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Glögg, æbleskiver og
juletræstænding i Brugsen
- Se side 6

Stillinge IF fejrede
150 års fødselsdag
- Se side 18-19

Du kan også læse 2sogne på

December 2017

Lokalrådets
Årspris
- Se side 5

www.2sogne.dk
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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

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

Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com

I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
4: Beboermøde
5: Lokalrådets Årspris
6: Glögg, æbleskiver og juletræstænding
i Brugsen
Hejninge Bylaug
7: Reklamebanko i Stillinge Forsamlingshus
11: Næsby Strand slap med skrækken
Kelstrup Forsamlingshus takker
12: Stillinge Skole
13: Hold nu op en fest
18: Stillinge IF 150 år
20: Stillinge IF fodbold mangler trænere
21: Fæld dit juletræ hos spejderne
Generalforsamling hos spejderne
25: Kirkesiderne
36: Ungdomsklubben Stjernen
37: Generalforsamling i Ungdomsklubben
38: Petanque
39: Aktivitetsparken
44: Askehavegård
48: Tårnhøj Mølle
55: Mødekalender

Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com
Lokalrådets web-master:
www.2sogne.dk
2sogneweb@gmail.com
Redaktionsadresse for 2sogne:
Arne Olsen
2sogne@gmail.com. Tlf. 60 67 33 42
Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. februar 2017.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 10. januar 2018.
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.

Tryksted: Lasertryk
”2 Sogne” trykkes i 1600 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.

Forsidebillede: Stillinge IF afholdt jubilæum med
borgmester Stén Knuth som dommer i kagekonkurrence - læs mere og se billededer fra arrangementet
på side 18-19.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet har noteret sig, at SK-Forsyning har anerkendt, at målerbrøndene under det tidligere Næsby Strand Vandværk,
nu ejes af SK-Forsyning. Når disse brønde
nu skal udskiftes, er det altså udelukkende et
anliggende for Forsyningen. Andre steder i
kommunen ejes disse målerbrønde dog af
den enkelte lodsejer, og i tilfælde af at udskiftning er nødvendig, er det i de tilfælde den
enkelte lodsejer, der skal afholde udgifterne
i f.m. udskiftningen. Forbrugerne under det
tidligere Næsby Strand Vandværk forfordeles således, fordi de i sin tid var ”klogere”
end Forsyningen i f.m. salget af vandværket.
Men er det nu rimeligt? Det synes Forsyningen, og formentlig mange lodsejere i andre
områder ikke. Derfor skal forbrugerne under det tidligere vandværk i Næsby Strand,
nu til at betale en ”Målerbrøndsafgift”. En
”mindelig” løsning så ingen forskelsbehandles. Afgiftsstørrelsen er i skrivende stund
endnu ikke fastsat, men det må vel være udgiften til målerbrønden fordelt ud over målerbrøndens levetid. En målerbrønd koster i
omegnen af 15.000,- kr., og da den er lavet
af plast, har den jo nok ikke en levetid på
mindre end 50 år, så en rimelig målerbrøndsafgift burde ikke ligge over 300,- kr. pr. år.
Det sidste ord er formentlig ikke sagt i denne
sag, og måske vi skulle finde en lokal kandidat til Forsyningens bestyrelse så vi kan få et
indblik i Forsyningens tankegang og arbejde.

ning i Kr. Stillinge. Virksomheden har udviklet sig voldsomt i tiden i Kr. Stillinge, ved
flytningen fra Gørlev var der 6 ansatte, nu er
der mere end 40. Tilflytningen og væksten
har bestemt en positiv virkning på lokalområdet. Udover at være med til at placere Kr.
Stillinge på landkortet og beskæftiger flere
af de lokale borgere, har Ejvind også en klar
politik om at handle lokalt. Scanmetals giver
således også beskæftigelse hos andre lokale

Lokalrådet har med glæde noteret sig, at
Ejvind Pedersen fra Scanmetals i Kr. Stillinge er blevet hædret med prisen som Årets
Ejerleder 2017, der uddeles af PwC, Nykredit og Dansk Erhverv. Ejvind etablerede sin
virksomhed i Gørlev i 2009, hvor pladsen
hurtigt blev for trang, hvorfor virksomheden
efter få år flyttede til den nye erhvervsudstyk-

Stillinge Idrætsforening har, som de fleste sikkert ved, 150 års jubilæum her i 2017.
Dette er blevet fejret ved flere arrangementer, og fra Lokalrådet skal lyde et STORT
TILLYKKE. Et lokalsamfund som vores er
jo nærmest afhængig af, at frivillige ildsjæle
engagerer sig i f.eks. Idrætsforeningen. At
Idrætsforeningen gennem 150 år har kunnet

virksomheder og handlende, ligesom Scanmetals er en stor sponsor for lokalområdets
foreninger og aktiviteter. Fra Lokalrådet skal
lyder et STORT TILLYKKE med prisen,
der i øvrigt blev vundet foran en anden lokalkendt virksomhed, nemlig Egons Busser,
som jo transporterer mange af vores børn til
skole og ældre borgere til aktiviteter. Derfor
naturligvis også et tillykke til Mogens Pedersen fra Egons for en flot anden plads.
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fastholde et stort antal frivillige ledere til at
træne og aktivere et så stort antal medlemmer, som tilfældet er, vidner om stort lokalt
engagement og sammenhold. Lokalrådet vil
derfor opfordre vore læsere til, at når du møder en af disse frivillige ildsjæle som arbejder for vores lokalområde, så giv personen
et skulderklap – det er velfortjent.

