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Hejninge-Stillinge
Lokalråd

1

Lokalrådets
Beboermøde
- Se side 5

Affaldsindsamling
i lokalområdet
- Se side 11

Du kan også læse 2sogne på

Februar 2019

42. årg.

Masser af
generalforsamlinger
- Se hele bladet

www.2sogne.dk

2
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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

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

Lokalrådets formand:
Kirsten Lambert
2sogneformand@gmail.com

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

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. april 2019.
Indlæg til bladet skal være redaktøren
i hænde senest d. 10. marts 2019.

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.

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

I dette nummer:
3 Hejninge-Stillinge Lokalråd
4 Landsbykorets Forårskoncert
5 Beboermøde
Stillinge Forsamlingshus
11 Affaldsindsamling
12 Stillinge IF gymnastikopvisning
13 Fastelavnsfest i Stillingehallen
18 Jumping Fitness
19 Dagli’Brugsen receptioner
Damefodbold Stillinge IF
20 Hejninge Bylaug
21 Historisk aften om Hejninge
25 Kirkesiderne
36 Askehavegård
37 Opdatering fra Dagplejen
38 Generalforsamlinger
39 Landsbyernes Erhvervsnetværk
Generalforsamling i Stillingehallen
44 Stillinge Skole
45 Stillinge Børnehave & Vuggestue
46 Torsdags-Hyggeklubben
Kirke Stillinge Plejecenter
47 Bazar i Præstegårdshaven
52 Konfirmander 1969
54 Stillinge IF ungdomshåndbold
55 Mødekalender - Stillinge Forsamlinghus
Forsidebillede:

Torsdags-Hyggeklubben strikker til Kirkens Korshær.
Foto: Hanne Tew. Se side 46.

N

HE

D · S
A

VI

KLING

E

D

B

M

EN

ED ·
Å
·

M

RH

HOLD

Æ

·

N

U

2sogne

HE

D · S
A

M

KLING

N

VI

E

D

Februar

Hejninge-Stillinge Lokalråd

2019

3

B

M

EN

ED ·
Å

·

Hejninge-Stillinge Lokalråd

RH

HOLD

Æ

·

N

U

Hejninge-Stillinge Lokalråd

E

N

HE

D · S
A

VI

B

M

EN

ED ·
Å

D

KLING

·

RH

M

HOLD

Æ

·

N

Hejninge-Stillinge
Beboermøde og Årspris
Sidste år indsamlede 56 lokale beboere i
Lokalråd
Hejninge Stillinge Lokalråd holder
Beboer- alt 230 kg skrald – dåser og flasker, pap, plamøde onsdag den 13. marts kl. 19 i Huset. stik og papir, hjulkapsler, havelåger, embalPå mødet vil der blandt andet være valg af lage fra McDonalds, urtepotter og en masse
medlemmer til Lokalrådet. Lokalrådet, som små Underberg-flasker. Også dagplejebøri øjeblikket består af 7 medlemmer, har al- nene i Stillinge tog deres tørn med indsamtid brug for nye og friske kræfter, som vil ling af skrald, og mange lokale samler store
arbejde for et godt og aktivt lokalområde. mængder affald op på deres daglige gåture
Hvis du har tid og lyst til at deltage i dette langs stier, strand og i skov. Det er vigtigt,
arbejde, er du meget velkommen til at stille at vores lokalområde fremstår rent og indbyop til valg. På Beboermødet vil Lokalrådet dende, så mange tak for hjælpen.
også uddele Årspris 2018. Ved deadline den
31.12. havde Lokalrådet modtaget 2 indstil- Picnickoncert og Strandfestival
linger til Årsprisen. Vi håber, at mange vil Sæt allerede nu kryds i din kalender:
deltage i Beboermødet - alle interesserede er
Lokalrådet holder Picnickoncert fredag
meget velkommen.
den 2. august. Programmet er endnu ikke
fastlagt, men der vil blive afholdt et stort fyrAffaldsindsamling
værkeri. Fyrværkeriet var egentlig planlagt
Vores lokalområde trænger igen til en for- til at finde sted ved 2018-arrangementet,
årsrengøring, og derfor inviterer Lokalrådet altså i lokalrådets 40 års jubilæumsår, men
og Hejninge Bylaug til fælles Affaldsindsam- blev aflyst pga. tørke og afbrændingsforbud.
ling lørdag den 30. marts. Vi mødes ved Traditionen tro byder Picnickoncerten på
Huset kl. 10, hvor der bliver uddelt sække, god musik, underholdning for børnene og
handsker, og snappere, og herefter går vi på en masse social hygge.
jagt efter affald langs de lokale veje i et par
Strandfestival bliver afholdt i weekenden
timer. Kl. 12.30 mødes vi igen ved Huset, 3.-4. august. Lokalrådet støtter Strandfestihvor alt affald bliver målt, vejet og vurderet. valen økonomisk, og medlemmer af lokalråArrangementet afsluttes med en let frokost det deltager i planlægningsgruppen. Sidste
og social hygge.
år blev Strandfestivalen en kæmpe succes
Igen i år har vi meldt vores affaldsind- med 60 stande og en masse forskellige aksamling til den store nationale indsamling, tiviteter langs stranden fra Drøsselbjerg til
som koordineres af Danmarks Naturfred- Tude Å.
ningsforening. Vægten på vores affald vil
Hejninge Stillinge Lokalråd
indgå i den samlede mængde, som indsam2sogneformand@gmail.com
les på landsplan. Også Slagelse Kommune
deltager i affaldsindsamlingen, og de sørger
for, at alt affald, som bliver indsamlet i hele
www.2sogne.dk
kommunen - og dermed også vores - kommer til forbrænding og genbrug.
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Landsbykorets Forårskoncert
Tirsdag, d. 9. april kl. 19.00 i Stillinge Kirke
Dette års gæstesolist: Christian Brøgger, trompet
Efterfølgende kaffe-/kagebord i Forsamlingshuset

Hus og Grund er den frivillige grundejerforening, som arbejder for gode forhold ved vore strande.
I år fejrer Hus & Grund 80

års jubilæum, hvilket vil blive fejret i f.m. med generalforsamlingen.

Vil du være medlem eller har input til foreningen, så skriv til hg@husoggrund.dk.
Medlemskontingentet er kun 100 kr. per år og giver bl.a. 15 % rabat hos XL/Grønvold og Schou i Slagelse.
Med venlig hilsen Bestyrelsen Hus & Grund
Vi er på

- Hus Og Grund Grundejerforening - og www.husoggrund.dk

Restaurant Retro food
ved Stillinge Strand.
Bryllup, fødselsdag,
konfirmation, gravøl,
reception osv.
Med selskabslokale er der
plads til 120 personer

Kontakt os for mere
information og åbningstider
på:
Tlf. 40 54 78 49
retro-food@hotmail.com
www.retrofood.dk

Februar
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BEBOERMØDE
Lokalrådets Årsmøde 2019 holdes
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.

