Februar      2018 

Fastelavnsfest 
i Stillingehallen 

Søndag den 11. februar 2018 Kl. 14.30-17.00 I Stillinge Hallen

TØNDESLAGNING FOR ALLE
Med præmier til de bedste udklædte børn og voksne

Entré:
Voksne kr. 30,- Børn kr. 20,- Inkl. en fastelavnsbolle. 

Kaffe, sodavand  mm. sælges. Der kan betales med kontant el. MobilPay.

TILMELDING:
Senest onsdag d. 7. februar på mail: fastelavn@hotmail.com
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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
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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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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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Generalforsamling i 
Stillinge Idrætsforening

Stillinge Idrætsforening afholder generalforsamling  
i Huset, Bildsøvej 74 C,

 tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

6718
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Stillinge Idrætsforening

www.stillingeif.dk

KELSTRUP FORSAMLINGSHUS

Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling
i forsamlingshuset mandag den 12. marts 2018 kl. 18.00

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Dagli Brugsen Kirke Stillinge 
holder traditionen tro fastelavn for børn mellem 3 og 10 år 

lørdag den 10. februar kl. 10.30

Vi glæder os til at se jer i udklædning.
Mon ikke Rasmus Klumps mor kommer med dejlige pandekager igen i år...

Brugsen og dennes bestyrelse vil også gerne sige tusind tak for en fantastisk tilslutning
da juletræet skulle tændes på P-pladsen. Så utroligt dejligt med så mange fremmødte. 

Tak for tålmodigheden, da flere godteposer skulle fremstilles.

På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese Henriksen
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Gymnastikopvisning 
i Stillinge Idrætsforening
Søndag den 18. marts
kl. 14.30-17.00 i Stillingehallen

Kom og se, hvad de glade gymnaster har 
arbejdet med i vinterens løb.

• Fælles ind- og udmarch • Far/mor/barn 
• Krudtugler • Børnespringhold • Trampolin
• Zumba • Gæstehold

Der kan købes kaffe, te og kage m.v.

FRI ENTRÉ.

6718
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Damefodbold i Stillinge IF 
Damesenior

For at spille dame senior skal man være fyldt 15 år.
Holdet vil træne mandag og onsdag på Støvlebækvej kl. 19.00-20.30, 

så snart banerne bliver frigivet af kommunen.
Indtil da har vi fået lov til at træne på kunststofbanen i Vemmelev.

Det foregår hver onsdag fra kl. 19.30  - 21.30
Derudover træner vi indendørs i Stillingehallen om torsdagen

Er du interesseret i mere information, så kontakt:
Træner Kim Kristensen 

Tlf. 26157046
mail: kimhk61@hotmail.com 
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Støtteforeningen for Kirke Stillinge Forsam-
lingshus afholdte onsdag den 13.12.17 vores 
årlige reklamebanko. Vi var 119 besøgende 
– STOR succes.

I den forbindelse vil vi gerne sende en stor 
tak til alle, som sponsorerede gevinster til vo-
res reklamebanko. Uden dem havde vi ikke 
mulighed for at afholde et så flot arrange-
ment.

En stor tak skal lyde til:
Ostebørsen, Vemmelev – Q8, Ndr. Ringga-
de, Slagelse – H.J. Huse, Kelstrup – Maler-
firmaet Bo Nielsen, Kr. Stillinge – Stillinge 
Auto- & Pladeværksted, Kr. Stillinge – Vært 
Claus Sørensen, Kr. Stillinge – Kokken’s 
Hverdagsmad, Slagelse – Jongshøj Maski-
ner, Kr. Stillinge – Bo Grønt, Østre Stil-
linge – Slagtermester Henriksen, Kelstrup 
– Dagli Brugsen, Kr. Stillinge – Pilegården’s 

Grøntsager, Slagelse – Trelleborg Blomster, 
Slagelse – Scanmetal, Kr. Stillinge – Jørgen 
Jensen’s Grøntsager, Kr. Stillinge – Kr. Stil-
linge Elforretning, Kr. Stillinge – Antenne 
Madsen, Kr. Stillinge – Jytte Jensen, Kr. 
Stillinge – Danish Agro/Shoppen, Kr. Stil-
linge – Kildemosen Smedie, Kelstrup – J.P. 
Storkøkken, Slagelse – Filter Support, Kr. 
Stillinge – Kom Ann, Slagelse – Lysgården, 
Kelstrup – Maler Kirkeskov, Slagelse – Tøj-
glad v/Gudrun Berg, Slagelse – Tømrer-
mester Lars Olse, Hejninge – Madam Blå, 
Kr. Stillinge – Fodklinik v/Trine Kirkebye, 
Slagelse – Klippegården v/Diana, Slagel-
se – Sketchers, Slagelse – Mekaniker Finn 
Hangartner, Kelstrup – Rødstengården, 
Slagelse – H.H. Auto, Østre Stillinge, Kurt’s 
Oliefyrsservice, Hejninge.