Lokalrådet ønsker alle vores læsere og
annoncører en rigtig glædelig jul og et
lykkebringende nytår.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

BEBOERMØDE
Lokalrådets Årsmøde holdes i 2018
Tirsdag d. 13. 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, 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:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Kassererens beretning
Indkomne forslag
Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere)
Valg af revisorer
Eventuelt
Uddeling af Lokalrådets Årspris.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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LOKALRÅDETS ÅRSPRIS
Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.
Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige
foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller
op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det
normale i ”det daglige” i lokalområdet.
Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt
projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket.
Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde
løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående
succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet.
Prisen er på 5.000,- kr. og uddeles på det årlige beboermøde.
Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen.
Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være Lokalrådet i hænde
senest 31. december.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

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
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KIRKE STILLINGE
Søndag den 3. december giver vi glögg og æbleskiver
mellem kl. 13.00-17.00.
Kl. 16.00 tændes juletræet på parkeringspladsen, og
der synges og danses om træet og uddeles en godtepose til børnene.
Dagli’ Brugsen og dennes bestyrelse ønsker sine kunder
en glædelig jul.

Hejninge Bylaug
Sidste lørdag i august holdt bylauget
sin årlige sommerfest ved gadekæret.
Det var en fantastisk hyggelig aften, hvor
vejret var med os i en ellers lidt våd sommer.
Tak til alle de fremmødte for en masse gode
grin og forslag til næste år sommerfest.

Vi glæder os allerede til næste år og håber, at
endnu flere fra Hejninge sogn vil være med
at feste i vores hyggelige anlæg.
Hejninge Bylaug ønsker alle en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår.
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Reklamebanko
i Kr. Stillinge forsamlingshus
Onsdag den 13. december 2017 kl. 18.50
afholder vi vores årlige reklamebanko.
Der serveres gratis kaffe og æbleskiver i pausen.
Så sæt ”X” i kalenderen og mød op til en hyggelig aften.
På gensyn i forsamlingshuset.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Lokalt samarbejde for
vækst og erhvervsfremmende
aktiviteter
- er din virksomhed også repræsenteret?

Næste
arrangement
er planlagt
til onsdag den
31. januar
kl. 19-21

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

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

December

2sogne

S mmerfuglen
www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

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

2017
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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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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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Næsby Strand slap med skrækken
Stormen Ingolf blæste lørdag den 29. oktober store vandmængder ned gennem bælterne. DMI varslede forhøjet vandstand,
når vandet kom tilbage søndag aften. Efter
et møde med beredskabet lørdag blev der
sat en plade for de 2 rør, der forbinder Tude
Å med engen op mod sommerhusområdet.
Dette betød, at engen ikke allerede lørdag
blev oversvømmet. Alle de gange området
har været oversvømmet er vandet blevet
presset op i åen og ind i området. DMI`s
prognoser varslede, at vandet søndag aften
ville gå over markvejen langs åen ud mod
Tjokholm. Beredskabet besluttede at anlægge en såkaldt gruspølse på 250 meter
på markvejen. Vandet steg ud på aftenen til
ca. 1.65, hvilket er lig med 30-40 centimer
over vejen, og enkelte steder løb det over det
midlertidige dige. Efter en stor indsats af frivillige fra Slagelse Brand og Redning med
at bære ekstra sandsække til forhøjning af

”pølsen”, betød det, at kun engen blev oversvømmet, og sommerhusejerne slap med
skrækken.
Sommerhusejerne er dybt taknemmelige
for den flotte indsats fra Slagelse Kommune,
Beredskabet og de frivillige fra Brand og
Redning.
Sommerhusejerne håber nu, at deres digeprojekt efter mange års sagsbehandling
kan etableres til næste efterår.
Børge Carlsen

Kelstrup Forsamlingshus takker
Kelstrup Forsamlingshus vil gerne takke alle
vores gæster for en dejlig og hyggelig aften
til vores Mortens Aften arrangement den
10. november 2017. I den forbindelse havde
nedenstående erhvervsdrivende sponsoreret gevinster til vores kinesiske lotteri. Hele
aftenens overskud vil i år ubeskåret gå til
vedligeholdelse af de ydre facader m.m. på
forsamlingshuset.
En stor tak skal lyde til:
Scanmetals A/S, Kr. Stillinge • Slagtermester Leif Henriksen v/Henrik Henriksen, Kelstrup • Jysk Slagelse • Møllegården
v/ Jørgen Christensen • Slagelse Kloakservice ApS • Dagli Brugsen, Kr. Stillinge •