Kirke Stillinge Forsamlingshus

EFTERLYSNING
Har du en god og klar stemme? Så er det lige dig, vi mangler.
Vi kan godt bruge nogle ekstra opråbere/afløsere til vores bankospil i
Kirke Stillinge Forsamlingshus.
Har det din interesse, så kontakt venligst Dorthe Jonge på tlf. 28 79 69 97
for mere information.
Vi ser frem til at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Hyggeaften i Kirke Stillinge Forsamlingshus
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 18.00
Sæt ”X” i kalenderen og kom til en hyggelig aften.
På gensyn i forsamlingshuset.
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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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

Februar
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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Murermester
Byggeri & anlæg
Kunstgræsanlæg
i hele Danmark

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

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin
Alt i dagligvarer
Kopiservice
Posthus

KIRKE STILLINGE

Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15
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Stillinge Forsamlingshus

Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91
Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochure

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

Februar
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Kom-Ann
Hudplejeklinik

• Ansigtsbehandlinger
• Frugtsyrebehandlinger
• Hårfjerning
• Dag og fest makeup
GAVE
• Massage
KO
U
• Vipper og bryn
DSTED RT
ES
• Tandsmykker
• Gelénegle
• Ansigtszoneterapi

Kom-Ann

- Hudpleje og makeup for alle
Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
585 845 55

Klima - køl
Vandkølingsanlæg
Varmepumper
Aircondition
Fryseanlæg

5853 0515

2019

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
FYRTEST
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

VVS-arbejde
Smedearbejde
Blikkenslagerarbejde
Naturgas
Forsikringsskader

VVS • KØL • FRYS

9
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Slagelses lokale cateringkøkken
med den gode mad til hverdag og fest
www.lyngegryden.dk

71 78 41 74 lyngegryden@gmail.com

NIELS MØLLERS VVS
• Vi løser VVS-opgaver i badeværelser og køkkener
- udskifter blandingsbatterier og pakninger i vandhaner, renoverer toiletter m.m.
• Reparerer og udskifter radiatorer og radiatorventiler
• Renoverer utætte vand- og varmerør i hele huset
• Udfører service og giver gode råd om varmeanlæg til VVS-installation i alle former for byggerier
• Skal der bygges nyt hus eller sommerhus, så er vi også klar

· www.niels-mollers-vvs.dk
· E-mail: nm@niels-mollers-vvs.dk

Februar
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K O 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
Lørdag den 30. marts, kl. 10 - ca. 13

Vores lokalområde trænger igen 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. Arrangementet 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 Naturfredningsforening afholder den årlige affaldsindsamling i hele landet (http://www.
affaldsindsamlingen.dk/). Det lokale affald, som vi samler op, vil blive indrapporteret 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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Eller har du bare lyst til at prøve noget nyt?
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Så er der mulighed for Last Minute-tilmelding til følgende gymnastikhold
i Stillinge IF
MotionMix * SeniorDans * Mor-Far-Barn * Krudtugle (3-6 årige)
* Springhold (0. - 6. klasse)
Periode: Januar - Februar - Marts 2019 (fraregnet skoleferie)
Pris: 200kr
Tilmelding: www.stillingeif.dk, ”Gymnastik: Last Minute”
Er du mere til Yoga eller Stortrampolin? Så er der nu åben for tilmelding til
forårssæsonen for begge hold!

Kom og se, hvad vores mange
gymnaster har lavet i vinterens løb
- og få en hyggelig søndag i selskab
med andre fra vores lokalområde.
Der kan købes kaffe, te, kage mv.
FRI ENTRÉ
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Søndag d. 31. marts 2019
kl. 14.30-17.00
i Stillingehallen

18
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Gymnastikopvisning
i Stillinge Idrætsforening
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Fastelavnsfest
i Stillingehallen
Søndag den 3. marts 2019 kl. 14.30-17.00 i Stillingehallen
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. MobilePay.
HUSK at vi har en tønde fra sidste år, vi skal gøre kål på!
TILMELDING:
Senest onsdag d. 27. februar på mail: fastelavn@hotmail.com
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M www.mads
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

R.M.
I/S
R.M. Maskinbrodering
Maskinbrodering I/S
v/Rikke
v/Rikke Borup
Borup Ryttersgaard
Ryttersgaard &&
Marie
Borup Jensen
Jensen
Marie Borup
Løvegade
Grønhøjvej40A,
12b,4200
4200Slagelse
Slagelse
Tlf.
Tlf. 2627
26274679
4679eller
eller2332
23320385
0385

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

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

Februar
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S mmerfuglen
www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293
Dianalund
Holbergsvej
81B
Tersløse
www.stepla.dk
4293 Dianalund
www.stepla.dk

2019
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Anlægsgartnermestre
Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester
Aut. kloakmester

Et trygt alternativ
for de mindste!

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE
NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE

GRÆSETABLERING
GRÆSETABLERING
BESKÆRING
TRÆFÆLDNING
TRÆFÆLDNING
KLOAKARBEJDE
KLOAKARBEJDE

www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Brian Olsen

VEDLIGEHOLDELSE
Anlægsgartnermestre
Holbergsvej 81B
26Brian
16 57Olsen
20
Tersløse
brian@stepla.dk
VEDLIGEHOLDELSE
BESKÆRING
4293 Dianalund
26 16 57 20
brian@stepla.dk
Martin Bertram

www.stepla.dk

40 56 00 75

Martin Bertram
Aut. kloakmester

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

martin@stepla.dk
40 56 00 75
martin@stepla.dk

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE

GRÆSETABLERING
BESKÆRING

Brian Olsen

VEDLIGEHOLDELSE

26 16 57 20

brian@stepla.dk

TRÆFÆLDNING

KLOAKARBEJDE

Martin Bertram

40 56 00 75

martin@stepla.dk

Alle former for smedearbejde i stål, rustfrit stål og aluminium
Trapper – Havelåger – Stålkonstruktioner – Reparationer

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!
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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

Februar

Stillinge Idrætsforening
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formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
kasserer@stillingeif.dk
badminton@stillingeif.dk
fodbold_senior@stillingeif.dk
gymnastik@stillingeif.dk
handbold@stillingeif.dk
petanque@stillingeif.dk

www.stillingeif.dk

Brian Grundahl
5194 9397
Arne Olsen
6067 3342
Kirsten Nielsen
5353 6290
Mangler formand		
Kim Nielsen
20739789
Maria Sværke
2826 8594
Anne Friberg Jensen 2063 2683
Annette Delvin
4158 3206

ILLINGE
ST

18
ID

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Petanque

17
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ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag:
Afhentning og levering efter aftale
(onsdag leveres der ikke)
Lørdag: 9-14 · Søndag: Lukket
For aftale og bestilling
kontakt os på 26298029
eller på
moellegaarden64@gmail.com
Bestilling helst
pr. mail eller sms

Møllegården
Bildsøvej 64
4200 Slagelse

WWW.FACEBOOK.COM/SLAGELSEBOGROENT
Åbent hverdage 9-1730·
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600

Disagervej 22, Øster Stillinge

Februar
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Er du mellem 13 og 16 år?
Og kan du lide at JUMPE?
Så er der her et tilbud til dig!