Pbv. Dorthe Jonge
Stillinge Forsamlingshus

Tak fra Støtteforeningen 
Kirke Stillinge Forsamlingshus

Hyggeaften i
Kirke Stillinge Forsamlingshus

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 18

Sæt ”X” i kalenderen og kom til 
en hyggelig aften.

På gensyn i forsamlingshuset.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Generalforsamling i
Kirke Stillinge Forsamlingshus

Torsdag den 15. februar 2018 kl. 19.00

Støtteforeningen for 
Kirke Stillinge Forsamlingshus kl. 19.00

Foreningen for
Kirke Stillinge Forsamlingshus kl. 19.15

Bestyrelsen er vært med kaffe, 
te og brød

Vel mødt
Bestyrelsen
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Tur til Ostebørsen
Onsdag d. 29. november mødtes 36 gode 
borgere til et meget vellykket virksomheds-
besøg hos Ostebørsen. Vi fik en fin modta-
gelse og historien bag succesen. Vi blev godt 
beværtet, hvor vi smagte på den gode mælk 
fra græssende køer i Tude Ådalen og de rela-
terede produkter. Vores lokale Tøvestensgår-
den  leverer al mælken  til disse produkter.

Gløgg og tænding af vores juletræ
1. søndag i advent gik vi som vanligt  vores 
juletur med efterfølgende glögg, æbleskiver 
og  slikposer til alle.  Som noget nyt havde 
vi også i år arrangeret  juletræ og  tænding 
af  dette i vores anlæg.  Juletræet  var hentet 
hos Marie og Kim på Ormsagergård. Tak 

for det. Strømmen blev  leveret af  Anna og 
Børge. Også tak til dem.  Et flot juletræ har 
pyntet i december måned, og 20  glade men-
nesker tændte og dansede rundt om træet 1. 
søndag i advent. Helt sikkert en tradition, vi 
vil holde fast i.
 
Generalforsamling
Det bekendtgøres herved, at der afholdes 
generalforsamling tirsdag d. 24. april 2018. 
Indkaldelse vil blive hængt op i skabet ved 
Hejninge kirke, annonceret på Facebook og 
mail.
Sæt allerede nu dagen af.

 Pbv.
Tine Jongshøj

Hejninge Bylaug
Siden sidst
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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
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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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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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Dom og tilgivelse 
 
I H.C. Andersens eventyr om nattergalen er der en domsscene. 
Den gamle kinesiske kejser ligger for døden. Han ser døden 
sidde på sit bryst, og han kan knap trække vejret, ”rundtom i 
Folderne af de store Fløiels Sengegardiner stak der forunderlige 
Hoveder frem, nogle ganske fæle, andre saa velsignede milde: 
det var alle Keiserens onde og gode Gjerninger, der saae paa 
ham, nu da Døden sad paa hans Hjerte:  
 ”Husker Du det?” hviskede den ene efter den anden. 
”Husker Du det!” og saa fortalte de ham saa meget, saa at 
Sveden sprang ham ud af Panden. 
 ”Det har jeg aldrig vidst!” sagde Keiseren; ”Musik, Musik, 
den store chinesiske Tromme!” raabte han, ”at jeg dog ikke skal 
høre alt det, de sige!” 
 Og de bleve ved, og Døden nikkede ligesom en Chineser 
ved alt, hvad der blev sagt.”  
 Sådan fortæller H.C. Andersen.  
 Der fortælles andetsteds om en mand, der stod op til 
dommens dag, og alle hans gerninger, alt, hvad han havde sagt 
og gjort og undladt at gøre, blev ført frem for ham, og han 
skulle svare for hver enkelt gerning, hvert eneste ord, hver 
eneste undladelse. Selv ubetænksomme udsagn, som han selv 
havde glemt, men hvormed han havde berøvet endog sine 
nærmeste og kæreste en smule af deres livsglæde, og som nu  
smertede ham, og som han nu angrede af hjertet.  