BoGrønt, Øster Stillinge • Kom-Ann Hudplejeklinik, Slagelse • H.H. Auto, Øster Stillinge • Kr. Stillinge El-forretning, v/ Christian Jensen • Kurts Oliefyrsservice v/ Jakob
Nielsen • Rådhusapoteket, Slagelse • Jongshøj Maskiner v/ Henrik Jensen, Kr. Stillinge • Malerfirmaet Bo Nielsen, Kr. Stillinge
• R.M. Maskinbrodering, Øster Stillinge •
Jørn Jensen, Kr. Stillinge • Pilagergård v/
Keld Pedersen, Slagelse • Kildemosen Smedie v/ Helge Dige Olsen, Kelstrup • Trelleborggård Blomster v/ Mette Krustrup •
Selandia Automobiler, Slagelse • Kr. Stillinge Auto og Pladeværksted • Aases Blomster,
Ø. Stillinge • Ole Olsen, Næsby Strand
Lone Larsen
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Nyt logo og nye skilte
Nye medlemmer i skolebestyrelsen
Som I kan se, har skolen fået udarbejdet et Der har været afholdt suppleringsvalg til
nyt logo, da det var nødvendigt at designe et Skolebestyrelsen og følgende blev valgt ved
nyt, der kan bruges på Facebook, Instagram fredsvalg:
og skolens hjemmeside. Logoet forestiller 4 Cecilie Thielemann, Mor til Ursula i 6.c
børn i forskellige størrelser og farver som Mads Alring, Far til Victoria i 0.a
symbol på værdierne forskellighed og fælles- Jacob Ganderup, Far til Elias i 1.b
skab. Til logoet er der desuden designet en
supergrafik.
Jegvar
håber,
I vil tage godt
mod Møde
mellem
et nyt logo,
da det
nødvendigt
atidesigne
et nyt,
derSkolebestyrelsen og
logoet og like det på Facebook mv.
Forældrerådene
kolens hjemmeside.
Logoet
forestiller
børnDen
i forskellige
Vi arbejder desuden
på at få
opsat skilte 1
ved
3. oktober var der møde mellem Skodierne forskellighed
og fællesskab.
Tilkan
logoet
er der
indkørslen til skolen,
så man bedre
se, lebestyrelsen
og Forældrerådene. Mødet var
man
skal ikøre
ind.
enFacebook
stor succes, og Skolebestyrelsen arbejder
ber, I vilhvor
tage
godt
mod
logoet og like det på
på de kommende møder videre med at få
Skolens resultater ved afgangsprøven omsat det fælles arbejde med skolens værdived indkørslen
til skolen, så man bedre kan se,
man folder, som forældrerådene
fra 9. klasse
ord hvor
til en samlet
Undervisningsministeriet har netop opgjort kan bruge i deres arbejde med at bakke op
karaktergennemsnittet for alle elever i hele om elevernes læring og trivsel.
landet. Stillinge Skole har præsteret markant
fra !.klasse
over kommunens gennemsnit og ligger også Julearrangement i SFO
over landsgennemsnittet. Fra skolens side Den 1. december var der julearrangement
skal der lyde en tak til alle
forældre i hele
i SFO’en.
Der blevet lavet juledekorationer,
jort karaktergennemsnittet
forelever,
alle elever
landet.
og medarbejdere for den store indsats, der flettet hjerter og spist æbleskiver. Tak til alle
ver kommunes gennemsnit og ligger også over
er med til at gøre eleverne klar til tiden efter der var med til at gøre dagen til en god dag
al der lyde
en tak til alle elever, forældre og medarbejdere
folkeskolen.
for alle.
Martin Meier

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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150 års jubilæumsfesten for Stillinge IF blev
afholdt lørdag d. 11/11-17 i Stillinge forsamlingshus.
Forsamlingshuset var pyntet med billeder fra tiden igennem de 150 år, og Claus
havde lavet en 3 retters menu til os. Da folk
ankom kunne de få taget et par billeder med
en skitse vi havde fået fra Tigeren - dem med
de sjoveste ansigter kunne vinde en præmie.
Her vandt Helle og Karsten Andersen.
Der har været et hold aktive folk som
havde fundet nogle gode sponsorgaver til
vores lotteri - og for at få lidt sponsor penge
til idrætsforeningen. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til:
Jongshøj Maskiner · Stillinge El-Forretning·
Decor34· Hair by Ågaard· Trelleborg
Blomster· Ostebørsen· Danish Agro· Min
Købmand, Næsby Strand· Silvan· Rema
1000 - Stenlille· SR Udlejening· Din Tøjmand - Otto Johansen· Tigeren· Louis Nielsen· VinKompagniet· House og Fife· Intersport - Vestsjællandscentret· SportDirekt·
Lars Obling· Stelton/RIG-TIG
Det var nogle virkelig fine gaver og vi håber at I en anden gang igen vil hjælpe Stillinge IF.
Musikken spillede op til dans fra kl.
22.00-01.00, man må sige at folk havde fået
kridtet danseskoene og var festklar. Selvom
musikken stoppede kl. 01.00 ville folk ikke
væk fra dansegulvet, men så var det godt at

ILLINGE
ST
S.

Hold nu op en fest...

13
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TSFOREN

vi havde et par højttalere fra SR Udlejning.
Kl. 02.00 lukkede dørene og der var helt sikkert et par stykker som havde ondt i håret
dagen derpå!
Tak fordi I var med til at fejre Stillinge IF.
Vi håber at se jer igen til vores Skærtorsdagsfest torsdag d. 29. marts 2018 - som bliver afholdt på næsten samme måde.
De kærligste hilsner
Festudvalget Stillinge IF

www.2sogne.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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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

2017

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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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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Stillinge IF 150 år - og stadig i fin form
og 3. præmien gik til Trine Lambert som
vandt en flot købmandskurv fra Dagli’ Brugsen i Kr. Stillinge.
HJ Huse var i det store gavehumør og
overrakte 25.000 kr. til idrætsforeningen,
som blev modtaget med stor tak.
Til festen i forsamlingshuset var der 65
tilmeldte, og der var gang i danseskoene til
musik fra After Eight.
Stillinge IF siger tag til alle deltagende, og
er klar til de næste 150 år.
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67
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Stillinge IF har fejret 150 års jubilum både i
Stillingehallen og i Stillinge Forsamlingshus.
Arrangementet i Stillingehallen var velbesøgt med ca. 300-350 deltagere, hvor der
på dagen blev langet ca. 1.000 små pandekager og 300 pølser over disken.
Vinderne af kagekonkurrencen med
borgmester Stén Knuth som en af to dommere blev Majse og Nikoline, som vandt gavekort til Comwell. Nr. 2 blev Britt, Cecilie
og Sarah med billetter til Slagelse Musikhus,

TSFOREN
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Stillinge IF - Fodbold

ILLINGE
ST

R

Æ

Bliv træner eller hjælper på U6, 7, 8, 9, 10, eller U11 holdet.
Sidder du og tænker, at det kunne jeg måske godt
- så giv mig et ring, det koster kun din tid og en uforpligtende snak.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Janni Albertsen på 29 45 54 76 efter 16.00

Næste løb afholdes søndag den 19. august 2018.
Vi ses.

