
Snart kommer
Stillingebussen
- Se side 8

Årets picnic-koncert
ved Stillingehallen
- Se side 5

Skt. Hans aften
hos spejderne og
på Trelleborg - Side 14-15
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Du kan også læse 2sogne på  www.2sogne.dk

3         Juni 2019          42. årg.

Kom til Vikingefestival på 
Trelleborg i juli måned - se side  14
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Lokalrådets medlemmer:
Abdel Sabri 40 59 73 99
Bolette Trier 29 32 63 62
Børge Carlsen 23 72 03 51
Erik Nygaard 21 74 96 34
Karen Brøndel 51 94 40 18
Kirsten Lambert 25 54 82 90
Lars Rasmussen 21 64 81 37
Morten Brøgger 20 11 76 92

Lokalrådets formand:
Kirsten Lambert 
2sogneformand@gmail.com

Lokalrådets kasserer:
Connie Jensen
2sognekasserer@gmail.com

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

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

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

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

Tryksted: RFT

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

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

I dette nummer:
  3  Hejninge-Stillinge Lokalråd
  4 Sydbank og pengeautomat
  5 Årets picnic-koncert
  8 Snart kommer Stillingebussen
  9 Flextur - åben kørsel for alle
 Hjertestarter ved Stillinge Forsamlingshus
14 Trelleborg Vikingefestival
15 Skt. Hans hos spejderne og loppemarked
20 Gymnastikopvisning i Stillinge IF
21 Kr. Stillinge set fra luften 1951
22 Vikingeborgen Trelleborgs program 2019
25 Kirkesiderne
38 Trelleborg Friskole
39 Dagli’ Brugsen
40 Brugsen har 125 års jubilæum
41 Ungdomsklubben Stjernen
46 Askehavegård
48 Stillinge Skole
49 Generalforsamling i Hejninge Bylaug
 Petanque
54 Art Market
55 Strandfestivalen
56 Stillinge Børnehave
57 Stillinge Plejecenter
58 Sct. Mikkels Kirke aktiviteter
59 Mødekalender - Dagplejen

Forsidebillede: 
Vikingefestivalen omdanner Trelleborg til en levende 
vikingeborg den 13.-21. juli. Se mere side 14.

Lokalrådet er meget taknemmelig 
for alle bidrag, som gør det muligt 
at ’2sogne’ kan udkomme. 
Såfremt at du vil give et bidrag 
til bladet, kan beløb sættes ind på 
kontonummer 5356 - 0000242740 
eller via MobilePay nr. 39013 med 
beskeden ”Bidrag 2sogne”.
Tak.
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Hæveautomaten i Kirke Stillinge
Lokalrådet har været i kontakt med Syd-
bank, så snart vi hørte om deres planer med 
at lukke hæveautomaten i Kirke Stillinge. 
Lokalrådet har fremført en del argumenter 
over for banken, da mange i lokalområdet vil 
blive påvirket negativt, når de ikke længere 
kan hæve kontanter i automaten. Særligt de 
ældre, som ikke kan transportere sig til ban-
ken i Slagelse, vil få problemer. Mange ældre 
er endnu ikke helt ’dus’ med diverse beta-
lingskort, netbank og Mobilepay og er der-
for afhængige af  kontanter. Unge, som kun 
har debetkort, har også brug for kontanter til 
deres aktiviteter, og vores mange udenland-
ske turister vil også savne muligheden for 
at hæve kontanter i hæveautomaten, da fx 
mange af  de små gårdbutikker og boder kun 
tager imod kontant betaling og Mobilepay. 
Lokalrådet har givet Sydbank muligheden 
for selv at forklare, hvorfor de ikke længere 
vil have hæveautomat i Kirke Stillinge – læs 
indlægget på side 4.

Busdrift i lokalområdet
Slagelse Kommune vil gerne afprøve en ny 
busdrift i Stillinge Skoles distrikt og havde 
derfor inviteret Lokalrådet og repræsentan-
ter fra lokalområdet til dialogmøde i begyn-
delsen af  maj. De to nuværende buslinjer, 
som primært servicerer skoleelever til Stil-
linge Skole, er dyre i drift, og brugertilfreds-
heden er ikke i top. Derfor inviterer kommu-
nen nu til samarbejde om de nye planer med 
borgerbussen. Læs mere om det nye tiltag på 
side 8.

Ganske få kender og benytter Flextur, 
som af  alle borgere i Slagelse Kommune kan 
bruges alle ugens dage. Har du brug for of-
fentlig transport af  og til, eller på faste tids-

punkter, er Flextur måske løsningen for dig. 
Få flere informationer på side 9.

Samarbejde med Trelleborg
Lokalrådet holder møde med Trelleborg i 
midten af  juni for at identificere fremtidige 
samarbejdsmuligheder mellem Trelleborg og 
vores lokalområde. Trelleborg er interesseret i 
et tættere bånd til os, som bor i lokalområdet, 
og Lokalrådet ser da også rigtig mange for-
dele ved en tættere tilknytning. Mødet kunne 
fx munde ud i flere aktiviteter på Trelleborg i 
samarbejde med Lokalrådet eller de lokale fri-
tidsforeninger. Mere om dette i næste 2sogne. 
Se også indlægget fra Trelleborg på s. 22-23.