 
 Men intet af det kunne han ændre, intet kunne han gøre 
godt igen, selv om det var det eneste han ønskede, så kunne 
han intet af det gøre om. Alt måtte han stå ved. Der var så  
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Detalje af dom-
medagsbillede:  
en fordømt.  
Af Rogier van der 
Weyden. 
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meget han skammede sig over, så meget han fortrød, at det slet 
ikke kunne opvejes af det gode, han også havde gjort. Det var 
ikke for sin egen skyld, han ønskede det ugjort, men nu hvor 
han fik at se, hvordan han havde gjort ondt mod andre, ville 
han intet hellere end, at det kunne gøres om for deres skyld. 
 Og dog kunne han intet gøre, intet andet end at bede om 
tilgivelse, selv om han var sig pinligt bevidst, at han ikke kunne 
gøre regning på nogen tilgivelse. Hvordan skulle han kunne 
det? Snarere forekom det ham mere rimeligt og retfærdigt, at 
han på en eller anden måde måtte bøde for og betale for det 
onde han havde gjort. Ja, kun en straf, hvormed han kunne 
sone sine synder, kunne udgøre den retfærdighed, hvormed han 
turde regne sig værdig at træde ind i Guds rige. 
 Og da så denne mand rundt om sig Guds engle, som bad 
for ham. Engle som bad for hans tilgivelse. At han dog ikke 
skulle lide sådan under sin anger. 
 Da han selv var taget til nåde af Herren, skete det nogen 
tid efter, at hans bror ligeledes kom for sin dommer og på 
samme måde som han selv blev stillet ansigt til ansigt med sine 
gerninger og sine ord. Og blandt dem var ting hans bror havde 
gjort og sagt mod netop ham. Ord og handlinger, der havde 
såret ham og taget glæden fra ham, men som han dog havde 
tilgivet, men nu skulle hans bror svare for hver enkelt af dem.  
 Da knælede også han og bad om tilgivelse for sin bror.  
 Man har ofte – ikke mindst i nyere tid – beklaget sig over 
evangeliets tale om dommen og om synd. Det var så tyngende 
og trist, forekom det. Så stik imod det lyse evangelium om 
nåden. Derfor talte man mindre og mindre om synd og dom. 
Men efterhånden som syndsbevidstheden forduftede og 
domsforkyndelsen blev meningsløs, viste det sig, at meningen 
med tilgivelsen også opløste sig, og viljen til tilgivelse fortog sig. 
I samme grad som bevidstheden om den enkeltes eget behov 
for tilgivelse tog af, formindskedes viljen og tilskyndelsen til at 
tilgive andre.  
 Sammen med angeren over sin egen synd og frygten for 
den sorg og smerte, man havde påført andre, forsvandt viljen til 
tilgivelse. For med den gik forståelsen tabt af, at man er skyldig. 
Skyldig i helt konkret forstand. Man skylder tak, man skylder 
tilgivelse, man skylder at bede om forladelse, man skylder at 
sone, man skylder langt mere, end man nogen sinde vil være i 
stand til at give tilbage. Det synes at være her, i en sådan 
ydmygelse, at tilgivelsen og mildheden fødes.   MB 
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Sangformiddag i Præstegården 

Torsdag, den 1. februar, kl. 9.30 

Morgensange 

 
 

Vågn op og slå på dine strenge, 
Syng mig en dejlig morgensang! 

 
Vi vælger fra Højskolesangbogens afsnit med morgensange  
og -salmer. Og måske bliver der også plads til vintersange. 

Der er gratis kaffe og morgenbrød. Alle er velkomne. 
 

Forårskoncert 
med Landsbykoret i Stillinge Kirke 

Tirsdag, den 20. marts kl. 19.00 
 

 
Ved koncerten medvirker kirkesanger Luna Kjølstad. 

Efter koncerten inviterer Landsbykoret til kaffe-/kagebord 
i Stillinge Forsamlingshus kr. 35,-. 
 



