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Lokalrådet afholder det årlige
beboermøde med foredrag af
Jack Hindborg - Se side 5 og 10

Hejninge-Stillinge
Lokalråd

Fastelavn i Stillingehallen
Den 15. februar
- Se side 4

Du kan også læse 2sogne på

1
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38. årg.

Gymnastikopvisning
i Stillinge Idrætsforening
Den 22. marts - Se side 4

www.2sogne.dk
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Børge Carlsen
23 72 03 51
Ib Jensen
58 52 97 84
Jack Rasmussen
58 53 44 79
Lars Bøcher
53 66 59 66
Lars Schou
29 16 97 65
Marianne Espenhain
58 54 84 58
Yoram Roshu
58 54 18 60
Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com
Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com
Lokalrådets web-master:
Ib Jensen · www.2sogne.dk
2sogneweb@gmail.com
Redaktionsadresse for 2sogne:
Arne Olsen
Birkemosevej 11,
Næsby Strand, 4200 Slagelse
2sogne@gmail.com
Tlf. 60 67 33 42
Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. april 2015.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 10. marts 2015.
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 - 000242740.
Indbetaler du 100 kr. mrk. ’2sogne’,
vil du modtage bladet med posten.

2sogne

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler.
Tryksted: Jannerup offset a/s
”2 Sogne” trykkes i 1600 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.
I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
4: Gymnastikopvisning Stillinge IF
5: Lokalrådets årlige Beboermøde
10: Foredrag Jack Hindborg
Kelstrup Forsamlingshus generalforsamling
11: Vinsmagning i Huset
12: Stillinge Skole
13: Fastelavnsfest
Generalforsamling i Brugsen
18: Forårskoncert Landsbykoret
19: Hejninge Bylaug
20: Hyggeaften Stillinge Forsamlingshus
21: Stillinge Forsamlingshus generalforsamling
25: Kirkesiderne
36: Trelleborg Friskole
38: Askehavegård
39: Stillinge IF afholder generalforsamling
44: Konfirmander i 1965
48: Restaurant Egebo
49: Virksomhedsprofil Sommerfuglen
54: Hus og Grund Stillinge Strand
55: Mødekalender
Forside: Egon kom på besøg og medførte forhøjet vandstand
i Tude Å. Bådebroen var for en periode helt væk.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet har fortsat gang i mange projekter og deltager i mange grupper, netværk og
lignende, heraf kan bl.a. nævnes:
LokalUdviklingsPlan, hvor vi sammen med
Havrebjerg Sogneforening og Slagelse Kommune er i færd med at udarbejde en egentlig
Udviklingsplan for vores lokalområde, den
første i kommunen. Hensigten er at Udviklingsplanen skal godkendes/anerkendes af
Kommunalbestyrelsen og således være en del
af kommunens samlede planlægning. Ideer og
input til denne udviklingsplan er meget velkommen på 2sogneformand@gmail.com.
Stillinge Aktivitetspark, hvor Lokalrådet
i samarbejde med Grundejerforeningen
Stoukærgaard arbejder med etablering af
en Aktivitetspark på Grundejerforeningens
fællesareal ved Solvænget, der har en central placering i byen. Formålet med Parken
er at skabe et offentligt tilgængeligt frirum
til socialt samvær og aktivitet med leg-spilmotion for borgere og turister i alle aldre.
Ideen er at skabe et rekreativt område
• med frugthave (70 frugttræer er plantet
november 2014), hvor frugten kan anvendes af parkens brugere og byens skole,
ungdomsklub eller plejehjem.
• med lege- og motionsredskaber, spil og
sport, hvor parkens brugere kan udfordres, og udfordre hinanden for styrkelse
af motorik, kondition og helbred – fysisk
som psykisk.
• med bål- og grillhytte, hvor parkens brugere har mulighed for socialt samvær og
hygge for styrkelse af fællesskabsfølelsen
og integrationen af tilflyttere.
Trampestier, her har Lokalrådet samlet en
lille gruppe, der skal arbejde på etablering af

et stisystem gennem vores lokalområde. Vi
håber således at kunne binde strandområdet
sammen med Tude Å, hvor Slagelse Kommune har planer om at etablere en sti fra
kommunegrænsen i nord, forbi Trelleborg,
til Åens udløb i Storebælt. Vi håber ligeledes at kunne etablere nogle rundstrækninger omkring vore landsbyer og ikke mindst
skolerne således, at vi alle kan komme ud og
opleve vores skønne natur samt motionere.
Det er også undertegnede, der som Formand
for Landliv i Slagelse Kommune (LSK) sidder for bordenden, når alle kommunens
Landsby- & Lokalråd samles for at danne
netværk og snakke landdistriktspolitik.
På grund af Lokalrådets store aktivitetsniveau og vores gode konstruktive dialog med
Slagelse Kommune sidder undertegnede
også med i tre §17, stk. 4 udvalg, hvor der
i det ene arbejdes med ”Borgerdreven innovation”, det andet kommunens kommende
”Sundhedspolitik” og det sidste med ”Grøn
fornuft”.
Hejninge Bylaug er også en af Lokalrådets samarbejdspartnere, og mandag d. 1.
december var jeg til møde i Hejninge. Her
mødte jeg en samling energiske og engagerede mennesker, der brænder for at gøre
noget godt for lokalsamfundet. Deres aktivitetsniveau er højt, og arrangementskalenderen for 2015 er allerede imponerende.
Deres første ”politiske kamp” har de også
vundet, Energi Fyn fik afslag på at opføre et
stort kraftværk på kanten af Hejninge Mose
– herfra skal lyde et STORT tillykke.
Cykelstien langs Bildsøvej har nu fået
endnu en etape, nemlig mellem Kelstrup og
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Næsby Strand. Hejninge-Stillinge Lokalråd
forventer naturligvis Slagelse Kommune
fortsætter med disse fornuftige anlægsarbejder. Strækningen mellem Næsby Strand og
Tjærebyvej / Borgergade på den anden side
af motorvejen bør etableres i forbindelse
med etableringen af de østvendte motorvejsramper, men da disse ramper formentlig ikke bliver realiseret før 2016 – 2017,
kunne kommunen jo passende anlægge cykelsti mellem Kr. Stillinge og Bildsø i 2015
– 2016. Alt andet ville være dumt, og pengene er der jo, for ifølge Villum Christensen
afsatte Kommunalbestyrelsen 2 x 13 millioner til etableringen af de østvendte motorvejsramper, men da Staten har bevilget 13
millioner, har Slagelse således 13 millioner i
”overskud”. Sæt bare i gang.
Lokalrådet får fortsat mange frivillige bidrag fra nær og fjern – TAK for det. Vi vil
stadig 2 gange årligt lægge girokort i 2sogne
for indbetaling af frivillige bidrag, og vi håber mange fortsat vil benytte lejligheden til