G

ID

U6-11 søger frivillige trænere og hjælpere til vores fodboldhold.
Vi bliver flere og flere, hvilket er helt igennem fantastisk,
men for ikke at skuffe børn, der hjertens gerne vil starte til fodbold,
så mangler vi din hjælp.
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Fæld dit eget juletræ hos
Stillinge Spejderne
KFUM Spejderne i Kirke Stillinge sælger
igen i år juletræer, pyntegrønt samt diverse
”adventsting” fra adressen Kildemarksvej 14,
4200 Slagelse.
I weekenderne 2.-3. , 9.-10., 16.-17. og 23.-24.
december vil vi holde åbent fra
kl. 10.00-15.00. (den 24. dog kun om
formiddagen).
Spejderne er selvfølgelig behjælpelig med
fældning og netning til dem, der måtte ønske
det.
Kom og køb dit juletræ m.m. hos spejderne
og støt dermed det gode lokale spejderarbejde.
Med venlig hilsen
KFUM Spejderne, Stillinge Gruppe

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

21

22

December

2017

2sogne

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
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VI TILBYDER PÅ ALLE TYPER SAGER

GRATIS FEJLSØGNING



STATIONÆR & BÆRBAR REPARATION

2017



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

23

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
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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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JUL
Det at der engang var et menneske, der tog din hånd og
sagde til dig: du er min, og du vidste eller kom til at erfare, at dette var det mest afgørende i dit liv, sådan er også
det kristne budskab, det er at der kommer en og tager din
hånd og siger: du er min.
Sådan er det kristne budskab og det gælder i særdeleshed julens budskab om, at Gud blev et menneske. Han
blev menneske i sin søn Jesus Kristus og henvender sig til
os på menneskelig vis, så som at tage éns hånd og tale.
Det skete konkret for mennesker, da han gik omkring på
jorden, det sker i overført forstand for enhver, der bliver
døbt. Da siger han: du er min, jeg er med dig alle dage
indtil verdens ende.
Helt svarende hertil er troen det enkle, at høre dette
sagt og dermed vide, at man tilhører ham og stole på, at
sådan er det.
Når man derfor spørger; hvordan kan jeg tro på
Gud, hvad skal der til for at jeg kan tro, så er svaret, at
der skal ikke andet til end troen selv. Troen bliver ikke
afledt af noget andet, selv om der er mange der gerne
ville have, at den gjorde det. For der er mange, der har
erfaret, at troen ikke bare indfinder sig. De har svært ved
at tro, mener de. Og så ville de ønske, at troen blev afledt
af noget andet, som måske var til at få fat på. Men troen
kommer man ikke til på anden måde end ved at overgive
sig til den, der siger: du er min.
Det at hånden rækkes ud for at tage min hånd vidner
om, at der i dette „du er min“ også ligger et „og jeg er
din“. Et sådant ejendomsforhold, en sådan gensidig bundethed, der på samme tid medfører gensidig frihed findes
kun i et forhold, der bæres af kærlighed.
Troen er ikke – som det ofte bliver fremstillet –
noget vi vælger. Den vælger os, kunne man snarere sige.
Det gør den helt konkret ved, at budskabet lader sig høre.
fortsættes
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Jeg tror, det er sådan, at dersom man én gang har hørt
budskabet og taget det til sig, så vil man ønske at høre det
igen, så at troen ofte vil føles som en slags mangel eller
som en higen efter at høre det budskab, som voldte glæde
eller gav trøst.
Bønnen er uadskillelig fra troen, når troen virkelig er
tro. Bønnen viser os, hvordan vi er stillet i troen. At bede
er at tilstå den, man beder til, den frihed, uden hvilken
kærligheden ikke kan være til. Når derfor Gud i Kristus
henvender sig til os i kærlighed, så er dette kærlighedens
magtord „du er min“ ligeså meget en bøn til os om at
være, hvad han dermed kalder os. At være hans.
mb

***

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.
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JULEMØDE

I KIRKE STILLINGE
FORSAMLINGSHUS

K KI IRRKK E
E S II DDEERRNNEE

Torsdag, d. 7. december, kl. 19.00

Årets gæst til julemødet er den fra TV-serien ”Årgang 0”
kendte præst - Rachels mor –
sognepræst Theresia Treschow Kühl.
Theresia disker op med en levende fortælling om Katharina
von Bora, idet hun er iklædt en tro kopi af Katharina von
Boras kjole. Fortællingen spænder fra barndommens liv i
klosteret til ægteskabet med reformatoren Martin Luther.
Entré incl. kaffebord 30 kr. Alle er velkomne.
Sædvanen tro er der Luciaoptog, julesange samt lodtrækning om blomsterdekorationer på indgangsbilletten
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ADVENT OG JUL
I VORE KIRKER

KKIIRR K E
E SS IIDDEERRNNE E

3. december, 1. søndag i advent:
10.30 Gudstjeneste i Hejninge kirke.
15.00 Gudstjeneste i Stillinge kirke, børnekoret og
trompetist Christian Brøgger medvirker.
17. december, 3. søndag i advent:
10.30 Gudstjeneste i Hejninge kirke med krybbespil ved
elever fra Trelleborg Friskole.
14.00 Vi synger julen ind med Landsbykoret i Stillinge
kirke, efter gudstjenesten er der gløgg og æbleskiver i
Stillinge Forsamlingshus (30,- kr.).