28       2sogne      Februar      2018     

K
 I 

R
 K

 E
 S

 I 
D

 E
 R

 N
 E

 
Foredrag i Præstegården 
 

 
 

Torsdag, den 22. februar, kl. 19.30: 
Overlæge Ole Hartling: Aktiv dødshjælp. Kan vi 
mere, end vi kan magte? 
Aktiv dødshjælp begrundes ofte i ønsket om en værdig 
død. Men vidner det om et menneskes værdi, at det skal 
dø, når det bliver afhængigt af hjælp? Hvad stiller vi op 
med vores afmagt, når nogen, vi holder af, lider og skal 
dø?  
 

 
 

Torsdag, den 15. marts, kl. 19.30: 
Valgmenighedspræst Nana Hauge:  
Laura Ingalls Wilder. 
De kendte og elskede Laurabøger karakteriseres ofte som 
en hyldest til Amerika, til friheden og menneskets mulig-
heder. Men de er mindst ligeså meget en lovprisning af 
den Herre, som har skænket dette, og en besindelse på, at  
mennesket er en husholder under en Herre. 

Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord. 
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Om at læse Bibelen 
 
Min mors bibel lå på mit sengebord, når jeg kom udmattet hjem 
fra arbejdet med min virksomhed. Der havde den snart ligget 
fast i flere uger, og den tiltrak mig stadigvæk mere. … Jeg 
åbnede nysgerrigt indholdsfortegnelsen og læste den spændt, 
men jeg havde aldrig regnet med, at det kristne budskab skulle 
fortsætte med at fascinere mig på denne måde. Bibelen var uden 
sidestykke den mest gribende bog, jeg nogensinde havde haft i 
mine hænder. Det var som at læse et langt kærestebrev fra Gud 
til mig, og jeg slugte ordene. Vers efter vers. Kapitel efter 
kapitel. … 
 Hver aften læste jeg nye og stadig længere tekststykker, og 
jo mere jeg ledte efter den store løgn i Bibelen, der kunne 
afsløre, at Islam var den eneste vej, desto mere blev jeg overbe-
vist om, at jeg ikke sad med en bog fuld af løgnehistorier i 
hånden, jeg sad med Guds ord. … 
 Bibelen beskrev, hvordan Jesus kom med fred og frelse til 
hele verden, så ”enhver som tror på ham ikke skal fortabes, 
men have evigt liv”. Jeg kunne mærke, hvordan det vers 
arbejdede i mig. Enhver? Betød det også mig? … 
 Jeg forsøgte at glemme de ord, som jeg havde læst i 
Bibelen, men jeg kunne ikke slippe dem. Uanset, hvor meget jeg 
anstrengte mig for at glemme det kristne evangelium, kunne jeg 
ikke lade være med at tænke på, hvad jeg gik glip af, hvis der 
virkelig fandtes en kærlig gud … 
  Uddrag af Den forbudte Frelse,  
  af Massoud Fouroozandeh 
 

 

K
I
R

K
E

S
I
D

E
R

N
E



30       2sogne      Februar      2018     

K
I
R

K
E

S
I
D

E
R

N
E

K
 I 

R
 K

 E
 S

 I 
D

 E
 R

 N
 E

 
PÅSKE 

 
På korsets træ de pinte ham 
med nagler og med spyde; 
hvor så man fra det offerlam 
det røde blod at flyde, 
hvor så man da hans hjerte slå, 
hver åre som en bæk at gå, 
hans hoved sig at hælde! 
Guds Lam! hvorledes skal jeg dig 
så dyb og ubegribelig 
en kærlighed gengælde? 
 
Din liflighed med frydesang 
jeg nat og dag vil ære 
og til mit sidste åndefang 
dig helt opofret være; 
hver tanke, ord og gerning skal 
i dine fodspors dybe dal 
som stille bække rinde; 
og alt det, du mod mig har gjort, 
jeg vil i hjertet prente stort 
din død til evigt minde. 

Paul Gerhardt  
Hans Adolph Brorson  
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

4. feb., Seksagesima søndag 1030  Ingen 
11. februar, Fastelavn 900 1030 V 
18. februar, 1. s. i fasten 1030 Ingen  
25. februar, 2. s. i fasten 1030 B 900 

4. marts, 3. s. i fasten 1400 * Ingen 
11. marts, Midfaste 900 1030 
18. marts, Mariæ bebudelse 1030 Ingen 
25. marts, Palmesøndag 1030  Ingen 
29. marts, Skærtorsdag 1930 T 1030 
30. marts, Langfredag 1030 Ingen 

1. april, Påskedag 1030 V 900 
2. april, Anden påskedag 1030 B Ingen 

B – Børnekoret 
V – Voksenkoret 
T – Trompetist Christian Brøgger  

Gudstjenester på plejehjemmet 
Tirsdagene, d. 13. februar og d. 13. marts, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Grith Seersholm. 