2sogne

at støtte Lokalrådets arbejde. Vores flotte
beboerblad vil fortsat blive husstandsomdelt
af frivillige hænder og ben i de 2 sogne, da
PostDanmark hverken er samarbejdsvillige
eller til at betale.
Bor man uden for de to sogne og vil man
være sikker på at modtage beboerbladet i sin
postkasse, er det fremover nødvendigt at tegne abonnement. Dette abonnement tegnes
ved at indsætte 100 kr. på Lokalrådets konto
i Arbejdernes Landsbank, registreringsnummer: 5356, kontonummer: 000212740,
indbetalingen skal mærkes ”2sogne”. Indbetalingen dækker et års udgivelser og sikrer
altså, at indbetaleren får de følgende 6 blade
tilsendt med posten. Vi håber, bladets læsere
kan se rimeligheden heri og stadig støtte op
om Lokalrådets arbejde samt vores flotte
beboerblad, der naturligvis stadig vil ligge
til afhentning hos de tre dagligvarebutikker
i lokalområdet.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Gymnastikopvisning
i Stillinge Idrætsforening
Søndag den 22. marts
kl. 14.00-16.00 i Stillingehallen
Kom og se, hvad de glade gymnaster har
arbejdet med i vinterens løb.
• Fælles ind- og udmarch • Troldunger • Springhold
• Zumba • Trampolin • Gæstehold
Der kan købes kaffe, te og kage.
Cafeteriaet er åbent for salg.

FRI ENTRÉ.

2sogne
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Lokalrådet
afholder det årlige

Beboermøde
Lørdag d. 7. marts 2014 kl. 10.00.
Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C.
Program:
Kl. 10.00 – pris: 50,- kr.
Forrygende foredrag med tidligere medlem af Frømandskorpset og
Siriuspatruljen Jack Hindborg, se annonce andet sted i bladet.
Tilmelding på 2sogneformand@gmail.com nødvendig.
(Se omtale af foredraget på side 10.)
Kl. 12.00
Beboermøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
Hejninge-Stillinge Lokalråd
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
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Kl. 13.00
Frokost, hvor tilmelding er nødvendig på 2sogneformand@gmail.com.
Sidste frist for tilmelding tilHejninge-Stillinge
foredrag og frokost erLokalråd
søndag d. 1. marts.
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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

2sogne
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Kelstrup Forsamlingshus

Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk

Tagdækning
Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse
og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.
Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.
Tagdækkermester
Benny Carlsen
Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
Tlf. 58 54 72 87
også aften - lørdag/søndag
Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Slagelse
Dyrehospital A/S
Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling
EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning
Rugvænget 12, 4200 Slagelse

58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Besøg hjemmesiden

www.2sogne.dk

og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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Have & Park

2sogne

Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park
Have
& Park
& Park

Trailere samt marine
produkter
Trailere
samt marine produkter
Trailere

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse
Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk
v/ Henrik Jensen
v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse
Telefon 5854 7276
Telefon 5854
7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

BIRKEDAHL’s BILER

www. jongshoej-maskiner.dk

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

9
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5194 9397
6067 3342
5126 2044
5854 9286
2140 2030
2140 2030
2078 3086
5182 2778
4033 3537

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Kirkens
Korshær
Slagelse

Tøj og ting
Møbelgenbrug
Løvegade 68
Tlf. 58 53 24 11
Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

G

I.F
.
S.

67

TSFOREN

formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
kasserer@stillingeif.dk
badminton@stillingeif.dk
fodbold_senior@stillingeif.dk
fodbold_ungdom@stillingeif.dk
gymnastik@stillingeif.dk
handbold@stillingeif.dk
petanque@stillingeif.dk
www.stillingeif.dk

Brian Grundahl
Arne Olsen
Michelle B. Nielsen
Hans Kurt Nielsen
Ole Madsen
Ole Madsen
Dorthe Gliese H.
Jacob Raft
Connie Jensen

Æ

R

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold senior
Fodbold ungdom
Gymnastik
Håndbold
Petanque

ILLINGE
ST

18
ID

Stillinge Idrætsforening

IN

2sogne

Når du handler hos os,
eller forærer os ting, du ikke
længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde
blandt de dårligst stillede.
Tak for din hjælp.

Disagervej 22, Øster Stillinge · www.bo-groent-slagelse.dk

Åbent hverdage 9-1730·
Lørdag 9-16 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
00

10
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Lokalrådets Beboermøde

Foredrag med Jack Hindborg
Lørdag d. 7. marts 2014 kl. 10.00.
i HUSET, Bildsøvej 74 C, Kr. Stillinge
Du kender ham sikkert ikke, han har i mange år levet i det skjulte, hvorfra han i perioder har betragtet pirater og terrorister gennem kikkertsigtet på en langtrækkende riffel
af svær kaliber.
Han startede i Forsvaret i 1985, og fra
juni 1987 til februar 1991 var han tilknyttet Siriuspatruljen, med adskillige ture over
indlandsisen, og udstationering i 9 måneder
alene med sin makker, så højt mod nord at
de nærmest agerede grænsevagter mod Rusland.
I februar 1991 blev Jack tilknyttet Søværnets Frømandskorps, hvor han virkede indtil
august 2005. Det var i denne tjeneste, han
i perioder betragtede andre gennem et kikkertsigte. Det var også her han i slutningen
af tjenesten, blev 7. mand i en 6-mands deling i Irak, hvor han bl.a. var chauffør. Det

er normalt chaufføren, der får den første
fjendtlige kugle, og Jack var den ældste og
kunne derfor bedst undværes.
Det er også Jack – der med et varmt
glimt i øjet – påstår, at B.S. Christiansen er
en slapsvans, fordi han kun er blevet skudt
én gang, og det var endda under en øvelse.
Jack er altså en af bare 3 danskere, der
både har oplevet Grønland fra sin barske
side i Slædepatruljen SIRIUS og det yderst
aktive liv i Søværnets Frømandskorps. Han
har en indgående og humoristisk tilgang til
de kontraster og udfordringer, som så forskellige oplevelser giver.
Gå ikke glip af en fantastisk spændende
lørdag formiddag, tag i HUSET og hør røverhistorier fra et sjældent spændende liv –
det koster kun en flad 50’er – tilmelding til
2sogneformand@gmail.com er nødvendig.

Kelstrup Forsamlingshus
Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling
i forsamlingshuset mandag den 9. marts 2015 kl. 18.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

www.2sogne.dk

2sogne
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Vinsmagning i Huset

Fredag den 20. marts 2015 kl. 18.30
En duft af Spanien

Kender du spansk vin?
Kender du vin fra Catalonien?