Jumping Fitness!
Du skal jumpe hver mandag kl. 15.30-16.30
(OBS - NYT TIDSPUNKT)
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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
- er der pladser i overskud, vil aldersgrænsen blive udvidet til unge
i alderen 11-12 år.
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 - også om mandagen.

Februar
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Kirke Stillinge
I forbindelse med at Henning og Connie Clausen fratræder Dagli’Brugsen
d. 28. februar 2019, vil der d. 1. marts 2019 blive afholdt reception i
Kirke Stillinge forsamlingshus kl. 13.00-17.00 for kunder,
familie, venner samt forretningsforbindelser.
På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese
Hvis du har lyst til at give til en fælles gave til Henning og Connie, så kan du benytte følgende konto nr 6820 1857189,
så vil pengene gå til Kay Bojesen figur/er. Husk at tilføje dit/jeres navn ved indbetaling, så kommer navnet på kortet til gaven.

Kirke Stillinge
Vores nye uddeler Esben Bruun Schmidt tiltræder d. 1. marts 2019,
men vil være i butikken fra d. 15. februar 2019.
Brugsen og bestyrelsen vil officielt byde Esben velkommen
d. 8. marts 2019 kl. 10.00-11.00 og igen kl. 15.00-17.00
i Dagli’Brugsen, hvor der vil være lidt godt til ganen
for kunder, familie, venner samt forretningsforbindelser.
På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese
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Vil du have mere info, så kontakt:
Kim Kristensen · Mobil: 26157046 · Mail: kimhk61@hotmail.com
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Er du fyldt 15 år og har lyst til at spille fodbold, så er der plads til
Æ
TSFOREN
dig på vores hold.
Holdet består pt. af spillere i alderen fra 15-30 år. Er du ældre, er du stadig
velkommen.
Medio februar starter vi udendørstræningen op. Den kommer til at foregå på
kunstbanen i Vemmelev, da vi ikke har lys på vores egen træningsbane i Stillinge.
Når turneringen starter i april, vil vi være tilmeldt i 8 mands-turneringen.
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HEJNINGE BYLAUG

JULEHYGGE
Søndag den 2.december var der fælles gåtur i lokalområdet. Derefter et talrigt
fremmøde til gløgg og æbleskiver og Hejninge-hygge på Trelleborg friskole. Til
slut blev vores juletræ ved gadekæret tændt og der blev danset og sunget af en
masse fremmødte. En hyggelig tradition er blevet skabt.

MØDEKALENDER
Tirsdag d. 5. februar kl. 19.00: 	
Lørdag d. 30. marts kl. 10.30: 	
Tirsdag d. 24. april kl. 19.00: 	
Søndag d. 28. april kl. 10.00: 	

Historisk aften på Trelleborg friskole
Affaldsindsamling i Hejninge sogn
Generalforsamling i Hejninge Bylaug
Fællestur på Trampestien
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Ormsager gård

Historisk aften om Hejninge sogn
ved Helge Christiansen
Kom og hør spændende historier om Hejninge, når Helge Christiansen fortæller
om livet i sognet gennem tiderne.
Arrangementet foregår på Trelleborg Friskole tirsdag d. 5. februar kl. 19.00-21.00.
Hele herligheden er gratis og der serveres kaffe, te og kage.
Tilmelding skal ske senest d. 4. februar på mail til bestyrelsen@hejninge.dk,
via fb.com/groups/hejninge eller med sms til 2932 6362.

Hejninge gadekær

Haldager
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Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56

Rieks Rengøring
• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask
V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

Kelstrup Forsamlingshus

Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk
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Lokalt samarbejde for
vækst og erhvervsfremmende
aktiviteter
- er din virksomhed også repræsenteret?

Landsbyernes
Erhvervsnetværk
HAVREBJERG · HEJNINGE · STILLINGE
www.landsbyerhverv.dk
landsbyerneserhverv@gmail.com

Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 28 73 19 72 · E-mail: kj@revisorkj.dk
www.revisorkj.dk
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SLAGELSE