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

Sognenes hjemmeside 
www.stillingekirke.dk eller www.hejningekirke.dk 
 
Ferie 
Sognepræst Morten Brøgger har ferie fra d. 26. februar 
til d. 5. marts. Embedet varetages af præsterne i Sct. 
Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse kan ske til kirke-
kontoret på 58 52 08 81. Se evt.: 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: Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55, 
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.com 

Birte Andersen  
Susanne Broustbo 
Poul Tranekær Nielsen  
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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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
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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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50-års konfirmandjubilæum 2018
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50-års konfirmandjubilæum 2018
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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 Ole Hansen 4114 3792 badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Kim Nielsen 20739789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Gymnastik  Maria Sværke  gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Christina Winther 2223 0000  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Connie Jensen  4033 3537  petanque@stillingeif.dk 
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Stillinge Idrætsforening

Spejderne siger tak til alle, der har støttet os 
i vores arbejde og ydet bidrag ved vores ar-
rangementer.

2017 har været et år med mange aktive 
spejdere - og med mange nye børn, der ger-
ne vil deltage og være spejder. Det er vi både 
glade og stolte over.

Særligt hos ”Bæverne” er der stor søgning 
af  nye børn, og det er en rigtig god gruppe 
med nogle søde og aktive børn. ”Bæverne” 
er de yngste spejdere fra 0-1. klasse, og vi 
mangler en leder, der ønsker at være med til 
sjov og ballade og hjælpe de øvrige spejder-
ledere med at afholde bævermøder om tirs-
dagen fra kl. 16.30 til kl 18.

I 2017 lykkedes det os efter mange års 
søgning af  tilskud og indsamling af  penge 

ved diverse arrangementer at få indkøbt en 
”Shelter”.

Shelteren har stået på spejdernes ønskeli-
ste i mange år. Ved fælles hjælp fik vi i efter-
året rejst Shelteren ved spejderhuset i Kirke 
Stillinge.

Spejderne ser frem til endnu et succes-
fyldt år 2018 med mange børn og spænden-
de aktiviteter. 

Hvis der er interesse for spejdernes ar-
bejde, er I velkommen til at kontakte:
Gruppeleder Karsten Jørgensen 
på 2234 7395
eller Gruppeformand Peter Nielsen 
på tlf  5125 3219

Med venlig hilsen
KFUM Spejderne, Stillinge Gruppe

Hilsen fra spejderne

Generalforsamling i KFUM-Spejdernes Støtteforening i Stillinge

Tirsdag den 6. februar 2018, 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
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Menighedsrådet afholder 

Bazar i Præstegårdshaven 
i Kirke Stillinge

Lørdag d. 2. juni 2018 

Dagens overskud går ubeskåret til arbejdet med 
Børnekoret og til en pensionistudflugt for Hyggeklubben.

Kl. 10.00 Bazaren åbner   
Kl. 11.00 Auktion med sponsorgaver
Kl. 12.00 Rundvisning i Kirken
Kl. 14.30 Rundvisning i Kirken
Kl. 16.00 Bazaren lukker

På bazaren vil der være en masse boder, med alt fra knappenåle til flyvemaskiner, 
forskellige aktiviteter for børn samt auktion og konkurrencer.

Konfirmandstuen vil blive omdannet til Café, hvor man kan dumpe ind 
og få slukket tørsten og stillet den værste sult efter behov. 

På nuværende tidspunkt har vi indgået et samarbejde med Plejehjemmets Venner, 
som traditionen tro holder Loppemarked den 1. lørdag i måneden fra 13.00 til 17.00.

Hvis du kunne tænke dig at få en stand ved vores bazar, kan du kontakte Pia, 51625455 
eller Sanne, 61654088 for nærmere information.

Alle er velkomne, både privat såvel som erhvervsdrivende.