Picnickoncert og Strandfestival
Lokalrådet inviterer igen i år til Picnickoncert 
– det er fredag den 2. august. Nu er program-
met på plads, og der vil være aktiviteter fra 
kl. 18.00-22.15. Først vil der være under-
holdning for børnene med Sylvester og hans 
trommeshow, senere livemusik med bandet 
Starscream, som spiller et bredt repertoire 
af  populære numre, og endelig slutter Pic-
nickoncerten af  med et stort fyrværkeri. Du 
skal selv medbringe madkurven, mens drik-
kevarer købes i baren til rimelige priser. Se 
annonce på side 5.

Strandfestival finder sted i weekenden 3.-
4. august. Lokalrådet støtter Strandfestivalen 
økonomisk, og medlemmer af  lokalrådet 
deltager i planlægningsgruppen. Sidste år 
blev Strandfestivalen en kæmpe succes med 
60 stande og en masse forskellige aktiviteter 
langs stranden fra Drøsselbjerg til Tude Å. Se 
annonce på side 55.

Med ønsket om en god sommer
Hejninge-Stillinge Lokalråd
2sogneformand@gmail.com
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Danskerne går i stadig højere grad over til 
at bruge digitale betalingsmuligheder, såsom 
netbank, mobilbank og MobilePay. Og det 
kan mærkes på pengeautomaterne rundt 
omkring. Det får flere steder i landet den 
betydning, at pengeautomaterne bliver taget 
ned – og altså også den i Kr. Stillinge.

- Vi må desværre konstatere, at vi har et 
ret stort underskud på automaten hver må-
ned, fordi der ikke er nok, der bruger den, 
forklarer John Madsen, der er filialdirektør i 
Sydbank i Slagelse.

Beslutningen om at tage automaten ned 
har mødt protester lokalt. Blandt andet fordi 
det er den sidste automat i området.

- Jeg kan selvfølgelig godt forstå, at folk er 
rigtig trætte af  det her. Og vi har da også lyt-
tet til de lokale protester, vi har mødt.  Men 
vi indretter jo bankens tilbud efter kunder-
nes behov. Og når automaten ikke bliver 
brugt nok – og i øvrigt ikke bliver brugt af  
bankens egne kunder, ja så er det desværre 
ikke forsvarligt at beholde den, siger John 
Madsen.

Automaten i Kr. Stillinge bliver taget ned 
d. 23. maj 2019

Filialdirektør John Hansen, Sydbank, Slagelse

Red.: Indlægget er modtaget 6. maj inden protest- 
underskrifter er indleveret til Sydbank.

Ja, den er god nok
Sydbank har besluttet at nedtage pengeautomaten i Kr. Stillinge. 

Det skyldes helt enkelt, at automaten ikke bliver brugt nok, 
lyder det fra banken.

Støt Hejninge-Stillinge Lokalråd med frivilligt bidrag

5356 - 0000242740
HEJNINGE-STILLINGE LOKALRÅD
V/CONNIE JENSEN
BILDSØVEJ 106
4200 SLAGELSE



2sogne 5Juni      2019 

Lokalrådets Picnic-koncert 

Fredag 2. august 2019
Kl. 19 på sportspladsen v/ Stillingehallen, Bildsøvej 74B

Lokalrådet inviterer igen til Picnic-koncert. 
Kom og vær med - og tag familien, naboen og vennerne med - gratis entré

Arrangementet starter med en 
lille times trommeshow leveret af
Masterdrummer Sylvester Agbedoglo 
fra Vest Afrika. Han vil medbringe masser 
af forskellige trommer, og alle, der har lyst, 
får mulighed for at prøve at slå 
på tromme. 

Klokken 19.30 kommer partybandet Starscream på scenen. Bandet består af 5 
musikere, som spiller hits og klassikere fra Beatles, Phil Collins, Thomas Helmig, 
Kim Larsen m.fl.

Sidste år blev fyrværkeriet aflyst på grund af 
tørken. Klokken 22.00 vil der, hvis forholdene 
tillader det, blive et mindre festfyrværkeri.

Der er således lagt op til en festlig aften med 
forhåbentlig mange gæster fra land, by og 
strand. Picnickurven medbringer du selv, 
drikkevarer købes på pladsen.
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

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

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

Email: f.hangartner8@yahoo.dk

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

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde tirsdag og 
onsdag.

VELKOMMEN
Niels Arne Skovgård Andersen

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

Servicevogn: 30 24 25 20

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

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

ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

Salon New Hair

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

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

med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

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

bestille værelser i god tid.
Velkommen!
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Slagelse Kommune er i gang med at udvikle 
et 1-årigt forsøgsprojekt inden for den kollek-
tive trafik, som går ud på at dække Stillinge-
området ind med busser, og dermed knytte 
området bedre sammen med den øvrige kol-
lektive trafik i Slagelse Kommune. Projektet 
vil styrke både busbetjeningen i Stillinges nær-
område og borgerdemokratiet, da det vil være 
jer borgere, der skal planlægge både køre- og 
linjeplaner for jeres lokalområde. 