Mere end

Kloakservice

års erfaring

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

Tlf. 58 52 7062

www.slagelsekloakservice.dk

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

Tlf. 58 52 0025
www.antonpetersen.dk

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
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Trosfrihedens grund
Den sidste af de tre fristelser, som Jesus blev lokket med af
djævelen, var fristelsen til at få magt over verdens riger. ”Alt
dette vil jeg give dig,” sagde djævelen til ham, da han viste ham
alle verdens riger og deres herlighed. Men der fulgte en betingelse med. Han skulle kaste sig ned og tilbede djævelen. Han
ville altså blive djævelens underordnede og tilbeder i samme
øjeblik, som han gav efter for fristelsen og tog imod tilbuddet
om ejerskab og dermed magt over verdens riger. Også de første
to fristelser handlede om magt.
Jesus skulle leve af Guds ord og lære verden at leve af
Guds ord, og således blive vores herre. Det viede han sit liv til,
og han arbejder ved Helligånden og det ord, der forkyndes i de
kristne kirker stadig på opgaven. Man kan sige, at djævelen tilbød ham en genvej. Tag dog magten! Men som det nogle gange
viser sig, så kan en genvej føre et helt andet sted hen, end det
var meningen. Og denne genvej ville naturligvis kun styrke
djævelens magt i verden og svække Guds magt.
Da Martin Luther i sin tid var dømt fredløs og sad i skjul
på borgen Wartburg, tog nogle af hans venner i Wittenberg
sagen i egen hånd og begyndte at storme kirkerne og ødelægge
helgenbilleder og smide helgenaltrene ud af kirken. De ville
med magt ændre kirken og indføre evangeliske tilstande. Da
blev Luther kaldt frem fra sit skjul og bragt hjem til Wittenberg,
for at standse balladen og volden.
Han holdt da en række prædikener, og i den første af dem
sagde han følgende:
”Jeg har ikke gjort noget, ordet har udført det hele. Hvis
jeg ville have faret frem med ondt, ville jeg have bragt en stor
blodsudgydelse over Tyskland …. Men hvad ville det have
været? Et narrespil. Jeg har ikke gjort noget, jeg har ladet ordet
handle. Hvad tror I djævelen tænker, når man vil gøre det med
larm og ballade? Han … tænker: nu laver narrene et fint spil.
Derfor sker der djævelen fortræd, når vi alene bruger ordet og
lader det virke alene. Ordet er almægtigt, det tager hjerterne til
fange, og når hjertet er fanget, så følgerne gerningerne af sig
selv.”
Det er denne kristne, lutherske forståelse af, at ordet selv
har magt, og den deraf følgende afståelse af magtanvendelse i
samvittighedsspørgsmål, der har formet vores samfund. Dette
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er det dybe grundlag for de grundlovssikrede frihedsrettigheder, vi har i dag. Frihedsrettighederne sætter grænser for
magthavernes magtanvendelse. Det er trosfrihed, ytrings-og
trykkefrihed, forenings- og forsamlingsfrihed samt personlig
frihed, der sikres ved blandt andet boligens ukrænkelighed og
ejendomsretten.
Sådanne frihedsrettigheder, der gælder alle borgere, kender man stort set ikke i nogen muslimske lande. De muslimske
lande, hvor kristne kirker tolereres, har de ikke samme frihed
som det muslimske flertal. De må ikke vise offentligt, at de er
kristne og må holde gudstjenester i hemmelighed.
Det skyldes ikke mindst to ting. For det første er de muslimske magthavere også klar over, at ordet har en stor magt.
Derfor tør man ikke give frihed for andre religioner end islam.
Det kunne jo være, at evangeliets frihedsbudskab vandt hjerterne.
For det andet er islam helt fra begyndelsen blevet udbredt
ved hjælp af magtanvendelse. Islam bredte sig fra den arabiske
halvø nordover op gennem Mellemøsten og helt op i Europa
ved hjælp af erobringer. Hvor de muslimske herskere erobrede
nyt land, indførtes islam. I 1683 stod de osmanniske hære foran
Wiens porte. Islam bredte sig også vestover gennem Nordafrika og op i Spanien indtil hærene blev slået ved Poitiers i Frankrig i 722, først syvhundrede år senere var Spanien helt befriet
igen. Den bredte sig østover til Indien og siden også til
forskellige steder i Fjernøsten, Kina, Indonesien, Malaysia.
Det er derfor naturligt og ikke imod islam, at islams lære,
islams ord udbredes og forsvares med magtanvendelse. Det
vidner om en manglende tiltro til ordets magt i sig selv.
”Mennesket skal leve … af hvert ord, der udgår af Guds
mund.” Sådan svarede Kristus djævelen, da han blev fristet til
at bruge magt.
Og Martin Luther indskærpede derfor over for sin tids
fyrster, at de ikke med magt måtte blande sig i tros- eller samvittighedsspørgsmål ved at forfølge prædikanter og forbyde
bøger og lignende. Ordet skulle have frit løb. Kampen mellem
sandhed og løgn må være en kamp på ord. Den kan ikke afgøres med magt. Til gengæld skal magthaveren sikre ordets frihed,
så sandheden kan komme til orde og afsløre løgnen som løgn
og dermed overvinde løgnen. For sandheden er stærkere end
alt andet.
MB
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag, den 28. marts, kl. 19.30:
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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!

Torsdag, den 9. maj, kl. 19.30:
Historiker, konsulent Thomas Tram Pedersen:
Dannebrog 800 år.

Foredraget vil først skildre begivenhederne omkring de
danske korstog i Estland i begyndelsen af 1200-tallet og så
følge vores brug af Dannebrog helt frem til vore dage.
Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord begge aftener.
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KONCERT I STILLINGE KIRKE
Torsdag, den 21. marts kl. 19.00

Slagelse Marimbaorkester
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Et orkester sammensat af elever og lærere fra Slagelse
Musikskole. Besætningen består af 5 marimba, trommer,
percussion, guitar, bas og klaver.
Orkestret spiller både klassisk og rytmisk musik, men ved
denne lejlighed er programmet hovedsageligt populær
musik fra den rytmiske verden, f.eks. Michael Jackson og
Tøsedrengene.
En koncert med rytme, glade toner og svingende samba.
Dertil et par overraskelser af en helt anden karakter.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.

LANDSBYKORETS FORÅRSKONCERT
i Stillinge kirke
finder sted
Tirsdag, den 9. april kl. 19.00
Der er gratis entré. Alle er velkomne.
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Kyndelmisse
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
Dagene længes, vinteren strenges,
vinteren strenges. Og det er svart.
Trange tider langsomt skrider,
langsomt skrider. Det har den art.
Turteldue, kom at skue,
kom at skue! Bag gærdet hist
dér skal du finde forsommers minde,
forsommers minde, alt grøn på kvist.
Turteldue, kom at skue,
kom at skue bag gærdet hist!

2019
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
En gang om året – i november – er der valg til samtlige enkeltmandsposter i menighedsrådet. På mødet 22/11 blev Poul
Beierholm valgt til ny næstformand, da Søren Skovager kun
ønskede at være kasserer. Ellers var der genvalg på samtlige
øvrige poster.
Arrangementerne i november og december har været særdeles velbesøgte. I weekenden 9-11/11 blev der afholdt ”Kunst
og kirker”, hvor 10 kirker i Slagelses opland deltog. Der mødte
rigtig mange op for at se på kunst, men også for at se de mange
smukke landsbykirker. De udstillende kunstnere følte sig godt
modtaget, ligesom publikum også opsøgte kunstnerne for at
høre detaljer om deres værker. Arrangementet kunst og kirker
vender derfor efter succesoplevelsen tilbage igen i weekenden 810/11 2019.
I december havde vi ”dobbeltforestilling” i Forsamlingshuset. Den 13/12 havde vi det traditionsrige julemøde, hvor
aftenens taler var ingen ringere end TV’s kongehusekspert tidligere ceremonimester Christian Eugen-Olsen. Et stuvende fyldt
forsamlingshus (ca. 115 tilhørere var fremmødt) fik fuld valuta
for entréen, idet det også var muligt at stille spørgsmål til den
alvidende notabilitet. Anden forestilling i Forsamlingshuset var
arrangementet ”Vi synger julen ind” startende i kirken med det
altid velsyngende Landsbykor og sluttende af med gløgg og
æbleskiver og en lille julehistorie i forsamlingshuset. Igen var der
god opbakning til arrangementet.
Men menighedsrådet vil ikke hvile på laurbærrene, idet vi
her i årets første måneder skal arbejde med at få basaren i præstegården op at stå. Vi ville gerne have holdt basaren i juni måned, men grundet Kristi Himmelfartsferien og de mange konfirmationer bliver basaren i år afholdt lørdag d. 4. maj kl.
10-15. Du kan læse mere om basaren og hvordan man får en
stadeplads andet sted i 2 Sogne.
Frilufts/picnic-gudstjenesten holder også flyttedag fra juni
til søndag d. 25. august.
Herudover skal menighedsrådet arbejde videre med byggeplanerne for øgede graverfaciliteter samt etablering af toiletter i
kapellet. Desværre er vort projekt i første omgang udskudt grundet mange igangværende projekter andre steder i provstiet.
På godt gensyn til de kommende arrangementer!
Ebbe Gjørup/formand.
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GUDSTJENESTER

2019

Stillinge

Hejninge

3. februar, 4. s. e. helligtrekgr
10. februar, Sidste s. e. h3k
17. februar, Septuagesima s.
24. februar, Seksagesima s.