Tilmelding er nødvendig ønsker du at deltage anbefaler vi
hurtig tilmelding da der er
begrænset deltagerantal.
La Etiqueta ved Michael Twide
fra Skibby vil stå for
vinsmagningen.
HUSET, Bildsøvej 74C Kirke Stillinge (ved Hallen)
Fredag den 20.marts 2015
kl. 18.30.
Pris pr. person: kr. 250.00
Tilmelding:
stillingehuset@gmail.com

Du har nu muligheden for at smage rigtig spændende
vine fra Catalonien / Spanien i HUSET.
Endnu engang indbyder vi til en spændende vinsmagning
og håber at I har lyst til at smage vine fra mindre
vingårde eller “Bodegaer”, som det hedder lokalt.
Det skal være en spansk aften, så der serveres
“montaditos tapas” til smagningen, der starter kl.18.30.
Du skal smage cava, hvidvine, rosè og rødvine fra nogle
af disse D.O.èr:
Cava, Terrea Alta, Alella, Empordà, Priorat, Penedès og
Montsant.
Husk! Der er begrænset deltager antal så hurtig
tilmelding tilrådes på stillingehuset@gmail.com
eller eventuelt på 40449784

12
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Skolefest
Skoleåret er nu halvvejs, og på skolen ser vi
frem til den årlige skolefest. I år afholdes festen d. 5. februar, og vi håber, som altid, at I
vil bakke op om skolens tradition. I år bliver
festen afholdt under teamet ”Medier”. Ud
over teaterstykket vil vi i år lave flere værksteder, så forældrene har mulighed for at se
mere af elevernes arbejde.
Såfremt man har lyst til at komme at se
fyrværkeriet, er man meget velkommen. Det
starter ca. kl. 20.45 fra boldbanen bag ved
hallen.
Motion og bevægelse
Stillinge Skole har altid haft mange elever, som er glade for motion og bevægelse.
Mange af eleverne cykler dagligt mange
kilometer og dyrker sport i deres fritid. Skolen har også meget gode fysiske rammer, der
understøtter motion og bevægelse, men det
kan altid blive lidt bedre. Derfor vil der i år
blive bygget en multibane, så der er bedre
mulighed i pauserne for motion, men også
så en klasse bedre kan lave motion og bevægelse i undervisningen. Ud over multibanen
kommer der flere gynger og en stor Larvo
på Bakkedal. I er alle velkomne til at bruge
det i fritiden - bare I afleverer det tilbage i
samme stand, som I tog det i brug.
Det årlige kommunale bordtennis mesterskab blev en stor succes for skolens elever.
De vandt de fleste kampe. Derfor er to hold
udtaget til at dyste om øst mesterskaberne
d. 8. februar. Hvis eleverne vinder dette me-

2sogne

sterskab, går de videre til landsmesterskaberne. Vi håber meget dette sker, og derfor
øves der på livet løs i disse dage. Stor ros til
eleverne og pædagogerne for deres engagement i konkurrencen.
Legepatruljen
Legepatruljen har været en fast del af skolens arbejde, så de store elever hjælper de
små med at igangsætte og holde styr på legene i pauserne. Dette er og har været en stor
succes. I år har vi besluttet, at 7. klasse har
denne opgave som en fast del af det at gå
i 7. klasse. Eleverne får for deres ”arbejde”
lidt penge til skolerejsen i 8.klasse.
Eleverne har været på kursus, og tilbagemeldingerne fra de mindre elever er gode.
7. klasses elever er også stolte over at kunne
hjælpe og guide de små elever.
Udbygning af skolen
I skrivende stund arbejdes der på at udvide
skolen med to ekstra lokaler. Årsagen til
dette er, at elevtallet på skolen er stigende,
samt at mange kvadratmeter er inddraget
til arbejdspladser. Vi glæder os til at tage lokalerne i brug og regner med, at dette sker
inden skoleårets udgang.
Godt nytår til alle.
På skolens vegne
Skoleleder
Martin Meier

2sogne
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Fastelavnsfest
Søndag den 15. februar 2015
Kl.14.30-17.00
I Stillinge Hallen

TØNDESLAGNING FOR ALLE
PRÆMIER til de bedste udklædte
børn og voksne
Entré:
Voksne kr. 30,- Børn kr. 20,-

Inkl. en fastelavnsbolle
Kaffe, sodavand, øl m.m. kan købes i cafeteriet
TILMELDING:
Senest mandag d. 9. februar
- gerne på sms
Hanne - Tlf. 40 51 65 45

Indkaldelse til ordinær generalforsamling ved
Kirke Stillinge Brugsforening A.M.B.A
Afholdes i Huset torsdag d. 26.03.2015 kl. 19.00 med efterfølgende spisning.
Tilmelding til spisning i Brugsen Kirke Stillinge.
Dagsorden:
Valg af ordstyrer samt stemmetæller.
Bestyrelsens beretning.
Forelæggelse af årsrapport.
Indkomne forslag
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er:
Dorthe Gliese Henriksen og Bjørn Frøberg.
Valg af suppleant: Per Johansen
6. Eventuelt
1.
2.
3.
4.
5.
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Jeres sommerhus skal i nærmeste
fremtid tilsluttes den offentlige kloak
Vi er autoriserede kloakmestre, og med mere end 30 års
gang i lokalområdet har vi en solid viden og erfaring indenfor vores felt.
Vi kommer gerne ud og giver Jer en ordentlig og saglig gennemgang af
det stykke arbejde, som der er brug for, på netop Jeres ejendom.

Ring til os hvis du har brug for:
• Slamsugning/højtryksspuling
• Kran / grabbil
• Levering af grus og sten
• Containerudlejning

• Aut. kloakmester
• Nyetablering og reparation af kloakker
• TV-inspektion
• Rodskæring

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården
Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT 20 15 02 62

2sogne
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BRÆNDETRÆ
Bøg, Eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke
ved fast vej kan købes.
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.

Henvendelse til
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller
A. Bech 20 47 17 15.
Valdbygaard Skovdistrikt

Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56

Godt håndværk
Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109
www. fischerflindtholt.dk • jj@fischerflindtholt.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

2sogne

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
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

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

2sogne
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KFUM-Spejderne
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KILDEMOSEN SMEDIE

i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt smedejern til hus og have
•
•
•
•
•

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.
Vi holder
møde tirsdag og
onsdag.

LAGER
PORTE
PAVILLONER
VINREOLER
OLIELAMPER

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse
Tlf. 20 21 93 55

VELKOMMEN

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. 58 54 90 15
Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.
Autoværksted - Pladesmed
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FORÅRS

KONCERT
med

Landsbykoret og
kirkens børne- og voksenkor
Tirsdag den 24. marts kl. 19
i Kirke Stillinge Kirke
Med denne fælles koncert går de tre kor sammen om at markere 150-året
for komponisten Carl Nielsens fødsel.
- Man kan glæde sig til kendte sange
som Jeg bærer med smil, Solen er så rød, mor, Nu lyser løv,
dertil også mindre kendte sange og naturligvis fællessange med publikum.
Efter koncerten er Landsbykoret som altid vært ved
et stort kaffe-/kagebord: kr. 25,-. Denne gang i Kirke Stillinge Forsamlingshus.