Fokus på borgerinddragelse  
Stillinge- bussen vil være jeres bus, og det vil 
være jer, der bliver ”arkitekten” bag buslin-
jen. Forsøgsordningen vil udfordre den tra-
ditionelle ruteplanlægning på en ny måde 
og vende den fuldstændigt på hovedet. Og I 
skal være med til det. 

Stillinge-bussen vil involvere jer på en helt 
ny måde, således at det bliver jer der står bag 
bussens linje- og køreplaner fremadrettet. I 
Slagelse kommune tror vi nemlig på, at det 
er jer, der kender mest til jeres lokalområde, 
og derfor bør planlægningsopgaverne helt 
naturligt også forankres hos jer! 

Samarbejde med lokalrådene
Stillinge-bussen er tænkt som et samar-
bejdsprojekt mellem landsbyrådene i Stil-
linge-området, Stillinge skole, som skal være 
centralt knudepunkt i projektet, og Slagelse 
Kommune. Projektet vil være det første 
transportprojekt i Slagelse Kommune, hvor 
borgerne direkte kan være med til at plan-
lægge både køre- og linjeplaner. 

Hvilke ændringer er der 
i forhold til i dag?
Vi vil gerne gøre den kollektive trafik så bil-

ligt som muligt for alle borgere, da vi mener 
at dyre busbilletter kan modvirke borgernes 
aktivitet og deltagelse i lokalområdet. Vi 
mener, at pengene til busbilletter bedre kan 
bruges i jeres lokalområde! Derfor vil Sla-
gelse Kommune gøre det GRATIS for jer, 
at bruge Stillinge-bussen. Din busrejse med 
Stillinge-bussen vil altså  ikke koste dig no-
get.  

For at skabe økonomisk råderum til bus-
sen, vil vi afbestille linjerne 438 og 491, som 
er meget omkostningstunge i kommunens 
busbudget. 

Gennem Stillinge-bussen vil vi prøve, at 
yde som minimum den samme service for fx 
skolebørnene i området, således at de sikres 
skolekørsel hver dag. Derudover forventer 
vi, at bussen vil tilgodese flere behov end 
de nuværende buslinjer kan tilgodese, i hele 
lokalområdet. Stillinge-bussen vil kunne op-
fylde flere transportformål og vil blandt an-
det sørge for:
• Den daglige skoletransport til Stillinge 

skole
• De daglige indkøbsture – også hvis du vil 

handle i Slagelse
• Besøgsture til fx familie og venner 
• Kørsel til sportsforeninger 

For at få projektet til at lykkes, er det vig-
tigt, at I samarbejder gennem jeres lokalråd 
med Slagelse Kommune. Der vil blive af-
holdt møder i hele juni måned mellem Sla-
gelse Kommune og landbyrådene. Linjens 
forventes at blive sat i drift i december 2019. 

Med venlig hilsen, 
Slagelse Kommune

Snart kommer Stillinge-bussen
- Og du kan være med til at planlægge den



2sogne 9Juni      2019 

Flextur - åben kørsel for alle
Hvad er Flextur?
Flextur er en kørselsordning, som er åben 
og tilbydes alle borgere - uanset hvor ung el-
ler gammel du er. Flextur administreres af  
vores lokale trafikselskab Movia, hvor turen 
bestilles – enten på deres hjemmeside eller 
telefonisk.

Med Flextur får du:
• Afhentning fra din adresse og afstigning 

på den adresse, du ønsker 
• Kørsel fra alle områder i Slagelse Kom-

mune 
• Kørsel på tværs af  kommunegrænsen  
• Kørsel fra kl. 6 til kl. 23 alle ugens dage 

inklusiv søn- og helligdage
• Betaling med Dankort på Movias hjem-

meside 
• Bestilling pr. telefonen eller på Movias 

hjemmeside 
• Kørestolsbrugere hentes i liftvogn

Det koster dig noget, at bruge Flextur, pri-
serne ligger meget tæt på bussernes kontant-
prisbilletter:  

  Grundpris Km-pris    
   (mere end 10 km)

Voksen  36,- kr.  6,- kr. 
Barn (op til 16 år)  18,- kr. 3,- kr. 

Med grundprisen får du altid kørsel på op til 
10 km med i prisen. Når du skal køre mere 
end 10 km, betaler du 6,- kroner per kilo-
meter.  Der er ingen ledsagerrabat i Flextur. 

Bemærk:
I Slagelse Kommune arbejder vi på, at få sat 
brugerbetalingen ned for jer, der bor udenfor 
kommunens byer, da vi ikke kan tilbyde sam-
me god betjening til jer der bor på landet. 
Brugerbetaling i Flextur er under drøftelse.      

Hvordan bestiller jeg en flextur?
Ring på telefon 70 26 27 27 fra kl. 8 til 18 
og bestil kørsel senest 2 timer før du vil hen-
tes. Du vil få oplyst et præcist klokkeslæt for, 
hvornår du bliver hentet. 