24. december, juleaften:
14.30 Julegudstjeneste i Hejninge kirke.
16.00 Julegudstjeneste i Stillinge kirke, voksenkoret og
trompetist Christian Brøgger medvirker.
25. december, juledag:
10.30 Julegudstjeneste i Stillinge kirke, voksenkoret
medvirker.
26. december, anden juledag:
10.30 Julegudstjeneste i Hejninge kirke.
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Foredrag i Præstegården
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Torsdag, den 11. januar,
kl. 19.30:
Sognepræst, forfatter
Sørine Gotfredsen: Fri os
fra det onde.
Ondskaben er blevet umoderne. Vi tror helst på det gode
i hinanden, mens vi overlader det til sociologien og
psykologien at forklare de ubehagelige sider af livet. Men
det får jo ikke det onde til at forsvinde.
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 muligheder. 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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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
Der har været afholdt 5 års syn for kirkens restaurering. Det drejer sig
om 2. etape af projektet fra 2012. Brian Hansen fra arkitektfirmaet
Krogh Hansens Tegnestue gennemgik sammen med menighedsrådet
sideskibene, våbenhus samt sakristi. Alt er i skønneste orden, hvilket
også var tilfældet med 1. etape af restaureringen.
Menighedsrådet arbejder naturligvis også videre med projektet
vedrørende nye, udvidede graverfaciliteter samt tidssvarende mødelokaler i samarbejde med præstegårdskonsulenten. Alt er fortsat under
et forberedende stade. Der vil blive informeret nærmere her i 2 Sogne,
når der er nyt at berette. Herudover har vi også gang i at få etableret
den nye hjemmeside samt en Facebook-side. Kommunikationen er
vigtig, og da de fleste jo alligevel er på de sociale medier, er der ingen
tvivl om, at mange herigennem lettere vil kunne holde sig orienteret
om de forskellige kirkelige aktiviteter.
Siden sidst har vi afholdt to musikalske arrangementer, nemlig
Cohen-koncerten samt koncert med Trio Klezmer. Begge koncerter
trak til vores store glæde fulde huse. I menighedsrådet er vi enige om,
at vi mindst en gang om året skal have koncert med et kendt navn, og
vi har erfaret, at tilhørerne ikke har noget mod at betale en mindre
entré.
Menighedsrådet er fortsat i gang med at arbejde med at arrangere
basar. I forhold til omtalen i sidste nr. af 2Sogne har vi tænkt os, at
basaren skal løbe af stablen lørdag d. 2. juni 2018. I næste nr. af
2Sogne vil der komme et detaljeret program for dagen samt omtale af,
hvordan man kan få en stand.
Ellers kan det jo snart blive jul og lige som sidste år afholder vi
Julemøde i Forsamlingshuset torsdag d. 7. december, hvor vi får besøg
af pastor Theresia Treschow Kühl samt Gløgg-arrangement søndag d.
17. december også i Forsamlingshuset efter Landsbykoret har sunget
julen ind. Læs nærmere om disse arrangementer andet steds på
kirkesiderne.
Så er der blot tilbage at ønske jer alle en rigtig glædelig jul samt
godt nytår!
Ebbe Gjørup/formand.

December

2sogne

K KI IRRKK E
E S II DDEERRNNEE

GUDSTJENESTER

Stillinge

2017

Hejninge

13. december, 1. s. i advent 1500 B,T
10. december, 2. s. i advent 1030
17. december, 3. s. i advent 1400 L
24. december, Juleaften
1600 V,T
25. december, Juledag
1030 V
26. december, Anden Juledag Ingen
31. december, Julesøndag
1030

1030
Ingen
1030 K
1430
Ingen
1030
Ingen

1. januar, Nytårsdag
1430
7. januar, 1.s.e. helligtrekgr. 1030
14. januar, 2.s.e. helligtrekgr. 900
21. januar, Sidste s.e. hl.trekgr 1030
28. januar, Septuagesima
1030

1600
Ingen
1030
Ingen
900

B – Børnekoret
L – Landsbykoret
V – Voksenkoret
T – Trompetist Christian Brøgger
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene, d. 12. december og d. 9. januar, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger.
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og til arrangementer i præstegården.
Sognenes hjemmeside
www.stillingekirke.dk – gælder for begge vore sogne siden er for tiden under ombygning
Se i stedet www.sogn.dk, hvor man kan finde vore
kirker.
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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: 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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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
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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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Holdte Halloween d. 31. oktober, hvor børnene mødte godt og grundigt udklædt op.
Menuen
var Heksegryde med
orme, afskårne fingre
og knogler.
Bedst
udklædte fik
en præmie:
Killer klovn
(Marcus)
Vi vil fra
slutningen af november begynde at julehygge i klubben med bagning, børnene laver
gaver og klippe-klistrer.
Vi skal på hyggetur til Slagelse.

Og som tradition vores dejlige julebanko,
som i år ligger torsdag den 14. december kl.
16.00
Vores sidste åbningsdag inden jul er d.
14. december. Vi ses igen i det nye år mandag d. 8. januar kl. 14.00
Husk Husk. Klubben har generalforsamling lørdag d. 27. januar kl. 17.00
Følg med for opslag på vores hjemmeside
www.klubstjernen.dk samt på vores Facebookside Ungdomsklubben Stjernen & på
opslagstavlen i klubben.
Opslag fra klubben vil ikke længere være
muligt at finde på skolens døre eller opslagstavle.
Vi ønsker vores medlemmer og deres forældre samt læsere af 2sogne en rigtig glædelig jul og et dejligt nytår.

www.klubstjernen.dk
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
”Ungdomsklubben Stjernen”
Bildsøvej 74 C, 1.sal

Lørdag d. 27./1. 2018 kl. 17.00
med efterfølgende spisning.
Tilmelding til spisning nødvendigt senest d. 18/1-2018
til Annette på tlf. 22 40 33 49.
Dagsorden:
* Valg af dirigent
* Valg af stemmetællere
* Årsberetning ved formand Dorthe Gliese Henriksen
* Årsregnskab ved kasserer Annette Johnsen
* Valg til bestyrelsen
På valg er:
Charlotte Akselsen, Lasse Johnsen & Dorthe Gliese Henriksen
* Valg af suppleanter
På valg er: Louise Mia Olsen & Victor Gliese Henriksen
* Samt valg af revisor
På valg er: Lasse Olsen & Bjarne Nielsen
* Indkomne forslag
(Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
* Eventuelt

www.klubstjernen.dk
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Petanque
Det har været et fint efterår med god aktivitet. Vi har igen
budt nye medlemmer velkommen. Det er dejligt at mærke,
at spillet har interesse.
Petanquefolket er en sej gruppe, der ikke holder vinterferie. Kun et voldsomt vintervejr vil kunne holde os fra at
møde op:
Tirsdag 14-16, fredag 14-16, lørdag 10-12.
I begyndelsen af december holder vi julefrokost - og så er
der kun kort tid til jul.
Så alle ønskes en god jul samt et godt nytår.
Connie og Bent
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TSFOREN