1030 B
900
1030 *
1030

Ingen
1030
Ingen
900

3. marts, Fastelavn
10. marts, 1. s. i fasten
17. marts, 2. s. i fasten
24. marts, 3. s. i fasten
31. marts, Midfaste

1030
900
1030
1030
1200 **

Ingen
1030
Ingen
900
Ingen

7. april, Mariæ Bebudelsesdag 900

1030

B = Børnekoret medvirker
V = Voksenkoret medvirker
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene, d. 19. februar og 12. marts, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Bente Holm Viuf og ** Grith Seersholm.

Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og til arrangementer i præstegården.
Fri
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 11.-17. februar
og fri i dagene 29.-31. marts. 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.
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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

Februar

2sogne

INTERNET

Kender du det at have et sommerhus,
eller bo ude på landet hvor det stadigvæk er svært at få ordentlig hastighed
på internettet?
Internet4U har løsningen!

- MULIGHED FOR ONLINE TV
- HØJ KVALITET
- HØJ STABILITET

U.nu

- FORSYNING MED BACKUP

4

- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

Internet

LYNHURTIGT

2019

Se dækningskort og hvor du kan få
lynhurtigt internet på internet4u.nu
Eller ring på tlf. 88 440 440 for mere
information
Mbit

10
Mbit

Mbit

100

Mbit

www.internet4u.nu

150

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

50

Internet4u.nu
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Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse
• Vedligeholdelse af
grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

v/ Lasse Zielinski

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

www.t-g-s.dk

VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

CONTAINERE INDUSTRIAFFALD
BLOKVOGNSTRANSPORT

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

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

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING
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VI TILBYDER PÅ ALLE TYPER SAGER

GRATIS FEJLSØGNING

2019



STATIONÆR & BÆRBAR REPARATION



MAC REPARATION



VIRUS FJERNELSE



DATA BACKUP & GENSKABELSE



SALG AF COMPUTERE, HARDWARE, SOFTWARE SAMT TILBEHØR

KONTAKTOPLYSNINGER

ADRESSE

+45 42 41 53 53
KONTAKT@PCDOKTOR.DK

JERNBANEGADE 14
4200 SLAGELSE
V/ DENNIS MØLLER

35

VI TILBYDER OGSÅ

UDEKØRENDE TEKNIKER

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

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I POSTNUMRE 4200, 4220 og 4241

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-17.30
Weekend og helligdage
kl. 7.30-15.30

RING OG BESTIL
MANDAG ELLER TIRSDAG
LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

36
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Nye tiltag
Stillinge skole inviterede for første gang til
generalprøve på deres krybbespil, som opføres i Havrebjerg Kirke lige før jul. Tirsdag d.
18. december drog Græshopper og Krudtugler derfor af sted på tur til skolen for at
overvære denne begivenhed på skoletorvet.
Onsdag d. 19. december var Græshopper
og Krudtugler endnu en gang på tur, denne
gang til Stillinge Kirke, hvor de selv skulle
fremføre krybbespil for første gang. Og så
var det jo heldigt, at de, dagen forinden,
havde haft mulighed for ”at tage noter” på
skolen. De blev guidet fint igennem krybbespillets historie af kirkens præst, Morten og
organisten, Charlotte.

En øvelse de også kan tage med ud i verden, hvor det jo er god kutyme, at man taler
på skift og ikke afbryder hinanden.
Der bliver ligeledes sat fokus på det skriftlige, hvor børnene øver sig på tal og bogstaver, at skrive og genkende deres navn, samt
at lege-skrive bogstaverne for at styrke finmotorikken omkring det.
Som supplement til sprogprojektet tager
de ældste børn, krudtuglerne, på teatertur til
Stillinge Skole for at overvære generalprøven 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 alderstrin.

Sprogprojekt
Børnehusets årshjul er netop landet på 10
uger med sprogprojekt. Her lærer børnene,
at kommunikation indeholder både en taledel og en lyttedel, samt vigtigheden af at
huske begge dele.
Temaet leges ind ved brug af teater, rim
og remser, højtlæsning og samtale. Teaterdelen kan både være med de voksne som skuespillere eller med børnene. De voksne laver
nogle gange skuespil, hvor børnene kan se
forskellige måder at løse problemer og konflikter på, hvor man bruger sine ord, og ikke
sin næve. Men det kan også være børnene,
der spiller skuespil, hvor de øver at sige replikker på skift og lytte efter hinanden, så de
ved, hvornår det er deres tur.

Ugens fodermester
Børnene er ”Fodermester” en uge af gangen. I ugens løb sammen med personalet
og i weekenden sammen med deres forældre. Det er en kæmpe succes, børnene taler
meget om, hvem der er ”Fodermester” i
denne uge. Børnene holder meget af dyrene, og de lærer på en sund og naturlig
måde, hvordan man er sammen med dem,
og hvordan man behandler dem. Sidste nye
hit er vores kælehøne Frida, som er meget
selskabeligt anlagt og gerne gør ekstra væsen
af sig for at få lidt mere opmærksomhed.
Fastelavn.
Der holdes fastelavn med tøndeslagning
fredag d.1. marts. Så bliver vores Hus pyntet
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Børnene taler meget om, hvad de skal
klædes ud som til fastelavn, og der høres allerede nu rygter om flere superhelte, prinsesser og søde dyr.

op efter alle kunstens regler. Der klippes katte, lanterner og 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, hvor de får det
med hjem.

Velkommen
Vi vil gerne byde velkommen til:
Anna, som starter som Larve i vuggestuen
1. februar
Sarah, som starter som Myre i børnehaven
1. februar
Eik og Lou, som starter som Larver i vuggestuen 1. marts
Lone, som er blevet ansat som blæksprutte i
Huset d. 1. januar 2019
Vi håber, at I alle, både børn og voksne,
får en fantastisk tid i Askehavegård.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård

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

Opdatering fra dagplejen
En lille opdatering fra os i dagplejen her i
det nye år.
Vi arbejder fortsat med indkøring af nye
børn, som starter op i januar og februar.
Stort og hjerteligt velkommen til Malthe,
Ida og Isac. Som følge af nye børn er der
derfor lige pt lidt stille omkring legestue og
plejehjem. Det bliver til små udflugtsture,

hvor vi besøger dyr og legepladser indimellem sovepauser og spisepauser. Dette er dog
nogle dejlige ture, hvor vi får udforsket vores
motorik. Vi vil ønske Sarah held og lykke
med opstart i børnehave den 1. februar.
Glade nytårshilsner fra dagplejen
i Kirke Stillinge Mia, Mie og børnene
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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
ILLINGE
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk
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TSFOREN