Hvis du ofte kører den samme tur, kan du 
lave en fast aftale, så du ikke behøver at be-
stille ny kørsel hver gang. Du skal dog huske 
at afbestille den enkelte tur, hvis du en dag 
ikke skal køres alligevel. 

Fast aftale om flextur
Aftaler om fast tur kan kun bestilles over 
telefonen. Ved bestilling oplyser du dato, 
adresse og tidspunkt for afhentning og af-
stigning samt antal personer, der skal med 
på turen.  

Med venlig hilsen Slagelse Kommune

HJERTESTARTER/KIRKE STILLINGE FORSAMLINGSHUS
Det er med stor glæde, at vi kan informere om, at hjertestarteren i 

Kr. Stillinge Forsamlingshus, er blevet sat op udenfor forsamlingshuset i et 
hjertestarterskab.

Vi søgte først på året i 2018 Trygfonden om tilskud til dette, 
og i efteråret 2018 fik vi sponcoreret et skab.

Skabet hænger lige ved siden af indgangen til forsamlingshuset.

På bestyrelsen vegne 
Dorthe Jonge 
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Tagdækning SLAGELSE DYREHOSPITAL  
 Undersøgelser · Operationer 

Tandbehandling · Laboratorium  
Fysioterapi · Kattens Værn  

Kattepension ·  Hundelegeplads 
Tilbehør ·  Foder 

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

Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

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

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

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

Alt i murer-, tag- og facade-arbejde 

Ring gerne for et uforpligtende tilbud

Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87

Åbningstider
Mandag og tirsdag 10-17  •  Onsdag lukket

Torsdag og fredag 10-17  •  Ellers efter aftale

Tilbyder nu senior-

 og studierabat!!!
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Hanne Steenberg 
Indehaver, Ejendomsmægler MDE 

Tlf. 2298 7488
hanne@minbolighandel.dk

FASTE LAVE SALÆRER
Villa og rækkehus................... kr. 60.000
Ejerlejlighed.............................. kr. 42.500 
Andelsbolig.................... ........... kr. 35.000
Salærer er inkl. markedsføring og fremvisninger

SOLGTELLER GRATIS*

Jeg giver 20% til Ældresagens medlemmer

* Udgift til tilstandsrapport, el-rapport samt energimærke 
indgår ikke i solgt eller gratis.

Vil du have en lokal mægler? 
Jeg bor i Kirke Stillinge, og jeg 
er vild med vores område! 
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NIELS MØLLERS VVS
•  Vi løser VVS-opgaver i badeværelser og køkkener 

       - udskifter blandingsbatterier og pakninger i vandhaner, renoverer toiletter m.m.

• Reparerer og udskifter radiatorer og radiatorventiler

• Renoverer utætte vand- og varmerør i hele huset

•  Udfører service og giver gode råd om varmeanlæg til VVS-installation i alle former for byggerier 

• Skal der bygges nyt hus eller sommerhus, så er vi også klar

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

Slagelses lokale cateringkøkken
      med den gode mad til hverdag og fest
www.lyngegryden.dk   71 78 41 74  lyngegryden@gmail.com
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Vikingefestival
Oplev Slaget om Trelleborg
Prøv-selv-aktiviteter for både børn og voksne
13.  – 21.07.2019 / Alle dage 10 – 17

Træn, smag og kæmp som en viking.
Over 1000 vikinger fra Danmark og  
udlandet omdanner Trelleborg til en  
levende vikingeborg

Voksne 130 DKK
Børn 30 DKK

vikingeborgen-trelleborg.dk

A
nne-Christine Larsen. G

rafik: Cam
illa Brink N

ielsen
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 KFUM
spejderne

Loppeting
KFUM spejderne i Stillinge søger 

effekter til vores loppemarked
Ligger du inde med effekter, du mener, vi kan bruge, dog ikke hårde hvidevarer, 

kan du kontakte os på telefon og aftale nærmere om eventuel afhentning.

Lars Larsen tlf.: 25 12 87 91
Karsten Jørgensen tlf.: 22 34 73 95

Skt. Hans 
hos Spejderne

KFUM-Spejderne indbyder til Skt. Hans aften

Søndag d. 23/6-2019 med bålfest.
Arrangementet foregår i Spejdergården på Støvlebækvej 4, Kr. Stillinge.

Kl. 19.00: Dørene åbnes. Fra dette tidspunkt vil der være diverse små 
aktiviteter samt mulighed at købe kaffe, kage m.m.    

I tilfælde af regnvejr vil man kunne nyde sin kaffe m.m. 
under havepavillon.

Kl. 20 30: Fakkeloptog med alle spejdere, derefter båltale. 

Kl. 20.45: Midsommersangen synges og bålet tændes. 

Salg af øl, vand, 
kaffe/te, kage og is.

Skt. Hans Fest i Spejdergården
I lighed med sidste år er vi tilbage til det helt gamle koncept, hvilket betyder, 

at vi først åbner for arrangementet kl. 19.00. Der vil således ikke være fælles spisning.
Entreen vil selvfølgelig være GRATIS. Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand m.m.

Vel mødt til en hyggelig Skt. Hansaften i Spejdergården.
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER 
    V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP 

 

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

 
 
 
 

 

 BUKETTER 
 BEGRAVELSE 
 RECEPTIONER 
 BRYLLUP m.m. 