Med venlig hilsen 
Bazar udvalget, Menighedsrådet

Tak for dejligt Julemøde 
i forsamlingshuset

Jeg vil gerne sige tak til menighedsrådet for 
det dejlige Julemøde den 7/12-2017. Det 
hele var så hyggeligt, og Lucia-pigerne sang 
virkelig flot.

Foredragsholder og sognepræst Theresia 
Treschow Kühl var utrolig god og fortalte 

levende om Katarina von Boras barndom i 
kloster og til hendes ægteskab med Martin 
Luther. Ovenikøbet var Theresia klædt i flot 
kopi af  Katarinas kjole.

Med venlig hilsen
Tove Daugaard
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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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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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2018, et nyt år fyldt med nye oplevelser, ind-
tryk og muligheder.

I år er der allerede sket en ganske sær-
lig ting. Mandag d. 1. januar 2018 kunne 
Askehavegård Børnehus kalde sig for privat 
institution.

Strukturen og hverdagen vil ligne sig selv, 
den eneste forskel vil være, at man fremad-
rettet skal kontakte Askehavegård og ikke 
pladsanvisningen, når man vil skrives op til 
en plads.

Askehavegård Børnehus har et meget 
åbent og muntert miljø, og personalet er al-
tid klar til at tage imod nysgerrige forældre, 
som er ude at ose på deres små poders veg-
ne. Askehavegård Børnehus kan være stedet 
for netop jeres barn, så ring og få en snak 
eller aftal et besøg.

Da vi startede vuggestuen op inddrog 
vi vores halvtag på forsiden til liggehal. Vi 
har dog kunnet mærke, at overdækningen er 
savnet, når vejret er imod os. Det er derfor 
en fornøjelse, efter en del både formelle og 
vejrmæssige udfordringer, at kunne fortælle, 
at vores nye halvtag på bagsiden er færdigt 
og klar til brug. Vi vil gerne takke Tømrer-
firmaet Buchwald for et godt og tålmodigt 
samarbejde…

Sprogprojekt
På børnehusets årshjul byder årets første 10 
uger på sprogprojekt. Her lærer børnene, at 
kommunikation indeholder både en taledel 

og en lyttedel samt vigtigheden af  begge 
dele.

Temaet leges ind ved brug af  teater, rim 
og remser, højtlæsning og samtale. Teaterde-
len kan både være med de voksne som skue-
spillere eller med børnene. De voksne laver 
nogle gange skuespil, hvor børnene kan se 
forskellige måder at løse problemer og kon-
flikter på, hvor man bruger sine ord og ikke 
sin næve. Men det kan også være børnene, 
der spiller skuespil, hvor de øver at sige re-
plikker på skift og lytte efter hinanden, så de 
ved, hvornår det er deres tur.

En øvelse de også kan tage med ud i ver-
den, hvor det jo er god kutume, at man taler 
på skift og ikke afbryder hinanden.

Der bliver ligeledes sat fokus på det skrift-
lige, hvor børnene øver sig på tal og bogsta-
ver, at skrive og genkende deres navn, samt 
at lege-skrive bogstaverne for at styrke fin-
motorikken omkring det.

Som supplement til sprogprojektet tager 
de ældste børn, krudtuglerne, på teatertur til 
Stillinge Skole for at overvære generalprø-
ven på deres teaterstykke i uge 6. En tur, der 
bliver set frem til og talt længe om bagefter.

Vi arbejder også ud fra årshjulet med 
vuggestuebørnene, dog på deres eget alders-
trin.

Fastelavn
Inden længe bliver Askehavegård pyntet op 
til fastelavn. Der klippes katte, lanterner og 

Meget nyt at berette
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www.2sogne.dk

masker. Så får børnene øvet finmotorikken 
ved at klippe, tegne og ikke mindst pynte de 
fine ting, de får lavet. Til sidst sættes det hele 
på et fastelavnsris, som hænger til pynt indtil 
efter fastelavn.

Snakken går allerede nu på, hvad ud-
klædningen skal være til fastelavn, og der 
høres allerede nu rygter om flere superhelte, 
prinsesser og søde dyr. 

Der holdes fastelavn med tøndeslagning 
fredag d. 24. februar.