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

Generalforsamling
i Kirke Stillinge Forsamlingshus
Torsdag den 21. februar 2019 kl. 19.00
Støtteforeningen for Kirke Stillinge Forsamlingshus kl. 19.00
Foreningen for Kirke Stillinge Forsamlingshus kl. 19.15
Bestyrelsen er vært med øl/vand, kaffe, te og brød.
Vel mødt - Bestyrelsen

Kelstrup Forsamlingshus
Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling
i forsamlingshuset søndag den 10. marts 2019 kl. 10.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen.
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Landsbyernes
Erhvervsnetværk
Landsbyernes Erhvervsnetværk
vil gerne invitere til det første arrangement i 2019
Det bliver afholdt torsdag den 7. februar 2019, kl. 19-21 i Stillinge Forsamlingshus, hvor

foredragsholder og forfatter mm. Mads Christensen vil være indlægsholder.

Som medlem af netværket er det gratis at deltage i arrangementet og du må også
indbyde en enkelt gæst gratis til arrangementet. Hvis en virksomhed har to medlemskaber, kan virksomheden således tilmelde 4 deltagere til arrangementet.
Arrangementet vil også byde på kaffe og kage fra Stillinge Forsamlingshus, vin fra
Næsby Strand Vinlaug og lidt tid til at netværke.
Ønsker I at deltage i arrangementet, så skal tilmelding ske til landsbyerneserhverv@
gmail.com - skriv medlemmets navn/CVR.nr samt antallet af tilmeldte.
Husk at vi har en hjemmeside: landsbyerhverv.dk og vi kan også findes på Facebook.

Stillingehallen
afholder deres årlige

Generalforsamling
Mandag den 22. maj kl. 19.00
Mødet afholdes i Stillinge Hallens Cafeteria, Bildsøvej 74 B
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. 	Formandens beretning
3. 	Kassererens beretning
4. 	Indkomne forslag
5. 	Valg af bestyrelse og suppleanter
		 (Valg af stemmetæller)
6. 	Eventuelt
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KFUM-Spejderne
i Stillinge

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.
Reservedele og stålmaterialer leveres.

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

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
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Skibbækparken 5-11 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58859813 · Email: info@scanmetals.com

ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

Salon Ne

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

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

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

Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse
og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Undersøgelser · Operationer
Tandbehandling · Laboratorium
Fysioterapi · Kattens Værn
Kattepension · Hundelegeplads
Tilbehør · Foder

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

Slagelse Dyrehospital
Rugvænget 12 · Slagelse
Tlf.: 58 50 51 61
mail@slagelsedyrehospital.dk
Slagelsedyrehospital.dk
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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
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA
Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26
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Skolefest
Traditionen tro har Stillinge Skole skolefest
torsdag i uge 6. 6. årgang har selv skrevet
teaterstykket, sangene og indøvet de forskellige danse. Vi glæder os til at byde elevernes forældre, bedsteforældre og søskende
velkommen til en forhåbentlig festlig aften i
scenelysets skær.

2sogne

Samarbejde mellem Hallen,
idrætsforeningen og skolen
Stillingehallen, idrætsforeningen og skolen
er gået sammen om at købe 15 trampoliner
og uddanne en instruktør i Jumping fitness
til glæde for alle områdets beboere. Skulle I
have interesse i at prøve den nye sportsgren,
vil der blive udbudt hold i foråret.

et nyt logo, da det var nødvendigt at designe et nyt, der
kolens hjemmeside.
Logoet forestiller 1 børnSkolebestyrelsen
i forskellige
Bakkedal
Skolens udeområde
”Bakkedal” Til
harlogoet
fået Skolebestyrelsen
har afholdt det først møde
dierne forskellighed
og fællesskab.
er der
etableret
nye
legeredskaber
i
starten
af
jai
det
nye
år,
og
her
var fokus på årets indber, I vil tage godt i mod logoet og like det på Facebook

nuar. Skolen har investeret i fire nye tram- satsområder. Skolebestyrelsen har besluttet,
poliner, som eleverne kan bruge både i pau- at arbejde videre med inddragelse af skoved indkørslen
til skolen, såTrampolinerne
man bedre kan
man
serne og undervisningen.
er se,
lens hvor
klasseforældreråd.
Skolebestyrelsen vil
omgrænset af et faldunderlag, så vi sikrer de også på de kommende møder prioritere de
bedst mulige forhold for elevernes sikkerhed. øvrige indsatsområder, så der bliver en rød
I er alle velkomne forbi skolen, hvis I skulle tråd i forhold til folkeskolereformens formål,
fra !.klasse
have lyst til at prøve trampolinerne og se det Slagelses kommunes indsatsområder og Stilflotte legeområde.
linge Skoles egne indsatser.
Skoleleder Martin Meier
jort karaktergennemsnittet for alle elever i hele landet.

ver kommunes gennemsnit og ligger også over
al der lyde en tak til alle elever, forældre og medarbejdere
øre eleverne klar til tiden efter folkeskolen.

l Skolebestyrelsen og følgende blev valgt ved fredsvalg:

ældrerådene

olebestyrelsen og Forældrerådene. Mødet var en stor
de kommende møder videre med at få omsat det fælles
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Stillinge Børnehave
& Vuggestue
Afslutning på julemåneden
Som nævnt i det tidligere blad skulle Spilopperne gå Lucia i institutionen, men også
på Stillinge plejehjem. Formiddagen på plejehjemmet var til stor fornøjelse for både
børnene og beboerne på plejehjemmet. Der
var absolut ingen sceneskræk hos børnene,
og de skrålede de øvede sange for fuld hals.
Efterfølgende blev vi budt på saftevand og
pebernødder. Beboerne ville gerne synge
flere julesange og vi sang højt og flot med på
endnu flere julesange. Sidst i julemåneden
var de ældste af børnene ovre på Stillinge
skole, hvor de så 4. klasse opføre et meget
flot krybbespil, med beretningen om Jesu
fødsel.