GRATIS  
LEVERING  

I HELE SLAGELSE 

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

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

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

www.strandensmalerservice.dk

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto- & Pladeværksted
Stillingevej 78, Kirke Stillinge

Tlf. 58 54 71 64
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TØ
MRER-GÅRDEN ApS

Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse

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

21 75 91 34 • 58 54 91 31

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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Hos GSC anlæg A/S finder I et team, der i samarbejde  
udfører en bred vifte af  entreprenør- og kloakarbejde. 
Virksomheden består af dygtige og engagerede  
medarbejdere, og vi arbejder fleksibelt i forhold til  
jeres behov og ønsker, når det kommer til kloakarbejde  
og andet entreprenørarbejde.

Vi råder over en komplet og moderne maskinpark til  
løsning af de opgaver, vi indgår aftaler om.  

Entreprenør- og kloakarbejde
Velkommen til GSC anlæg A/S

37TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2018   TURISTGUIDE KALUNDBORG SYD 2018

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

• Nedrivning, om- til- og nybygning
• Alt i støbearbejde
• Etablering af haveanlæg og terrasser
•  Etablering af spildevandsløsninger – herunder 

beplantet filteranlæg med lille pladskrav. Kan 
også etableres ved høj vandstand.

•  Afretning, reparation og vedligeholdelse af grusveje
• Slamsugning og spuling af kloakker og dræn
• Tømning af septiktanke
• TV-inspektion af kloakker

NYHED!  
Hurtig og effektiv  

knusning af grunde,  
ufremkommeligt krat  

og skråninger
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Vores mange gymnaster i Stillinge IF brugte 
søndag d. 31. marts på at vise de ting, som 
de har lært i løbet af  vinteren. Det blev til et 
par spændende timer med mange forskellige 
indslag: fra de alleryngste på Mor-far-barn-
holdet, over Stortrampolin og Jumping Fit-
ness UNG, til de mange dygtige springgym-
naster på både Krudtugleholdet (3-6 årige) 
og vores Springhold fra 0.-6. klasse.

Årets vandrepokal gik til Palle Christi-
ansen, der igennem en lang årrække har 
trænet vores springhold. Det er takket være 
ham og vores mange andre frivillige, at vi 
igen i år har kunne udbyde en bred pallette 
af  gymnastik- og træningshold. Udover de 
hold, som kunne ses til opvisningen, har 
foreningen i år også kunne tilbyde Yoga, Se-
niordans, MotionMix m/k, Jumping Fitness 
Voksen samt et gymnastikhold på Stillinge 
Plejehjem.

Vi takker igen i år for den store opbak-
ning til både foreningen og gymnastikop-
visningen; det har stor betydning for både 
vores gymnaster og vores gymnastikforenin-
gen, at så mange støtter op!

Forberedelserne til næste års sæson er 
allerede i gang – så hold øje med 2Sogne 
og www.stillingeif.dk! Programmet for kom-
mende sæson vil blive offentliggjort omkring 
juli måned, og tilmeldinger til de enkelte 
hold åbner i starten af  august.
GOD SOMMER TIL ALLE

Maria Sværke, på vegne af  
gymnastikafdelingen i Stillinge IF.

Tusind tak til Claus Jakobsen for de mange fine bil-
leder fra opvisningen!

Gymnastikopvisning 
i Stillinge IF
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Efter en meget travl vinter, hvor Trelleborg 
har arbejdet på at gøre museet klar til at mod-
tage sommerens mange gæster, kunne museet 
den 1. april slå dørene op for en ny sæson 
2019 med en bred vifte af  nye og spændende 
publikumsoplevelser.

Events
I år byder vikingeborgen Trelleborg igen på 
en række spændende oplevelser og events. I 
påsken var der fokus på Vikingernes forårs-
traditioner og Vikingekrigerens våbenbrug, 
der sammen med det fantastiske vejr lokkede 
mange gæster til Trelleborg. Rigtig mange 
hørte det spændende foredrag med skjold-
eksperten Rolf  Warming, der fortalte om 
vikingerne skjolde bl.a. om Danmarks eneste 
vikingeskjold, der er udstillet på Trelleborg.

I pinsen er der fokus på Religionsskif-
tet med aktiviteter og daglig rundvisning 
kl.11.00. Sankt Hans Aften er der traditionen 
tro vikingeaktiviteter, båltale og kæmpebål. 

Senere på aftenen er der Rock på Borgen 
med sej koncert i langhuset. Sidst på som-
meren afholdes der bl.a. Workshop for træ-
smede, Haveselskabets plantemarked, samt 
det årlige Smedetræf. I skolernes efterårsferie 
sætter vi fokus på Trelleborg med Lysfest - 
Nat på Borgen og Kongens gæstebud, hvor 
det er muligt at nyde en lækker tre-retters 

vikingemenu, bænket ved langborde, bål og 
kerter i det smukke gamle langhus.