5194 9397
6067 3342
5353 6290
4114 3792
20739789

formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
kasserer@stillingeif.dk
badminton@stillingeif.dk
fodbold_senior@stillingeif.dk
gymnastik@stillingeif.dk
2223 0000 handbold@stillingeif.dk
4033 3537 petanque@stillingeif.dk

www.stillingeif.dk

Brian Grundahl
Arne Olsen
Kirsten Nielsen
Ole Hansen
Kim Nielsen
Maria Sværke
Christina Winther
Connie Jensen

Æ

R

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Petanque

ILLINGE
ST

18
ID

Stillinge Idrætsforening
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Aktivitetsparken
Arbejdet i aktivitetsgruppen har i 2017 ikke udviklet
sig, som vi har ønsket, og problemet har været mangel på penge, for ideer til udvikling mangler vi ikke.
Vi har i sommerens løb fået de eksisterende legeredskaber og hus malet/olieeret.
Vi har den 27. september modtaget kr. 10.000,fra Nordea Fonden, som vi vil anvende til hjælp til
indkøb af ”vippedyr”. Det bliver sandsynligvis opsat i foråret 2018.
Vi har her i efterårsferien udskiftet 2 frugttræer,
som var gået ud (et æbletræ, som var mærket med
Viktor Poulsen, og et blommetræ uden mærke) med
2 nye, et æbletræ (Ritt Bjerregaard) og et blommetræ
(grøn Reine Claude)
Vi fik lige Viktor Poulsen ”foreviget” ved det nye
æbletræ
Karen Brøndel

www.2sogne.dk
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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 - Aut.
og entreprenørarbejde
Kloakmester
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- og entreprenørarbejde

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

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

Anlægning af haver og grønne områder, sam

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i
TV-inspektion af kloaker
projektet.

Saltning og snerydning
Container kørsel/Udlejning

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervs
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger proje
professionelt udstyr.

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarb
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Har du problemer med dine fødder, eller vil du bare forkæle dem?

Strandens fodterapi
Åbningstid efter aftale.

Tlf. 25 53 19 20
Stine Hybler
Dybkærvej 32 · Næsby Strand
4200 Slagelse

Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 28 73 19 72 · E-mail: kj@revisorkj.dk
www.revisorkj.dk
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Vi søger ejendomme i dit område

Hvad tror du, at du kan få for din bolig?
Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering og få klar besked!
Kontakt os på tlf: 72 10 00 18 - Vi glæder os til at hjælpe dig.

RealMæglerne - vi tager det personligt!

RealMæglerne Jan Thanning ApS
Schweizerpladsen 7, st.
4200 Slagelse
Tlf.: 72 10 00 18
Mail: 4200@mailreal.dk
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Vinteren er nær
Halloween er overstået med succes
I Askehavegård børnehus har vi traditionen tro afholdt Halloween sammen med
børnene, hvor den stod på udklædning og
suppe lavet af græskar. Det var en kæmpe
succes for børnene, som elsker udklædning.
Teater og Spil Dansk
Igen i år blev vi inviteret op i kirken til ”Spil
Dansk” dag. Vi har længe øvet os på ”I østen
stiger solen op” og ”Nu falmer skoven”, så
da dagen endelig kom d. 2 nov., var Krudtuglerne topklar til at komme afsted og hygge
i kirken sammen med de andre inviterede,
samt forældre og bedsteforældre.
Som en anden aktivitet har græshopperne været en tur i Slagelse Teater for at
se ”Dyt, Båt og Kling Klang”. Det var en
kæmpe oplevelse, hvor børnene var meget
optaget af historien, og følelserne blev sat
på prøve.
Den søde juletid... og ventetid.
Snart er det jul, og børnene er i fuld gang
med at jule.
En af de største opgaver for børnene i juletiden er at kunne holde på hemmeligheder.
De har længe været i gang med overraskelser, som de skal have med hjem til mor og
far til jul.
I december måned kan ventetiden være
meget lang, når man tæller ned til juleaften,

så vi prøver på bedste vis at få tiden til at gå
med juleklip og julesang.
Børnene lærer om julens traditioner, eller
i hvert fald de mest håndgribelige af dem.
De lærer om nedtælling til jul ved hjælp af
adventslys, der synges julesange, og de lærer
om vigtigheden af at opføre sig pænt, for julemanden ved jo som bekendt alt.
Torsdag d. 14. december holder vi den
årlige juletræsfest, hvor børnene går Lucia
optog. Der bliver blitzet og optaget til den
store guldmedalje af stolte og glade forældre, når de små poder kommer ind med lys i
hænderne og glorie på hovedet.
Efter det fine optog serverer de flittige
forældre i Aktivitetsudvalget gløgg og æbleskiver, sidstnævnte spises i rigelige mængder
af både børn og voksne. Og man kan jo
ikke have en juletræsfest uden en helt speciel
gæst, som kører i kane og leverer gaver til
alle jordens børn.
Fotografen har også været forbi d. 3. nov.,
så der kan blive billeder klar af de skønne
unger inden jul – måske til en ekstra julegave
til bedsteforældrene.
Nyt fra bestyrelsen
Ved forældremødet den 11. oktober blev der
afholdt valg til Askehavegårds bestyrelse.
Christian Pedersen blev valgt som bestyrelsesmedlem og Malene Scheel og Tina Rossing blev valgt som suppleanter.
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Den samlede bestyrelse består af:
Pia Nielsen (formand og LDD mandat
fra Danske Daginstitutioner), Annette Linea Sørensen (næstformand), Louise Holme
Hansen (LDD mandat fra Danske Daginstitutioner), Helle Hartmann Jensen (bestyrelsesmedlem), Christian Pedersen (bestyrelsesmedlem), Tina Rossing (suppleant), Malene
Scheel (suppleant), Palle Woss Petersen
(LDD suppleant og direktør for Danske Daginstitutioner), samt Børnehavens leder og en
medarbejderrepræsentant.
Farvel og velkommen:
Vi har sagt farvel til Pelle og Magnus fra
Larverne, og William fra Græshopperne. Vi
ønsker dem held og lykke fremover.
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Vi håber, at I alle sammen, børn såvel
som voksne, vil falde godt til og få en fantastisk tid i Askehavegård.
Tak...
Til sidst vil vi gerne sige tak for endnu et
dejligt år i Askehavegård Børnehus til både
børn og forældre og ikke mindst en særlig tak
til vores super motiverede personale, som
yder en kæmpe indsats året rundt. Uden jer
vil Askehavegård ikke være Askehavegård!
De bedste julehilsener
Bestyrelsen i Askehavegård