Plejehjemmet
Så er et nyt år startet - håber, at alle har haft
en dejlig jul.
Den 4. dec. var vi i forsamlingshuset til
julemøde med de beboere, som havde lyst,
en rigtig hyggelig aften. Dette vil vi bestemt
gøre igen.
Vi har haft en hyggelig julefrokost med
stor opbakning fra de pårørende og personalet. God mad og musik.
Her på Stillinge Plejehjem har der været
en dejlig julaften for vores beboere og gæster. Dagen startede med gudstjeneste. Til
aften en dejlig julemiddag.
Nytårsaften var der fest og hygge både for
beboerne og gæster. En stor tak til personalet, der har gjort ekstra meget ud af dagen.

Venneforeningen kom med 2 store julekurve, så der skal vist gang i motionen i
2015.
I det nye år starter Kirsebærhuset op på
kursus, der løber det meste af 2015.
Vi skal have planlagt vores aktivitetskalender for 2015 i starten af januar, så den
kommer i næste nummer af 2sogne.
Vi håber, rigtig mange vil benytte sig af
krolff banen i 2015. Der vil blive stillet kaffe
og te frem til dem, der kommer og spiller.
Loppemarked holder ferielukket indtil
februar.
I ønskes alle et rigtig godt nytår.
Stillinge plejehjem.
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Hejninge Bylaug

Info-aften om Hjertestarter
Ved du, hvordan man bruger hjertestarteren,
hvis uheldet er ude?
Kom til informationsaften om hjertestarteren,
som Lokalrådet for Hejninge-Stillinge har opsat ved Trelleborg Friskole.

Torsdag den 19/2-2015 kl. 19:00 - 21:00
Hvor er hjertestarteren sat op i Hejninge?
Hvad kan du gøre, indtil hjertestarteren når frem?
Hvordan bruges hjertestarteren?
Over en kop kaffe eller te viser vi også en lille film fra TrygFonden.
Pris pr. deltager er 25 kr., og du skal tilmelde dig på mail:
bestyrelsen@hejninge.dk
Sidste frist for tilmelding er fredag den 13/2-2015.
Vi mødes på Trelleborg Friskole, Strandvejen 121 i Hejninge,
og vi håber på din opbakning.

Aktivitetsoversigt:
Søndag d. 18. januar kl. 13:00
Gåtur i området omkring Hejninge
Torsdag d. 19. februar kl. 19:00
Hjertestarter-infomøde på Trelleborg Friskole
Tirsdag d. 24. marts kl. 19:00
Besøg hos Trelleborggaard Blomster
Tirsdag d. 28. april kl. 19:00
Ordinær Generalforsamling i Hejninge Bylaug
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Hyggeaften
Kom og få en hyggelig aften sammen med dine
naboer og venner

Torsdag den 26. februar kl. 18
i Stillinge Forsamlingshus
Der serveres svinekotelet med friske grøntsager,
rissoles med timian og rødvinssovs.
Citronfromage med flødeskum.
Kaffe med småkager.
Pris pr. couvert kr. 100,- excl.drikkevarer
Tilmelding senest
søndag den 22. februar til
Formand Erik Larsen, tlf. 58 54 74 13 eller
Claus i Forsamlingshuset, tlf. 58 54 72 91

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så skriv til 2sogne@gmail.com eller ring til tlf. 60 67 33 42, og jeg
vil sørge for, at bladet bliver leveret fremover.

2sogne
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Støtteforeningen
for Stillinge Forsamlingshus
vil herigennem takke alle, som støttede os med flotte gaver til vores
reklame- og gavebanko den 10. december 2014.
Q8 · Slagelse Autodele · H.J. Huse v/John Jensen · Malermester Bo Nielsen ·
Birkedahls Biler · Stillinge Auto- og Pladeværksted ·
vicevært Claus Sørensen, forsamlingshuset · Støtteforeningen for forsamlingshuset ·
Jongshøj Maskiner v/Henrik Jensen · Møllegården Kr. Stillinge · Bo Grønt Øster Stillinge ·
Slagter Henriksen · Pileagergårds Grøntsager · Trelleborg Blomster · ScanMetals
· Rødstensgårdens Kloakservice · Jørgen Jensens Grøntsager
· Kurts Oliefyrsservice v/Jacob Nielsen · Dagli’ Brugsen Kr. Stillinge ·
Kr. Stillinge El-Forretning · Antennemadsen · Danish Agro Stillinge Afd.
· Kildemosens Smedie · Tøjglad v/Gudrun Berg · J.P. Storkøkken ·
Filter Support Kr. Stillinge · Kom-Ann Hudplejeklinik · Tømrerfirmaet Fischer og
Flindtholm · Lysgården Kelstrup · Bente og Arne, Drøsselbjerg · Sydbank

Et ønske om et godt og lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Støtteforeningen

afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 12. februar kl. 19.00

Stillinge Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 12. februar kl. 19.15

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingerne,
skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
På bestyrelsens vegne - Erik Larsen, formand
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.
Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.
Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste.
Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom.
Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

Brug din lokale autoriseret kloakmester, så er du sikker på en ordentlig
og fair behandling. Vi er medlem af Dansk Byggeri, Dansk
Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

Bildsøvej 106 - Kelstrup - 4200 Slagelse
Tlf. 5854 9048 - fax 5854 9379 - mobil 4056 9248
www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk

2sogne
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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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M www.madse
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. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 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
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YTRINGSFRIHEDEN?
Året var ikke mange dage gammelt, da to bevæbnede terrorister trængte ind på redaktionen hos det franske satireblad Charlie Hebdo og dræbte chefredaktøren og adskillige af de ledende medarbejdere. 12 mennesker medregnet flere politifolk blev dræbt af terroristerne. Som det
formodentlig er bekendt blev terroristerne et par dage
senere omringet og dræbt, da de stormede ud af en bygning, mens de skød mod politiet.
Charlie Hebdo er kendt for sin fuldstændige respektløse satire over alle personer, organisationer, grupperinger, ideologier og religioner, der har magt. I Danmark
blev bladet kendt, da de i sympati med Jyllands-Posten
genoptrykte de danske Muhammed-tegninger i 2006. Bladet har selv produceret satire over islam og dens profet,
ligesom det også ofte har rettet sin satire mod især den
katolske kirke, som jo er en betragtelig magtfaktor i
Frankrig, og er også blevet trukket i retten af kirken flere
gange.

„Jeg er Charlie“

Efter terroraktionen blev spørgsmålene stillet: Var
bladet ikke selv ude om det? Er det virkelig nødvendigt at
støde folks følelser med satire? Bør man ikke tage hensyn
til dem, der bliver krænket af satirebillederne?