 
Brunch og Borgtur
Som noget nyt vil der i år være mulighed for 
at deltage i Brunch og Borgture d. 26.05 og 
d. 29.09. Spis en lækker brunch og tag med 
på en god tur med underholdende fortællin-
ger på borgen. Husk at der skal meldes til på 
- Trelleborg-booking@natmus.dk. Der vil li-
geledes blive mulighed for at høre flere spæn-
dende Foredrag i museets cafe (se nærmere i 
dagspressen og på museets hjemmeside)

Trelleborg Vikingefestival
Den største årlige begivenhed er Trelleborg 
Vikingefestival, der i år foregår i perioden 
fra d.13.07 til og med d. 21.07. Trelleborg 
arbejder i mange måneder på at gennemfø-
re festivalen. Det kræver megen forberedelse 
og koordinering, når over 10.000 gæster 
hvert år besøger den stemningsfulde mar-
kedsplads. I år vil mere end 1100 vikinger 
slå sig ned på borgen i de ni dage festivalen 
varer. Både vikingehåndværkere, handels-
folk og krigere deltager i vikingefestivalen, 
der kulminerer med Slaget om Trelleborg, 
hvor 250 krigere tørner sammen dagligt i de 
sidste fire dage.  

Vikingelandsbyen, publikumsaktivite-
ter og nyt for skoler og institutioner 
Vikingelandsbyens tiltrækker hver år mange 
gæster. Hvert år udvikler Trelleborg helt nye 
undervisningsforløb for skoler, gymnasier og 
andre uddannelsesinstitutioner. I år bliver 
projektet Arkæologi på Trelleborg lanceret - 
et forløb, der bringer eleverne helt tæt arkæo-

Vikingeborgen Trelleborg har åbnet 
for sæson 2019 med nye events og et 

spændende aktivitetsprogram
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logens arbejde og på de autentiske genstande 
i udstillingen. 

Der vil være nye publikumsoplevelser i 
landsbyen og hele sommerferien er der gang 
i aktiviteterne. Legepladsen lige ved siden af  
museet er blevet renoverede og der er Leg og 
læring til de mindste.

Ny Trelleborg projektet
Trelleborg, Nationalmuseet arbejder sam-
men med Slagelse Kommune om projektet 
Den Genskabte Borg. Projektet skal løfte 
formidlingen og forståelsen af  den impone-
rende ringborg, der oprindelig blev bygget i 
Harald Blåtands regeringstid. Med projektet 
genskabes og levendegøres et udsnit af  Trel-
leborg, der opføres i området nordøst for den 
oprindelige ringborg. I første etape bygges et 
lagkageudsnit af  ringborgen med voldgrav, 
bro, vold, port, porthus og palisade. 

Til realisering af  den første fase med gen-
skabelse af  et udsnit af  borgen, har projektet 
modtaget 15 millioner fra Augustinusfonden 
og 500.000 kr. fra Bank Trelleborg Fonden. 
Den Genskabte Borg er en del af  projektet 
Ny Trelleborg – den genskabte historiske og 
digitale vikingeborg, og det er ligeledes pla-
nen, at rekonstruere et antal langhuse og til-
byde digital formidling på monumentet. 

Med de nye planer bliver Trelleborg og vi-
kingetiden mere vedkommende og forståelig 
for publikum, ikke mindst fordi de selv kan se 
og mærke fortiden. Historien bliver fortalt med 
moderne fortælleformer kombineret med, at 
gæsterne ved selvsyn kan opleve, hvor storslået 
et bygningsværk Trelleborg har været.

Udeområderne
Der arbejdes i øjeblikket på at etablere en 
større P-plads på Trelleborg, der fremover 
skal rumme omkring 270 biler. P-pladsen for-
ventes færdig sidst i juni. Vintertidens omfat-
tende arbejde med vedligehold og renovering 

af  museets rekonstruktioner og udearealer er 
veloverstået, og nu skal der slås græs og me-
get andet, så alt er så indbydende som muligt.

Flot butik og dejlig Café på Trelleborg
I museets butik ligger mange nye spændende 
varer klar. Her er det muligt, at finde den helt 
rigtige gave eller et minde fra en dejlig dag 
på Borgen. Butikken er blevet ny-istandsat, 
og med de flotte nye vikingevarer, kan det 
blive svært at vælge, hvad der skal med hjem. 
Skulle sulten melde sig eller bliver det nød-
vendigt med en pause, byder Cafe Trelleborg 
på duftende kaffe, lækre kager, en lille lun ret 
m.m. i cafeen med en af  landets bedste ud-
sigter. Cafeen har åbent i ferieperioderne og 
udvalgte weekender.

Trelleborgs Venner 
Trelleborg har mange frivillige, men museet 
vil gerne arbejde sammen med mange flere. 
Mange af  de frivillige deltager i vikingelivet, 
mens andre løser forskellige opgaver på mu-
seet. Samarbejdet med Trelleborgs Venner 
og foreningens bestyrelse er derfor en vigtig 
del af  sommerens gøremål. I år har museet 
den første lørdag i hver måned besøg af  de 
mange laug og glade arbejdende frivillige. 
Her mødes 40-50 vikinger omkring hånd-
værk, hygge og fællesskab. 