Så vil vi gerne byde velkommen til:
Conrad, der startede 1. november hos
Larverne. Marius, der startede 1. november hos Larverne. Villads, der startede 1.
november hos Larverne. Rosa der starter 1.
december hos Larverne.
Vi har meget stor tilgang af børn til vuggestuen, så der har været behov for at ansætte mere personale.
Vi vil derfor også gerne byde velkommen
til vores nye pædagog Britt, som startede 1.
oktober og vores nye pædagogmedhjælper
Dorthe, som startede d. 9. oktober.
Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk

www.2sogne.dk
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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
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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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Tårnhøj Mølle
Af Helge Christiansen
Tårnhøj Mølle lå på Kirke Stillinge mark op
til skellet mod Bildsø marker. Stuehuset og en
udlænge ligger der endnu på adressen Grønhøjvej 2. Møllen blev bygget i 1874 af møller
Christen Christensen Hansen på Mariendals
Mølle i Slagelse. Han havde købt den østligste spids af Terkelsbjerggårdens jord, en parcel på 2½ tønder land, af Christen Hansen,
til opførelse af en hollandsk vejrmølle, Tornhøjsmølle. Møllen blev opført i kanten af en
gravhøj der hed Lille Lusehøj, men den tog
altså navn fra en nærliggende broncealderhøj, Tornehøj. Denne høj ligger på det højeste sted i Stillinge Sogn, 37 m over havet. Da
Terkelsbjerggården på et senere tidspunkt
skiftede navn til Tårnhøjgård, kom møllen
til at hedde Tårnhøj Mølle. Møllen blev forpagtet ud til Ole Jensen, og han købte den i
1878. I 1877 var der blevet bygget et bageri.
I vurderingen til brandforsikring 11/11878 står der bl.a.:
Bagerovnen er opført saavidt kan ses af brændte
Sten med Bundflade af Fliser og en Hvælving med
ildfaste Sten. (Om Ovnen ses kun Ler) Et Lag Helstens Ydermure om Ovnen ¾ Alen tyk, Hvælvingen
1½ Alen tyk, Bundstykket 1¼ Alen høj, 4 støbte
Jerndøre og Karme for Fyrhuller og Askehul samt
Skudder for Ovnhuller. 4 Jernankre tværs gennem
Ovnen og Skudder for Trækrørene. Ovnens udvendige
Mål er 5 Alen i Kvadrat.

Denne beskrivelse er interessant, for den
viser, at det var en meget moderne ovn, der
blev bygget. I denne ovn kunne der fyres
uafbrudt, mens de gammelkendte ovne blev
opvarmet ved, at man fyldte ovnen med
brænde og fyrede op til ovnen var varm.
Derefter ragede man gløder og aske ud og
satte brødene ind.
Møllen var en såkaldt hollandsk mølle
med en ottekantet krop og løgformet hat.
Den var spåntækket, men da møllen blev
gammel, blev der repareret med tagpap.
Den havde sejlrigning, og krøjningen var
med svans fra mølleomgangen. Undermøllen var opført af kampesten og var delvis
gravet ind i højen. Ole Jensen købte nabogården Glenhøj i 1891, hvorefter han i 1894
solgte Tårnhøj Mølle og Bageri til bager
Carl Vilhelm Harder, der hidtil havde været
bageriforpagter på Stillinge Bageri. Han var
gift med Christine Flor, en datter af høker
Peter H.N.Flor i Kirke Stillinge. I 1904 mageskiftede Harder Tårnhøj Mølle og Bageri
med Henrik Vilhelm Jensen på Næsby Fed,
og i 1907 købte Harder Hejninge Mølle og
Bageri. Henrik Vilhelm Jensen beholdt kun
Tårnhøj Mølle i 3 år, inden han i 1907 solgte
den og flyttede til Halkevad Mølle.
Den ny ejer af Tårnhøj Mølle var købmand Valdemar Julius Sonnesen fra TapTårnhøj Mølle 1934
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pernøje. Han fik i 1910 indlagt vand fra det
private vandværk ”Sundhedskilden”. Det
var oprettet af 10 naboer, og de fik vandet
fra en vandværkshøj på Tårnhøjgårdens
mark. Vandet blev pumpet op af en vindmotor. En datter fra Tårnhøj Mølle, Gerda
Sonnesen, havde i mange år posthuset i
Kirke Stillinge. Det lå, hvor der nu er elforretning, Stillingevej 66. Gennem nogle år
holdt familien Sonnesen søndagsskole for
børnene i omegnen.
Møller Sonnesen døde i 1916, kun 51
år gammel, og enken Bertha Marie solgte
møllen til genboen, statshusmand Frederik
Johansen, for 20.000 kr. Han var født 1870 i
Slagelse, og han havde 5 børn, som min far,
Otto Christiansen, alle har kendt: Astrid,
Dorothea, Sofie, Emanuel og Johannes. Da
Johansen købte Tårnhøj Mølle var bageriet
ude af drift, men det fik han i gang igen.
Han anskaffede også en Ford T til at køre
ud med brød. Dorothea fik kørekort i 1921,
og hun kørte hver dag til Slagelse med brød.
Bilen er med i Automobilejernes Bog. Nummerfortegnelse 1924. Den havde nr. E 3306.
Der var dengang kun 13 personbiler i hele
Stillinge Sogn. Min far lånte Johansens bil