Februar 2015
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Den lovsikrede ytringsfrihed tjener et bestemt formål: At sandheden kan siges uden hensyn til, om det er
sikkert at sige den, uden hensyn til om sandheden er stødende, uden hensyn til om magthavere hellere vil skjule
sandheden eller dele af den, og uden hensyn til om nogle
prøver at true sandheden bort.
Vi ved alle, at ytringsfriheden bliver brugt til at sige
meget andet end sandheden. Men det frie ord skal sikre,
at også sandheden kan blive sagt. At opblæste magtpersoner kan blive pillet ned af piedestalen. At religiøse dogmer, der ellers nemt bliver omgærdet med urørlighed, kan
blive sat til diskussion.
Hvor en fordomsfri, modig og (til tider) respektløs
diskussion ikke kan finde sted, vil løgn og falsk PR altid
have fordelen.
Derfor er det nødvendigt at have fuld ytringsfrihed.
Derfor er det også nødvendigt og godt, at der er nogen
der har tilstrækkelig respektløshed og mod til at bruge
ytringsfriheden fuldt ud. Har vi kun ytringsfrihed i princippet, og er der ingen, der tør bruge den (når fx muslimske terrorister truer dem), så gør ytringsfriheden ikke den
gavn, den skulle. Derfor er det godt, at der findes blade
som Charlie Hebdo og andre lignende uforfærdede publikationer.
Hvis ytringsfriheden ikke længere findes eller ikke
bliver brugt, så er det dem, der er bedst til at true andre til
tavshed, der bestemmer, hvad der er sandhed. Og så bliver vi alle ofre – for løgnen. Derfor er vi alle Charlie Hebdo („Je suis Charlie“). Vi er måske ikke alle lige modige,
men vi er i samme båd.
Martin Luther sagde i sin tid: „Veritas fortior omnium.“ Sandheden er stærkere end alle. Således må også
den kristne sandhed alene klare sig ved at være sand, ikke
ved at der er en magtfuld kirke eller stat bag den. Er den
ikke sandheden, er det bedre, at den falder. Sandheden
kan alene sikres ved sandheden selv, ikke ved censur eller
indskrænkninger i ytringsfriheden.
MB
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FOREDRAGSAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN

Torsdag, den 26. februar, kl. 19.30:
Mag.art., foredragsholder Monica Papazu:

K KI IRRKK E
E SS II DDEERRNNEE

Rumænien under kommunismen og i dag

Monica Papazu er født og opvokset i Rumænien, men har
boet i Danmark i 35 år. Hun fortæller sine personlige
erindringer om, hvordan det var at vokse op i et kommunistisk land. Om undertrykkelsen, overvågningen af
borgerne og om den indre modstand mod det kommunistiske system og dets verdensanskuelse. Til sidst i
foredraget vil Monica Papazu trække en linie frem til vores
dages Rumænien, og se på hvad de sidste 25 års historie har
betydet sammenholdt med de forhåbninger, rumænerne
havde, da kommunismen faldt.
Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord.
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FORÅRSKONCERT
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med
Landsbykoret og
kirkens børne- og voksenkor

Tirsdag, 24. marts kl. 19
i Stillinge Kirke

Med denne fælles koncert går de tre kor sammen om at
markere 150-året for komponisten Carl Nielsens fødsel.
– Man kan glæde sig til kendte sange som Jeg bærer med
smil min byrde, Solen er så rød, mor, Nu lyser løv i lunde,
dertil også mindre kendte sange
og naturligvis fællessange med publikum.
Efter koncerten er Landsbykoret som altid vært ved et
stort kaffe-/kagebord: kr. 25,-. Denne gang i Kirke
Stillinge Forsamlingshus.
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CARL NIELSEN-JUBILÆUM
2015 er 150-året for den danske komponist Carl Nielsens
fødsel. Han har bidraget til både den folkelige og kirkelige
sangskat med en række smukke og meget afholdte melodier (bl.a. Jens vejmand, Jeg ved en lærkerede, Påskeblomst). Desuden har han komponeret musik for orkestre og mindre ensembler, som er højt anerkendt både
herhjemme og i udlandet.
Vi vil i vore kirker deltage i fejringen af jubilæumsåret
med en række koncerter og sangaftener. Der er også
mange andre gode tilbud i omegnens kirker, hvilket man
kan se af de programmer, der er lagt frem i kirkerne. Men
her er, hvad der sker hos os:
Tirsdag, den 24. marts, kl. 19.00: Forårskoncert i Stillinge kirke med Landsbykoret og kirkens egne børnekor
og voksenkor. (se omtalen på forrige side)
Torsdag, den 23. april, kl. 19.30: Sangaften i præstegården. Den første af to sangaftener med fokus på Carl
Nielsen med fællessang og solosang. Charlotte Nielsen
fortæller om komponisten og hans folkelige sange.
Torsdag, den 4. juni, kl. 19.30: Sommerkoncert i
Hejninge kirke med sopran Ulla Munch og organist
Charlotte Dagnæs-Hansen. Carl Nielsen i ord og toner.
Torsdag, den 27. august, kl. 19.30: Sangaften i præstegården. Fællessange fra Højskolesangbogens Carl nielsensange og introduktion til hans Blæserkvintet opus 43 (se
koncerten nedenfor).
Søndag, den 20. september, kl. 16.00: Koncert i Stillinge kirke med Cassiopeia Wind Quintet, som bl.a. spiller
Carl Nielsens Blæserkvintet opus 43 med variationer over
salmen Min Jesus, lad mit hjerte få.
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Kristus som himmelkonge til hvem lidelsesredskaberne (kors og spyd) bæres frem.
Hejninge kirke.

Påske
På korsets træ de pinte ham
med nagler og med spyde;
hvor så man fra det offerlam
det røde blod at flyde,
hvor så man da hans hjerte slå,
hver åre som en bæk at gå,
hans hoved sig at hælde!
Guds Lam! hvorledes skal jeg dig
så dyb og ubegribelig
en kærlighed gengælde?
Paul Gerhardt
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GUDSTJENESTER

Stillinge

Hejninge

1. feb., Septuagesima s.
8. feb., Seksagesima s.
15. februar, Fastelavn
22. februar, 1. s. i fasten

1030
900 ¤
1030 *
1030

Ingen
1030
Ingen
1930 (K)

1. marts, 2. s. i fasten
8. marts, 3. s. i fasten
15. marts, Midfaste
22. mar., Mariæ bebudelse
29. marts, Palmesøndag

1030
1030
1030
900¤
1030

Ingen
1930 (K)
Ingen
1030
Ingen

2. april, Skærtorsdag
3. april, Langfredag
5. april, Påskedag
6. april, Anden påskedag

1930
1030
1030
1030

1030
Ingen
900
Ingen

(K)= Kirkekaffe. ¤ = Gudstjeneste i dåbskapellet.
Gudstjenester på plejehjemmet
4. februar og 11. marts, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Majbrit Billesø Rasmussen.
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For at
bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe
fredag inden kl. 16.
Ferie
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 9.-15.
februar og er desuden på kursus 16.-20. februar.
Embedet varetages i ferien af præsterne i Sct. PedersHavrebjerg sogne. Henvendelse i begge perioder på
tlf. 58 52 08 81. (Se også www.sctpederskirke.dk).
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Sognepræst
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Morten Brøgger,
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,
e-mail: mbr@km.dk
Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,
mandag træffes sognepræsten ikke.