Alle på Trelleborg glæder sig hvert år til at 
modtage lokale borgere og andre glade som-
mergæster på Borgen. Vi håber, at lokalom-
rådet vil tage godt imod vores planer og være 
med til at bakke op om vores lokale skat. Vi 
håber således også, at så mange af  vores na-
boer som muligt har lyst til at deltage i en el-
ler flere af  årets arrangementer – f.eks. Sankt 
Hans Aften og vikingefestivalen. 

Vi ses på Trelleborg.
På hele personalets vegne  

Museumschef  Anne-Christine Larsen
www.vikingeborgen-trelleborg.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

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

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

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

Total-, hoved- 
eller fagentre-
prenør

Aut. 
kloakmester

Tømrermester

Murermester

Byggeri & anlæg

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

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
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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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Om tro 
”Hvad er det vigtigste for en præst? At jeg i mit hjerte 
tror på en guddommelig skaber, eller om jeg går hjem og 
prøver at efterleve de kristne budskaber?” spørger en 
mand. 
 Hvis jeg skulle svare ham på det spørgsmål, ville jeg 
først sige, at han skam ikke skal gøre noget for præstens 
skyld. For det andet ville jeg sige, at hans alternativ er 
falsk.  
 Det skyldes dels, at det at tro slet ikke handler om at 
tro at Gud, Skaberen, er til. Dels skyldes det, at det at 
efterleve budskabet ikke er noget andet end at tro, men 
det er netop at tro. Men vel at mærke at tro i en anden 
forstand end den, han taler om. 
 Tro i kristen forstand handler om noget ganske 
andet. Tro er her, at stole på, have tillid til, tage et tilsagn 
for pålydende. Med andre ord, så er spørgsmålet i kristen 
sammenhæng, om du stoler på Gud, at han sørger for dig, 
som han også sørger for fuglene under himlen og liljen på 
marken, spørgsmålet er, om du tager det for pålydende, 
når Gud i Jesus Kristus og budskabet om ham tilsiger dig 
tilgivelse for alt ondt, du har gjort, og spørgsmålet er, om 
du i tillid til denne barmhjertige og omsorgsfulde Gud vil 
tage dit liv op som den opgave, han har stillet dig, og du 
vil gå døden i møde i håb til Gud, at også dér vil du være i 
hans magt.  
 Så vil du måske indvende, at hele denne tillid til Gud 
jo må forudsætte, at du i første omgang må tro, at Gud 
findes. Men dertil må jeg svare nej. Spørgsmålet er – kun-
ne man sige – forkert stillet. For sagen er, at man aldrig – 
heller ikke i tro – vil kunne afgøre sig for, om Gud er til.
 Der findes slet ikke – over for Gud – et sådant neu-
tralt sted, hvor man kan tinge frem og tilbage, om Gud 
nu findes eller ikke. Paulus skrev i sin tid, at troen kom-
mer af det, der høres. Det betyder, at du, når du hører 
budskabet: dine synder er tilgivet, at din tro så ikke består  
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i at tro, at Gud findes, men din tro involverer først og 
fremmest dig selv, at du må angre din synd, ja måske 
overhovedet først erkende din synd, og se, at du er kom-
met i et vrangt forhold til din næste og til Gud, dernæst 
betyder dette budskab, at netop denne skyld, der ligger 

 
mellem dig og din næste og mellem dig og Gud bliver 
slettet ud i tilgivelsen, så at du igen er fri, og kan være dig 
selv i dit forhold til din næste og til Gud. Sådan erfarer 
du, at du konkret får din tilværelse givet, på samme måde 
som du får en ny, ubrugt og frisk dag givet hver morgen.  
 Tro er ikke et forhold, man træder ind i, men det er 
at høre budskabet og se, at man allerede var i dette for-
hold.  
 Det er det hele. Tro er at modtage. Frelse er at få.  
 Derfor kan man heller ikke skille troen fra livet, 
sådan man kan lade være med at tro, men dog efterleve 
budskabet, som manden mente. Nej, for livet – kristen-
livet – er at tro, og tro er at få. Det ligger ikke i, hvad vi 
gør. Hvad skal en kristen? Han eller hun skal tro, det vil 
sige tage imod. Mere er der ikke. 
 Det er ud fra denne tro, som ikke er en mening om, 
hvorvidt Gud er til eller ikke, men som er at modtage sit 
liv, få det sat for som opgave, modtage det i tilgivelsen på 
ny, det er herudfra, fra denne tro, fra modtagelsen, at 
kristendommen har haft sin verdensforandrende virkning. 
Det er ikke som et næstekærlighedens handlingsprogram. 
Næstekærligheden har kristendommen i øvrigt ikke eneret 
på. Men det er kun evangeliet, der gør vores liv til tro, 
tillid, modtagelse.  MB 
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SOMMERKONCERT  
I HEJNINGE KIRKE  
Torsdag d. 13. juni kl. 19.30  

HALFDANSKERNE 

 
 
Til sommerkoncerten i år vil det populære viseorkester 
Halfdanskerne fremføre og fortolke sange med 
tekster af Benny Andersen, Halfdan Rasmussen og 
andre digtere. 
Efter koncerten er der kaffebord og fællessang i 
Kelstrup Forsamlingshus. 
Der er gratis entre. Alle er velkomne. 
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Kirken i sommerlandet 
Tirsdag, den 16. juli kl. 19.30 
SANGAFTEN 
I KR. STILLINGE PRÆSTEGÅRD 
  Vi markerer Dannebrogs 800 år  
  ved at finde flagsange frem fra 
  gemmerne. Efter kaffen synger vi 
  de fremmødtes ønsker. 
 