Tekst på brødbilen- Taarnhøj
Mølle og Bageri.
Ved rattet Dorothea Johansen
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Møller Thomsen ved krøjeværket på mølleomgangen.
for at lære at køre. Han øvede sig selv uden
kørelærer og fik kørekort på den måde. Så
kørte han også ud med brød, når der en
gang imellem var behov for afløsning.
(fortsættes side 54)
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Rigelig og veltillavet mad
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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
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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

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

51

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

Hurtig VVS-hjælp
•
•
•
•
•
•

2017

•
•
•
•
•
•

Solvarme
Sanitet
Naturgas
Oliefyrsservice
Biobrændsel og pilleovne
mail: info@naesbyvvs.dk
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl
Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse
Tlf.: 58 54 86 76
Bil: 40 35 06 69
www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

AUTOVÆRKSTED - REPARATIONER UDFØRES
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Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det
til undertegnede, og jeg vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige måneder.
Redaktøren
E-mail: 2sogne@gmail.com eller tlf. 60 67 33 42

MØLLEGÅRDENS BRÆNDESALG
Brænde og træpiller (svenske, danske og finske).
Hele paller eller enkelte sække.

Møllegården

Bildsøvej 64 · 4200 Slagelse
moellegaarden64@gmail.com

26298029

(bestilling gerne pr. mail eller sms)

WWW.FACEBOOK.COM/SLAGELSEBOGROENT
Åbent hverdage 9-1730·
Lørdag 9-16 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
00

Disagervej 22, Øster Stillinge
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(fortsat fra side 54)
I 1925 solgte Johansen Tårnhøj Mølle til
bagermester Niels Christiansen fra Sorø for
25.000 kr. Han nedlagde bageriet i 1926, og
solgte møllen til Chr. Petersen, der i 1928 afhændede den til møller Frederik Thomsen.
Ham og hans familie har jeg kendt. Hans
kone hed Cecilie og var fra Sverige. De havde
6 børn: Agnes, Emma, Gudrun, Else, Inger
og Verner. Thomsen var født i Slimminge i
1879 og havde lært mølleri i Køge. Senere var
han på Fuglebjerg Mølle, og han arbejdede
på flere østsjællandske møller, Ørslev, Holme
og Viby, indtil han blev mølleejer på Kirke
Stillinge mark.
Tårnhøj Mølle er med i ”Danske Møller”
fra 1934, og her står der, at den er opført i
1882 af Ole Jensen. Som det fremgår af
ovenstående beskrivelse, er dette ikke rigtigt.
Bogen oplyser, at der som hjælpekraft findes
installeret en 15 hk. Kalundborg dieselmotor.
(Buch) Den stod i et hus for sig selv sammen
med en kværn. Den 27. februar 1942 faldt
der bomber tæt ved møllen. (Beskrevet i Lokalhistorier 17. samling.) Herved knækkede
den ene møllearm, så møllen måtte køre med
kun 2 vinger i de følgende år. Tårnhøj Mølle
og Holm Mølle på Als var vistnok de eneste
danske møller, der blev bombet af de allierede under 2. verdenskrig.
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Min far var en af de sidste kunder, der
søgte Tårnhøj Mølle. I 1950 købte han en
lille ”Diamant” kværn, som kunne trækkes
af en 7½ hk elektromotor. Dermed var det
forbi med at køre til mølle, en tur, jeg som
barn syntes var spændende. Alle de hjul og
aksler, der kørte rundt, og de tre trapper med
åbne, tyndslidte trin, hvor man fra det øverste
loft kunne kigge dybt ned. Eller en tur ud på
omgangen, hvor vingerne kom susende forbi.
Ved en sådan rundvisning var det nødvendigt
for en lille dreng at holde godt fat i fars hånd.
Frederik og Cecilie Thomsen tilbragte
deres sidste år på Kirke Stillinge Plejehjem,
og møllen blev købt af Edmund Kristensen og Arnth
Jensen på Tårnhøjgården.
De lagde jorden under
Tårnhøjgården og rev møllen ned 15. marts 1967.
Bygningerne blev solgt til
privat beboelse og har haft
flere ejere i de forløbne år.
Tekst på brødbilen:
Taarnhøj Mølle & Bageri.
F. Johansen.
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Lørdag d. 27. januar kl. 17.00
Generalforsamling i
Ungdomsklubben Stjernen
Tirsdag d. 6. februar kl. 19.30
Spejdernes Støtteforening afholder
generalforsamling i Spejdergården

Mødekalender
Søndag d. 3. december kl. 13-17
Glögg, æbleskiver og juletræstænding på parkeringspladsen ved
Brugsen i Kr. Stillinge

SÆT X I KALENDEREN
Tirsdag den 13. marts 2018
BEBOERMØDE
I HUSET

Torsdag d. 7. december kl. 19.00
Julemøde i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 13. december kl. 18.50
Reklamebanko i
Stillinge Forsamlingshus

SÆT X I KALENDEREN
Søndag den 19. august 2018
INDIAN SUMMER RUN

Onsdag d. 27. december kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
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2sogne ønsker
en rigtig glædelig jul
og et godt nytår
Hejninge-Stillinge Lokalråd
til alle læsere, skribenter
og annoncører
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