Stillinge sogn

Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.
Menighedsrådet:
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk
Kirkeværge Inger Lomholt, tlf. 40 47 27 74,
e-mail: lomholtinger@gmail.com
Birte Andersen
Susanne Broustbo
Jens Erling Jensen
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
Else Berg
Knud Hansen
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Kontakt:
De Grønne
Kloakentreprenører
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Medlem af

Brian Olsen

Anlægsgartnermestre

26 16 57 20

www.DGKloak.dk

brian@stepla.dk
Martin Bertram

Aut. kloakmester

40 56 00 75

martin@stepla.dk

Medlem af

De Grønne
Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund
www.stepla.dk

Anlægsgartnermestre

Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”
Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det.

Aut. kloakmester

Salg af træpiller og brænde.
Afhentning eller levering i
nærmeste lokalområde.

Møllegården

Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

26298029 / 26298012
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- Forvent lidt extra

Vi leverer med stolthed

Privat personlig pleje og praktisk hjælp
Vi vil med et smil arbejde hårdt for, at du har det så godt som muligt!
Som visiteret borger er det helt gratis at få Tammy’s hjemmepleje ud til dig for
at sørge for både personlig pleje og praktisk hjælp i dit hjem - og få den samme
ydelse som du får hos de andre, bare lidt bedre og mere personligt.
Det er muligt at tilkøbe ydelser som bad, tryghedsbesøg, fast vagt, rengøring,
madlavning, ekstra tøjvask m.m. - ring og spørg.

Ring
61 428 482
Plejehjemsassistent Tammy Grell

Vi er godkendt af Slagelse kommune til praktisk bistand og personlig pleje.
Vi har åbne nødtelefoner 24 timer døgnet rundt og er selvfølgelig med i
kommunens nødkaldsordning

TAMMY’s HJEMMEPLEJE
Stillingevej 52b • 4200 Slagelse
- hvorfor vælge regionalt, når du kan vælge lokalt!
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Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87
Åbningstider
Mandag 7 -16 • Tirsdag 1000-2100 • Onsdag lukket
Torsdag 1000-1700 • Fredag 1000-1700 • Lørdag efter aftale
00

00

Rin Alt i m
g ge
rne urer-,
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r
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA
Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26
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Trelleborg Friskole
Mens jeg sidder og skriver her i begyndelsen
af januar, så hersker vinden ruskende derude, og regnen banker vedholdende på tag
og ruder i Slagelse. Vinteren var kort forbi
i december, men endnu er det overvejende
plusgrader og så den evindelige regn. Underligt – men jeg savner faktisk kulden. Det
vil gå ud over de mange planter, der allerede
sætter knopper og forbereder sig på foråret,
men i denne på andre måder kolde tid, så
tror jeg, at vi som mennesker har brug for
en anelse mere hærdning. Ellers slår begivenhederne fra Paris benene væk under os.
Blødsødenhed og vennesælhed kan ikke i
længden stå alene, det skal balanceres ved
hjælp fra tydelighed og hårdhed. I skolen, i
familien og i samfundet.

Jeg har oplevelsen af, at det endnu en
gang lykkedes for Trelleborg Friskole at
komme helskindet igennem november og
decembers travlhed. Der er mange traditionsrige arrangementer, som må og skal
afholdes. Dels, fordi de er en afgørende del
af det fundament, vi som skole og forældre
står på, og dels fordi det er givende og udviklende for børnene og alle os andre med
tilknytning til skolen.
Min datter går i 2. klasse, og hun har
hvert år haft sin oldemor på 85 år med til
den årlige juleklippedag. I år var ingen undtagelse. Det varmede mere i kroppen end en
dobbelt maltwhisky, da vi vendte dagen med
vores datter, og jeg kunne se, hvor meget
hun endnu en gang havde nydt sin oldes sel-
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skab. Tak Lis, fordi du gør en forskel i mine
børns liv. Samtidig gruer jeg lidt ved tanken
om den dag, hvor Lis ikke er her mere eller
ikke magter det aktive liv. Men den tid den
sorg. Husk at sætte pris på de ældre generationer, for du ved ikke, hvor længe du har
dem.
235 mennesker deltog – midt i december – i årets juletræsarrangement. Det var
rekordmange, og man er, så vidt jeg ved, nu
begyndt at overveje konceptet til næste år,
for selvom Trelleborg Friskole har en stor
gymnastikhal, så sætter brandmyndighederne helt naturlige begrænsninger for vores
udfoldelser. Som sædvanligt kom årets luciabrud forbi denne dag. Det er nu sjette gang,
at jeg oplever sangen i disse rammer, og jeg
må sige, at fremførelsen i år var ud over det
sædvanlige. Oplevelsen var intet mindre
end gribende. Tusind tak til pigerne og til
de voksne, der havde sammensat programmet. Der blev sat endnu en ny standard for
fremtiden.
På elevfronten er der fortsat fremgang,
og vi er ved at ramme skolens nuværende
loft. Som skoleleder Ghite Pelle siger, så er
”Vores elevtal steget til 166 elever. Vi har
elever, som skal på prøve efter nytår, og der
er enkelte klasser med ventelister. Der er stadig større og større søgning til vores dejlige
skole, og det er jo rigtig rart. Vi skal bare
hele tiden sørge for, at vi selv kan følge med
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i denne udvikling.” De mange forældre, der
står bag skolen i tale og handling, har lagt
skuldre og krop til de mange forbedrings- og
byggeprojekter, som er blevet gennemført
på skolen i efterårets to arbejdsweekender.
Vi kan vist alle godt tillade at give os selv
og hinanden et klap på skulderen for denne
indsats. Tak for det.
6. klasse var midt i december på en uges
madlejrskole på Arla Fondens nyrenoverede
lokaliteter ved Helnæs Strand. Hvis man
skal bedømme oplevelserne ud fra de mange billeder på vores facebookside, så var det
vist en oplevelse for livet – både for børnene
og de voksne, der var så heldige at deltage.
Det var skønt sådan på sidelinjen at følge
med i, hvad der blev præsteret og præsenteret madmæssigt. Man kan så uendeligt meget med fødevarer, og kun fantasien sætter
som bekendt grænserne for udfoldelserne.
Der skal herfra til initiativtageren på skolen, der var vaks ved havelågen, tilflyde den
største anerkendelse. Og det er godt at se,
at Arla på denne facon giver noget tilbage
til det samfund, der fødte dem og gav virksomheden liv og sjæl. Andelstanken er ikke
heldigvis ikke helt død. Hvis man er tvivl, så
behøver man bare som iagttager – lokalt og
på landsplan – at se sig om på eksempelvis
skoleområdet.
Tekst: John Jensen
Billed: Brian Dehli