Velkommen
Vi vil gerne byde velkommen til:
Nor, som startede som Larve i vuggestuen 
1. januar
Pelle, som startede som Larve vuggestuen 1. 
januar

Sigrid, som startede som Myre i børnehaven 
1. januar
Maya, som starter som Larve i børnehaven 
1. februar
Malthe F., som starter som myre i børneha-
ven 1. februar
Malthe, som rykker fra Larverne i vugge-
stuen og bliver Myre i børnehaven 1. februar

Vi byder også velkommen til Merete, der 
er blevet ansat i et vikariat i Askehavegård, 
hvor hun er tilknyttet børnehaven.

Vi håber, at I alle får en fantastisk tid i Aske-
havegård.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård
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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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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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Vi på Kr. Stillingeplejecenter ønsker alle et 
godt nytår. Vi håber, at i alle er kommet godt 
igennem jul og nytår.

Her har vi hygget og spist en masse dej-
lig mad. Venneforeningen kom med 2 store 
kurve med godter, så nu er vores daglige gå-
ture endnu mere relevant.

Vi er i gang med planlægge det sidste på 
vores årskalender.

Vi har stadig gymnastik fredag formid-
dag og sang den 2. torsdag i måneden.

Loppemarked starter igen 
1. lørdag i marts
Er der nogle, der vil give en hjælpende hånd, 
så må I gerne give os et ring. Vi kan altid 
bruge frivillige hænder.

I Slagelse kommune er man begyndt et 
nyt til tiltag (spisevenner). Et tilbud til alle 
ældre i kommunen, der får mad udefra og 
sidder alene og spiser.

Kender man nogle i vores område, der 
kunne bruge en spiseven eller selv kunne 
tænke sig at være spiseven, så kontakt Bente 
Nørgaard tlf. 22582706.

Man kan få en spiseven, hvis man:
• Er enlig ældre i eget hjem.
• Er småt spisende.
• Er visiteret til en kommunal madordning 

igen Madservice Hashøj eller Det Danske 
Madhus.

• Selv kan spise.
• Selv kan åbne døren for spisevennen.

Den ugentlige portion mad til spiseven-
nerne, betales af  Slagelse Kommune.

Yderligere oplysninger om spisevenner 
kan fås på Slagelse Kommunes hjemmeside 
og facebookside, ligesom du er velkommen 
til at kontakte undertegnede.

På plejecentret skal vi i gang med et nyt 
projekt om demens. Det bliver spændende.
Der bliver jo desværre flere, at pleje, med 
denne sygdom. Derfor sættes der mere fokus 
på uddannelse og viden.

De bedste hilsner 
Kr. Stillinge Plejecenter

Kr. Stillinge Plejecenter

www.2sogne.dk
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Stillinge Skole er kommet godt ind i det nye 
år. Heldigvis var skolen så godt som hel, 
da vi kom tilbage fra ferie, men et enkelt 
kanonslag havde dog ødelagt et af  skolens 
alarmsystemer. Vi håber, at vi i 2018 helt 
kan undgå hærværk på skolen.  

Skolefest 
Igen i år er skolen ved at planlægge den årli-
ge skolefest. I år er vil vi opføre Alice i even-
tyrland. Skolens 6.klasser er godt i gang med 
at forberede selve teaterstykke og de mange 
kulisser, som skal laves. I uge 6 vil hele sko-
len arbejde på, at vi om torsdagen kan vise 
teaterstykket for skolens forældre, bedstefor-
ældre og søskende. Vi glæder os meget til 
denne dag og håber, I vil bære over med lidt 
trafikgener på Bildsøvej om torsdagen. 

Skolebestyrelsesvalg  
Året efter kommunalvalg er der altid sko-
lebestyrelsesvalg. Derfor vil der fra marts 
måned være fokus på at få sammensat en ny 
skolebestyrelse. Der skal vælges 7 medlem-

mer, og mindst det ene medlem skal være 
forælder fra skolens autistklasserække. Hvis 
man har børn på skolen, kan man henvende 
sig til skolens ledelse, såfremt man ønsker at 
opstille til valg. 

Talentforløb for særligt udvalgte elever
Slagelse Kommune har lavet et samarbejde 
med ungdomsuddannelserne om at udvikle 
særlige talenter inden for forskellige faglige 
områder som f.eks. astronomi, robottekno-
log og filmformidlet naturvidenskab. Her på 
skolen er vi stolte af  at have 9 elever, som er 
særligt udvalgt til dette samarbejde. Det er 
vores håb, at eleverne kommer tilbage med 
ny viden og inspiration til at lære endnu 
mere. 