Det nye år er skudt i gang
2019 er allerede i fuld gang, og en spændende hverdag med masser af leg, aktiviteter og
udfordringer er i gang. I vuggestuen er de i
gang med at udsmykke vinduerne på stuen.
Temaet er koncentreret om emnet fugle. Der
holdes øje med fuglelivet på legepladsen, og
der laves fuglemad, som hænges op for at
lokke fuglene til. Solsikkestuen har gennem

hele januar haft en ugentlig tur til skoven og
stranden. Børnene har været afsted i små
grupper, og der er blevet samlet ting ind til
kreative projekter, hjemme i børnehaven.
På Spilopstuen blev der i januar lavet
drømmefangere. Der er blevet talt om, hvor
drømmefangere stammer fra, lavet mindfulness og snakket om gode og onde drømme.
Efterfølgende har alle børn valgt et drømmeønske, som bliver udgangspunkt for de
pædagogiske emner, der skal arbejdes med i
løbet af foråret. Af emner er der bl.a. valgt
dinosaurer, film, ballerina, enhjørninger og
vingummihuse.
Opfølgning på vandskade
Gulvene i de beskadiget områder er tørret
op, og håndværkerne er i fuld gang med at
renovere. Hvornår Spilopperne kan og skal
flytte tilbage i hovedhuset, er endnu uvist,
men foreløbigt trives de godt i pavillonen.
Udeliv
I de sidste måneder har vi indført dét vi kalder BÅT-leg. Når en leg skal til at gå i gang,
lyder der et ordentligt BÅT, som gør børnene opmærksomme på, at nu starter der
en voksenstyrret leg. Det er et tilbud for børnene at deltage i, og vi oplever, at mange af
børnene meget gerne vil være med. Børnene
efterspørger flere af legene, og nogle børn
begynder at lege dem af sig selv. Den danske vinter viser sig ofte fra den milde side, og
derfor er der rige muligheder for, at vi kan
boltre os ude.
Med venlig hilsen
Personalet i Stillinge børnehave
Rikke Schunck
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Torsdags-hyggeklubben
i HUSET
Hver torsdag mødes vi i HUSET kl. 10. Og
i to timer er vi – når vi er fuldtallige, hvilket
sjældent sker – 15 damer, der strikker, hækler
eller syr patchwork. Samt drikker kaffe eller
the, snakker og hygger os. Og vi har plads til
flere! Vort håndarbejde er normalt til os selv
eller til familie, men i efteråret fik Bende dén
idé, at vi kunne strikke et tæppe af firkanter,
som vi så kunne forære væk til en af organisationerne i Slagelse, der hjælper, hvor der
er behov.

Og så gik de fleste af os i gang med firkanter på 18x18 cm i forskellige farver og
forskellige mønstre – som til slut blev syet
sammen og kantet, og resultatet var ikke det
værste, man kunne forestille sig. Jeg modtog pludselig en stor ”donation” bestående

af godt strikkegarn, og vi blev enige om at
strikke endnu et tæppe, denne gang i ”dominostrik”. Dette tæppe gik på omgang hos 5-6
af os, og resultatet blev rigtig godt.
Jeg kontaktede Egon Henriksen fra Svejbøllevej, som i mange år har været revisor i
Lokalrådet. Han og hans hustru er frivillige
hos Kirkens Korshær i Slagelse. Jeg fortalte
om vort projekt, og han blev rigtig glad, og
vi aftalte afhentning i HUSET. Ud over de
to tæpper var der tilkommet en masse nye
håndarbejder som halstørklæder, handsker,
pulsvarmere, halsedisser og andet håndarbejde.
Egon Henriksen havde fortalt, at Kirkens
Korshær har en bod i TIVOLI i julemåneden, hvor afdelinger landet over sælger
håndarbejde, og at der i 2017 var blevet
solgt for 200.000 kr., som efterfølgende blev
fordelt til afdelingerne til julehjælp.
I december 2018 blev der formentlig
solgt for et tilsvarende beløb; salget er i skrivende stund endnu ikke opgjort endeligt.
Det har været hyggeligt for os at have en fælles opgave, som har kunnet glæde og varme
andre mennesker.
På Hyggeklubbens vegne
Hanne Tew

Kirke Stillinge Plejecenter
Så starter et nyt år. Håber alle har haft en
rigtig god jul og et godt nytår.
Her har været hygge hele december. Juleaften havde vi flere pårørende til juleaften,
det var der mange, der var glade for. Nytår
var der også gæster. Til glæde og hygge.
Vi har haft et travlt år i 2018, det bliver
ikke mindre i 2019. I det nye år skal vi i gang

med vores nye omsorgssystem og mange andre spændende ting. Så kedeligt bliver året
ikke.
Vi skal have planlagt fest/udflugt for vores gave på 30.000 kr., så hvis der er nogen
der har en idé må I godt komme til mig.
Aktivitetskalenderen kommer med det
næste blad.
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Vi har fået besøgshunde fra Trygfonden,
til stor glæde i husene. Besøgende fra børnehaven vil også fortsætte ligesom dagplejebørnene, der kommer ind i mellem.
Der er fortsat gymnastik fredag, kl. 10.30
sammen med Bettina, og dansen fortsætter
hver måned. Der er sang tredje tirsdag i måneden kl. 14.00 til 15.00
Hvis der sidder nogle ude, som har lyst til
at være med eller kan spille på et instrument,
er i velkommen.
HUSK loppemarked holder lukket
indtil 1. marts.
Ib og Myrna var forbi med 2 store slikkurve fra venneforeningen. 1000 tak for det. Vi skal vist gå nogle ture
i det nye år, så vi kan få det væk fra sidebenene.

De bedste hilsner
Kr.Stillinge Plejecenter

Bazar
Bazar afholdes i Præstegårdshaven i Kirke Stillinge.
Lørdag d. 4. maj 2019
Kl. 10.00 Bazaren åbner
Kl. 11.00 Auktion med sponsorgaver
---nærmere program følger--kl. 15.00 Bazaren lukker
På bazaren vil der være en masse boder, med alt fra knappenåle til flyvemaskiner,
en hyggelig Café 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.

Dagens overskud går ubeskåret til arbejdet med Børnekoret
og til en pensionistudflugt for Hyggeklubben.
Vi har indgået et samarbejde med Plejehjemmets Venner, som traditionen tro holder
Loppemarked den 1. lørdag i måneden fra 12.00 til 16.00.
En stand koster 150 kr. og alt hvad du tjener, tager du med hjem.
Hvis du kunne tænke dig at få en stand ved vores bazar, kan du kontakte Pia, 51625455 eller
Sanne, 61654088 for nærmere information.
Alle typer boder er velkomne.
Med venlig hilsen
Bazar udvalget, Menighedsrådet
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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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Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Har din bil fået en bule
- eller rust i kanterne...
Kom til os med mange års
erfaring og få et uforbindende
tilbud.

Stillinge Auto- & Pladeværksted
Stillingevej 78, Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 64

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

49

Februar

2019

M

2sogne

R-GÅRDEN
E
R

A

pS

TØ

50

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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Entreprenør- og kloakarbejde
Velkommen til GSC anlæg A/S
Hos GSC anlæg A/S finder I et team, der i samarbejde
udfører en bred vifte af entreprenør- og kloakarbejde.
Virksomheden består af dygtige og engagerede
medarbejdere, og vi arbejder fleksibelt i forhold til
jeres behov og ønsker, når det kommer til kloakarbejde
og andet entreprenørarbejde.
Vi råder over en komplet og moderne maskinpark til
løsning af de opgaver, vi indgår aftaler om.