Støt vores annoncører
- de støtter os!
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Ansigtsløftning...
Vi vil gerne rette en stor tak til personale,
forældre og alle vores børn for et godt år i
Askehavegård Børnehave. Vores arbejdsdage, hyggedage samt vores hverdag blev
mødt med deltagelse, gåpåmod og glæde.
Året 2014 blev afsluttet med en kæmpe ansigtsløftning til stuerne, køkkenet og toiletterne. Alle vægge, karme og paneler fik en
ordentlig tur med malerpenslen ført af en
lokal malermester. Vi er rigtig glade for resultatet, det har frisket huset op og givet en
dejlig atmosfære.
Sidste år blev Askehavegård til en bevægelsesinstitution under ledelse og vejledning af instruktører fra Gerlev Legepark.
Personalet blev undervist i forskellige tiltag
og legeformer i forbindelse med motorisk
udvikling og leg. Det nye legeprojekt er blevet integreret i børnenes hverdag og kører
sideløbende med deres ugentlige forløb,
samt ved enhver given lejlighed. Børnene

har taget godt imod det og går op i det med
liv og sjæl.
I takt med, at vi har taget hul på et nyt år,
har vi også taget hul på temaet sprog. Det
danske sprog bliver vendt og drejet, pillet fra
hinanden og sat sammen på ny ved hjælp af;
rim og remser, skuespil, sang og almindelig
samtale.
Børnene trænes i at bruge sproget som et
værktøj til konfliktløsning.
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.
Den 1. februar har vi den glæde at byde
velkommen til Heidi, hun er vores nye pædagog på Laden.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen fra Askehavegård Børnehave

Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk
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Tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00 i Huset,
Bildsøvej 74C, 4200 Slagelse
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse:
a. Næstformand Arne Olsen - Ønsker genvalg
b. Kasserer Michelle Byskov - Ønsker ikke genvalg
c. Suppleant Carina Stubager - Ønsker ikke genvalg
d. Revisor Lars Bøcher - Ønsker genvalg
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
(formand@stillingeif.dk) i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Arne Olsen (næstformand)
Birkemosevej 11, 4200 Slagelse
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk

G
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Stillinge IF
afholder ordinær generalforsamling
for alle medlemmer
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Græsslåning,
hækkeklipning,
beskæring af træer,
malerarbejde mv.

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

Kontakt for tilbud.
2 hyggelige værelser med separat indgang og med
fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet
med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden
www.lysgaarden.dk
eller kom forbi og tal med mig eller ring.

v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand
4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07

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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Tilmeld dig lokal nyhedsmail på
www.2sogne.dk
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer,
informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde.
På www.2sogne.dk finder du mange relevante oplysninger om det lokale erhverv,
om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet,
den lokale kalender og meget mere.
Scan koden og se filmen lavet i samarbejde med
Slagelse kommune om vores lokalområde
- Landsbyfilmen

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

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-18.00
Lør.-søn. kl. 7.30-15.00

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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Konfirmander i Stillinge kirke den 4. april 1965

Bagest fra v.: Svend Torben Jensen B, Bent Villy Petersen S, Niels Sørensen Ø, Poul Homer Broby Nedergaard Nielsen Ø, Niels Ebbe Klitholm Christiansen S. 3.
rk.: Niels Flemming Thorvald Jensen N, Ole Peter Pedersen K, Bent Olsen K, Lars Aage Hansen-Schwartz S, Ole Bjarne Andersen K, pastor Olesen, Per Reinbak
Hansen K. 2. rk. Kirsten Holm Pedersen Ø, Birte Møller Godtfredsen K, Ruth Lundgaard Nielsen S, Lis Poulsen K, Anna Bente Tranekær Nielsen N, Tove Roma
Pedersen Ø. Forrest: Susanne Ledskov S, Ellen Joan Kristensen K, Bente Conny Petersen B, Kis Petersen B, Kirsten Alice Andersen S, Bente Oda Wesselhoff Alstrøm
K. Billede udlånt af Conny Schou Hansen.
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FOR 50 ÅR SIDEN. Fra ”Lokalhistorier” 17. samling. Af Helge Christiansen.

Konfirmander i Stillinge kirke den 3. okt. 1965

Fra v.: Jørgen Otzen Hansen S, Finn Mathorne S, Carl Henning Dahl Nielsen S, Søren Henrik Madsen S, Svend Normann Nielsen K, pastor Olesen.
Forrest: Karen Sofie Jespersen Ø, Lilian Schødt Jensen, Frederiksberg, Inge Christensen S, Anne Merete Ottosen B, Anders Peter Søgaard Ø. Billede udlånt
af Inge Elsøe.
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Frisør
Harlekin
v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket lørdag og mandag · Også solarium

Mangler du

GODT LYS I HJEMMET?
små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

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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Restaurant Egebo ved Bildsø Skov
Af Helge Christiansen
Ovenstående luftfoto er sandsynligvis fra
1956. Det viser restauratør Aage Jensens
stuehus med tegltag og frontespice. Ved siden af stuehuset ligger en restaurationsbygning med eternittag. I det nærliggende hus
boede dengang Aage Jensens datter, Adda,
og hendes mand, vognmand Hans Petersen.
Deres anden datter, Amy, var da for længst
flyttet hjemmefra.
Aage Jensen var født 1898 i Haslev og
blev uddannet som skibstømrer. Da han i
1925 bliv gift i Stillinge Kirke, kom han fra
Kirke Helsinge. Hans kone var Klara Christiansen, datter af skomager i Kelstrup, Jens
Peter Christiansen og hustru jordemoder
Karen Sophie.

Inden brylluppet havde Aage Jensen
købt et stykke jord nord for Bildsø skov. Her
nedsatte han sig som tømrer og snedker, og
han byggede selv stuehus, udhus, værksted
og hønsehus i løbet af nogle år.
Alle huse var af træ med paptag, men i
1931 fik han undermuret udhuset og indrettet værelser både i stueetagen og på loftet.
I 1940 indrettede han restaurationslokale
med elektrisk lys.
I 1950 blev det gamle stuehus revet ned,
og et nyt blev bygget. Derved fik ejendommen det udseende, som billedet viser.
I dag er stuehuset og den forhenværende
restauration bygget sammen, og ejendommen ligger på Søstjernevej 7.      
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Virksomhedsprofil

- privat stordagpleje
“Sommerfuglen” er en privat dagpleje beliggende i Havrebjerg og er drevet af det unge
par Lea og Stian. De har indrettet den store
tilbygning bagved sin bolig udelukkende til
børn og indhegnet baggård og have, så børnene kan køre på cykler og lege på græsset,
alt det de vil. “Sommerfuglen” er godkendt
som privat pasning af Slagelse Kommune,
og kommunen yder tilskud til forældrerne.
Med 2 voksne må de passe 8-10 børn op
til 3 år. Dette gør, at der er muligheder for,
at der sker lidt mere og der er flere børn at
lege med end i en almindelig dagpleje, men
samtidig er forholdene mindre og mere
overskuelige end i f.eks. en vuggestue. Det
giver også muligheder for, at de voksne og

børnene kan dele sig op, så nogle f.eks. tager
på tur, mens nogle andre laver noget roligt
derhjemme. Lea og Stian har anskaffet sig
to ladcykler og tager tit på ture i det landlige lokalområde. En formiddag om ugen
benytter de sig også af Havrebjergs gymnastiksal, hvor der bliver leget, spillet bold
og brændt krudt af. Som noget relativt nyt
i privat pasning,benytter “Sommerfuglen”
sig af tilkaldevikarer, som også er godkendt
af Slagelse Kommune ved sygdom o.l. Lea
og Stian er altid klar med en kop kaffe, hvis
man har lyst til at komme forbi og se deres
sted og tage en snak om pasningsmuligheder for ens lille guldklump.