Affaldssortering
Slagelse Kommune har besluttet en ny af-
faldsordning, hvor der skal sorteres mere end 
hidtil. Denne ordning skal også udbredes til 
Stillinge Skole. Vi er udvalgt som pilotskole 
og skal derfor være med til at implementere 

	

	

Stillinge	Skole	
Bildsøvej	+,	
!"##	Slagelse	
	
Tlf.:	'(	')	*+	'(	
stillingeskole@slagelse.dk	
stillingeskole.slagelse.dk	
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	
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ordningen fra start. Vi regner med at have ord-
ningen fuldt implementeret i det nye skoleår. 

Nye skilte ved indgangen til skolen
Mange nye forældre og andre brugere af  sko-
len har givet udtryk for, at det er svært at vide, 
hvor man skal køre ind til skolen. Vi har derfor 
investeret i et skilt (Pylon), som bliver sat op ved 
indgangen til skolen. Vi håber at det afhjælper 
problemet, så alle ved, hvor vi kan findes. Der 
vil desuden blive opsat oversigtskort, så man 
kan finde skolens forskellige afdelinger. 

Martin Meier, Skoleleder, Stillinge Skole

 

Hus og Grund er en frivillig forening for grundejere langs stranden fra Næsby Strand til Bildsø Strand.  

Vi er aktive bl.a. sammen med Hejninge-Stillinge Lokalråd og Slagelse Kommune og har for nylig deltaget i 
en workshop med Kommunen for udviklingen af vores dejlige strand. 

Som medlem af Hus & Grund følger andre fordele, bl.a. 15 % rabat hos byggemarked.  

Du kan læse mere på www.husoggrund.dk - bl.a. om, hvordan du bliver medlem af Foreningen. Det koster 
kun 100 kr. årligt. Du skal være velkommen! 

Med venlig hilsen 
Bestyrelse Hus & Grund 

	 	 Vi	er	på		 		-	Hus	Og	Grund	Grundejerforening	-	og	www.husoggrund.dk	 	

 

 

Petanque
Alle ønskes et godt nytår.
Der spilles petanque, når vejret tillader det:
Tirsdag kl. 14-16   Fredag kl. 14-16 og Lørdag kl. 10-12
Det er meget vådt på fodboldbanerne og på nedkørslen til 
klubhuset, derfor anbefales det at parkere ved spejderhuset, 
i hvertfald i vintermånederne.

Med nytårshilsen
Connie og Bent
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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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Abdel Sabri, formand for 
Kræftens Bekæmpelse Slagelse afdeling

www.2sogne.dk

www.2sogne.dk
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Onsdag	d.	7.	marts	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mandag	d.	12.	marts	kl.	18.00
Kelstrup Forsamlingshus 
afholder generalforsamling

Onsdag	d.	14.	marts	kl.	19.00
Beboermøde i Huset

Torsdag	d.	15.	marts	kl.	18.00
Hyggeaften i Stillinge Forsamlings-
hus

Torsdag	d.	15.	mart	kl.	19.30
Foredrag i Præstegården

Søndag	d.	18.	martskl.	14.30
Gymnastikopvisning i Stillingehallen

Tirsdag	d.	20.	marts	kl.	19.00
Landsbykorets Forårskoncert

Onsdag	d.	21.	marts	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag	d.	4.	april	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag	d.	22.	april	kl.	10.00
Affaldsindsamling

Mødekalender 

Tirsdag	d.	6.	februar	kl.	19.30
Spejdernes Støtteforening afholder 
generalforsamling i Spejdergården

Onsdag	d.	7.	februar	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag	d.	11.	februar	kl.	14.30
Fastelavnsfest i Stillingehallen

Torsdag	d.	15.	februar	kl.	19.00
Stillinge Forsamlingshus afholder 
generalforsamling

Onsdag	d.	21.	februar	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag	d.	22.	februar	kl.	19.30
Foredrag i Præstegården

Tirsdag	d.	6.	marts	kl.	19.00
Generalforsamling i Stillinge IF

Lokalrådet er meget taknemmelig for alle bidrag, 
som gør det muligt at ’2sogne’ kan udkomme. 

Såfremt at du ønsker at give et bidrag til bladet, 
kan du sætte et selvvalgt beløb ind på kontonummer 5356 - 0000242740.

På forhånd tak!

Hejninge-Stillinge Lokalråd
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