NYHED!

• Nedrivning, om- til- og nybygning
• Alt i støbearbejde
• Etablering af haveanlæg og terrasser
• Etablering af spildevandsløsninger – herunder
beplantet filteranlæg med lille pladskrav. Kan
også etableres ved høj vandstand.
• Afretning, reparation og vedligeholdelse af grusveje
• Slamsugning og spuling af kloakker og dræn
• Tømning af septiktanke
• TV-inspektion af kloakker

Hurtig og effektiv
knusning af grunde,
ufremkommeligt krat
og skråninger

Ønsker I en erfaren og professionel entreprenør og samarbejdspartner, ser vi frem til at høre fra jer.
Ring til os for et uforpligtende tilbud på 58 85 92 72

TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2018
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4. maj

Konfirmerede 1969

Bagest fra v. Pastor Olesen, Bjarne Olsen K, Kirsten Anna Hansen-Schwartz S, Charles Heinrich Rosendahl Frede K, Birgitte Sørensen Ø og Bo Egon Brodersen K.
Forrest: Karen Margrethe Jensen S, Jonna Møller Godtfredsen K, Lena Martha Christensen N og Ane Marie Hansen H. (S= Kirke Stillinge, K = Kelstrup osv.)
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5. oktober

Konfirmerede 1969

Bagest fra v. Gert Elmer Nielsen B, Ivan Leo Nielsen B, Steen Eigil Nielsen N, Johannes Valdemar Pedersen Km, Søren Steen Kalmer Hansen S, Jes Valsted Madsen B. Jon Anders
Jørgensen Ø. I midten: Frank Pedersen B, Gertin Kjær Laursen N, Leif Hansen S, Finn Jørgensen Ø, Forrest: Grethe Hansen S, Lene Lindholm Christiansen Ø, Vivi Annette Kroer
Kolind B, Yvonne Birgitte Johanne Nielsen S, Mona Merete Nielsen K, Susanne Buhl Zachariassen K. (S= Kirke Stillinge, K = Kelstrup osv.)

54

Februar

2019

2sogne

Stillinge IF ungdomshåndbold
Hermed en lille nytårshilsen fra håndboldafdelingen.
Vi er nu 6 hold i klubben, og 4 af vores
hold spiller kampe, så der er jævnligt mulighed for at komme i hallen til både børne- og
voksen håndbold.
På ungdomssiden har vi jævn tilgang af
nye spillere og vi ønsker os altid nye kammerater, så er der nogen, der kunne tænke
sig at være med, så er det bare at kigge ind i
Stillingehallen onsdage kl. 16-18.
Er du som forælder til et lille barn på udkig efter en god aktivitet I kan være sammen
om, så er der mulighed for at gå til Trille/
Trolle håndbold i Stillinge hallen om tirsdagen kl. 16-17.15. Her træner de børn, der
er mellem 1 og 6 år, så her skal der være en
forælder med på gulvet.

Billedet er fra julestævnet i Næstved
d. 29.12.2018.

D. 29.12.18 havde vi 3 hold til julestævne
i Næstved. Det var 3. år vi deltog, og det
har bare været en bedre og bedre dag år for
år. Alle hold fik nogle gode og tætte kampe,
og et par sejre blev det da også til. Tak til
alle spillerne for at give den fuld gas og til
forældrene for altid at støtte op om vores
arrangementer og for en hel masse positiv
opbakning.
Vi fra håndboldafdelingen ønsker alle
2sognes læsere godt nytår, og vi glæder os til
at se hvad 2019 bringer os, der elsker håndbold.
På vegne af Stillinge IF´s håndboldafdeling.
Anne Friberg

Februar

2sogne

Mødekalender
Tirsdag d. 5. februar kl. 19.00
Historisk aften i Hejninge
Onsdag d. 6. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 20. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Mandag d. 25. februar kl. 19.00
Stillinge Idrætsforening afholder
generalforsamling
Fredag d. 1. marts kl. 13.00
Reception i Dagli’Brugsen
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Søndag d. 3. marts kl. 14.30
Fastelavnsfest i Stillingehallen
Onsdag d. 6. marts kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Fredag d. 8. marts
Reception i Dagli’Brugsen
Onsdag d. 13. marts kl. 19.00
Beboermøde i Huset
Onsdag d. 20. marts kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Lørdag d. 30. marts kl. 10.00
Affaldsindsamling
Søndag d. 31. marts kl. 14.30
Gymnastikopvisning i Stillingehallen

Tak fra Støtteforeningen
Kirke Stillinge Forsamlingshus
Støtteforeningen for Kirke Stillinge Forsamlinghus afholdt onsdag den 12. december 2018
vores årlige reklamebanko. Vi var 136 besøgende - STOR succes.
I den forbindelse vil vi gerne sende en
STOR tak til alle jer, som sponsorerede gevinster til vores reklamebanko. Uden jer har
vi ikke mulighed for at afholde et så flot arrangement:
Q8, Ndr. Ringgade, Slagelse - H.J.Huse, Kelstrup - Malerfirmaet Bo Nielsen, Kr. Stillinge
- Stillinge Auto- & Pladeværksted, Kr.StiIIinge
- Vært Claus Sørensen, Kr. Stillinge - Kokken’s
Hverdagsmad, Slagelse - Jongshøj Maskiner,
Kr. Stillinge - Bo Grønt, Østre Stillinge - Slagtermester Henriksen, Kelstrup - Dagli Brugsen,
Kr. Stillinge, Pilegården’s Grøntsager, Slagelse,

Trelleborg Blomster, Hejninge - Scanmetal,
Kr.Stillinge - Jørgen Jensen’s Grøntsager, Kr.
Stillinge - Kr. Stillinge Elforretning, Kr. Stillinge - Antenne Madsen, Kr. Stillinge - Jytte
Jensen Kr. Stillinge - Danish Agro Shoppen,
Kr. Stillinge - Kildemosen Smedie, Kelstrup J.P. Storkøkken, Slagelse - Filter Support, Kr.
Stillinge - Kom Ann, Slagelse - Lysgården,
Kelstrup - Maler Kirkeskov, Slagelse - Tøjglad
v/Gudrun Berg, Slagelse - Tømrergården,
Hejninge - Madam Blå, Kr. Stillinge - Fodklinik v/Trine Kirkebye, Slagelse - Mekaniker
Finn Hansgartner, Kelstrup - Rødstensgården,
Slagelse - H.H. Auto, Østre Stillinge - Kurt’s
Oliefyrsservice, Hejninge - Fodklinik v/Janne
Eisensøe, Slagelse - Møller i Mejeriet, Kr. Stillinge - Dybkærgård, Kelstrup - Frisør Vikfreds,
Kr. Stillinge, Butik Sophie, Slagelse.