Klubben lever desværre et meget stille liv...
Vi savner i den grad børn/unge i klubben.
Vi har åbnet op om mandagene nu, for de
unge mellem 7. klasse og op til 18 år i tidsrummet kl. 18-22. Dette er på forsøgsbasis
i januar måned, så hvis de unge ikke dukker
op, lukker vi mandagene igen..
Hvis I forældre ligger inde med gode idéer til klubben, hører vi meget gerne fra jer,
da vi mener, det er vigtigt at kunne tilbyde
noget for børn og unge i lokalområdet.

Klub Stjernen vil gerne sige Tusind Tak
til Brugsen, Brugsens bestyrelse samt Heidi
og Jane fra Danish Agro for Gavebeløb på
850 kr. Dette beløb er overskuddet fra et
vellykket Julekræmmermarked sidst i november, et samarbejde mellem Danish Agro
og Brugsen Kirke Stillinge. Der blev truffet
beslutning om at give dette års overskud til
Klub Stjernen, til hjælp til hynder til pallesofaer i klubben.
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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Egen produktion
af døre og
vinduer i
lærketræ
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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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

LØVE
TRAKTORSERVICE

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

SALON
HERDIS

Hele familiens frisør
Herrepensionist klipning
Luksus permanent
Miljøvenlig permanent
Langt hår

120,- kr.
590,- kr.
670,- kr.
743,- kr.

Bemærk ny åbningstid:
Fra 1/1 2015
kun åbent torsdag
Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng
Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

Salon Herdis
Degnevænget 14
Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22
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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 - og entreprenørarbejde
Kloakering & dræning

Aut. Kloakmester - Tilslutning
og entreprenørarbejde
til offentlig kloakering
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m.

& dræning
Kloakering
Støbearbejde
Jordflytning
Tilslutning til offentlig kloakering
Kystsikringer
Slamsugning
og spuling
af: kloakker,
Alt i gravearbejde:
Jordvarmeslanger,
kabler,dræn
m.m. septiktanke m.m.
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons
Støbearbejde
Nedrivning med professionelt udstyr
Jordflytning
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl
Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver
Kystsikringer
Belægningsarbejde
Alt i gravearbejde:
Jordvarmeslanger, kabler, m.m.
Ny, om - og tilbygninger
Total, hoved
fraog 1fagentreprise
til 28 tons
Gravmaskiner
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse
Nedrivning
med professionelt udstyr
TV-inspektion af kloaker
Vedligeholdelse
og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl
Saltning og snerydning
Container kørsel/Udlejning
Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver
Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet
Belægningsarbejde
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med
Ny,
om - og
tilbygninger
professionelt
udstyr.
Total,
og fagentreprise
Udførselhoved
af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde
er inkluderet i
projektet.
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse
TV-inspektion af kloaker
Saltning og snerydning
Container kørsel/Udlejning

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med
professionelt udstyr.
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Hus- og Grundejerforeningen
for Stillinge Sogns Strandarealer
Grundejerforeningen Hus og Grund
Foreningen har medlemmer fra Næsby Strand til Bildsø Strand og optager grundejere som
medlemmer uanset medlemskab af lokale grundejerforeninger.
Efter afholdt generalforsamling 2014 er bestyrelsens sammensætning følgende :
Formand
Robert Gergelyffy, Havesangervej 6, Stillinge Strand.
Næstfmd.
Arne Larsen, Drosselvej 9, StillingeStrand.
Kasserer
Mogens Pihl, Bregnevej 5, Stillinge Strand.
Sekretær
Roland Ipsen, Colibrivej 1, Stillinge Strand.
Best.medl. Dorte Skorstengaard, Uglevej Stillinge Strand.
Suppleant Hans Rynord, Falkevej 12, Stillinge Strand.
Suppleant Karin Sørensen Gergelyffy.
Foreningen har kontakt til Lokalrådet i Kirke Stillinge, som samarbejder med det kommunale styre, og derved søger vi at være på forkant med udviklingen.
Foreningen har direkte kontakt til kommunen i sager, som har principiel og generel karakter
for strandområdet.
Foreningen har ca. 250 medlemmer og det årlige kontingent er 100 kr.
Som medlem har man elektronisk adgang til avisen ”Sjællandske”.

Sommerens aktiviteter
Sankt Hans aften
Tirsdag den den 23. juni afholdes bålafbrænding på Stillinge Strand.
Bålet tændes kl. 21.00.
Strandens Dag
”Livet på stranden” lørdag den 6. juni 2015
En naturvejleder tager børnene og os andre med på opdagelse på stranden.
Evt. 1.hjælps Kursus/Hjertestarter
Aktiviteten starter kl. 10.00 på vendepladsen ved nedgangen til Stillinge Strand.
Generalforsamling
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den 12. juli kl. 10.00.
Yderligere information kan indhentes på foreningen hjemmeside www.husoggrund.dk eller
ved henvendelse til sekretær Roland Ipsen - telefon 20201336
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Torsdag d. 26. februar kl. 18.00
Hyggeaften med fællesspisning i
Stillinge Forsamlingshus
Torsdag d. 26. februar kl. 19.30
Foredragsaften i Præstegården

Mødekalender

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

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

Lørdag d. 7. marts kl. 10.00
Beboermøde i Huset

Torsdag d. 12. februar kl. 19.00
Støtteforeningen for stillinge
Forsamlingshus og Forsamlingshuset afholder generalforsamlinger

Fredag d. 20. marts kl. 18.30
Vinsmagning i Huset
Tirsdag d. 24. marts kl. 19.00
Forårskoncert i Stillinge Kirke

Søndag d. 15. februar kl. 14.30
Fastelavnsfest i Stillingehallen
Onsdag d. 18. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
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Torsdag d. 26. marts kl. 19.00
Generalforsamling i
Kirke Stillinge Brugsforening
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Torsdag d. 19. februar kl. 19.00
Hjertestarter infomøde på
Trelleborg Friskole

Æ
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Tirsdag d. 24. marts kl. 19.00
Hejninge Bylaug besøger
Trelleborg Blomster

Hejninge-Stillinge
Lokalråd
Tirsdag
d. 28. april kl. 19.00

Tirsdag d. 24. februar kl. 19.00
Stillinge IF afholder
generalforsamling
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Generalforsamling i Hejninge Bylaug
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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