Tirsdag, den 30. juli kl. 19.30 
TORBEN BRAMMING:  
  VIKINGERNE OG KORSET 

 
Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste. Derefter 
er der kaffebord i præstegården.  
Med baggrund i sin bog fra 2018 fortæller Torben 
Bramming om missionæren Ansgars møde med  
vikingerne i Danmark 

Tirsdag, den 6. august kl. 19.30: 
MERETE BØYE: FAGRE NYE VERDEN? 

 
Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste. Derefter 
er der kaffebord i præstegården.  
Merete Bøye fører os ind i de fremmede og uhyggelige 
fremtidsverdener i bl.a. Orwells 1984 og Huxleys Fagre 
nye verden, og måske handler de mere om vores egen tid,  
end man skulle tro. 

Der er gratis entré og kaffebord. Alle er velkomne. 
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Udflugt til Malergården  
i Odsherred 
– for pensionister og ældre i Kirke Stillinge sogn 

Tirsdag den 20. august, kl. 10 
 

 
 
Hyggeklubben i Præstegården samt pensionister og 
ældre inviteres på bustur Malergården i Odsherred. 
 
Vi kører fra Præstegården i kirke Stillinge kl. 10 og er 
hjemme igen ca. kl. 16. På Malergården skal vi se den 
smukke gård, som maleren Sigurd Swane og hans 
hustru Agnete Swane indrettede til deres familie, 
foruden de af Swanes billeder, som hænger i huset 
 
Busturen og entreen til museet er gratis. Til gengæld 
skal deltagere selv betale 120,- kr. for middagsmad,  
dessert og kaffe.  

Tilmelding skal ske til sognepræst Morten Brøgger,  
tlf. 58 54 70 40 eller mail: mbr@km.dk 
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd 
Menighedsrådene i Hejninge og Kirke Stillinge har ansat ny søn- 
og helligdagskirkesanger pr.1. maj. Der var indkommet 6 ansø-
gere, alle meget velkvalificerede. Valget er faldet på Hans-Hen-
rik Raaholt, som ud over at have virket som kirkesanger i mere 
end 40 år - overvejende i adskillige kirker i Københavnsområdet, 
også er tidligere koncert og operasanger fra Danmarks Radio. Vi 
glæder os meget til et godt samarbejde. 
 Så har vi lige netop i skrivende stund overstået vor årlige 
basar, som på trods af diverse vinterlige byger gik over al for-
ventning. Overskuddet er væsentlig større end sidste år – præcis 
hvor meget det bliver, afventer lige det endelige regnskab. Vi 
havde atter i år modtaget mange sponsorgaver, som der blev 
holdt auktion over. Ved auktionen alene fik vi ca. 3.300 kr. ind. 
Vi takker følgende for meget fine sponsorgaver: Mekaniker Finn 
Hansen, Brugsen i Kr. Stillinge, Cirkus Is Stillinge Strand, Trel-
leborggaard Blomster, HJ-Huse, Dybkærgaard, Danish Agro, 
Madame Blå, Kr. Stillinge El, St. Galla Strandvejen, Kildemosen 
Smedie, Keen Birkemose, Skov- og Havehuset, Kom Ann, 
Awesome samt flere hemmelige sponsorer. 
 Udover besøg i de mange fine boder var der også mulig-
hed for at gå ind i konfirmandstuen og varme sig ved kaffe, 
kager eller lækre pølsehorn ligesom kirkens to kor, børnekoret 
og voksenkoret gav en minikoncert i kirken. Vi har i menigheds-
rådet talt om dato for næste års basar og kan allerede nu melde 
ud, at det bliver lørdag d. 6. juni 2020. 
 Menighedsrådet har den 10. maj haft det årlige syn på kirke 
og kirkegård samt vore to embedsboliger – graverboligen samt 
præstegården. Generelt er vedligeholdelsesstanden rigtig god. 
Synet danner baggrund for vore ansøgninger til provstiudvalget, 
hvilke arbejder vi ønsker fremmet. Menighedsrådet er enige om 
at genfremsætte vore to ønsker fra sidste år, nemlig indretning af 
nye offentlige toiletter i kapellet samt udvidelse af de eksisteren-
de graverfaciliteter, således at vi opfylder de arbejdsmiljømæs-
sige krav med bad- og omklædning til begge køn. 
 Næste menighedsrådsmøde er torsdag d. 6. juni kl. 19.00, 
hvor der er offentligt budgetmøde samt beretning fra året, der 
gik. Sluttelig skal jeg lige gøre opmærksom på, at jeg har fået ny 
mail pr. 1/6: frilundgjoerup13@gmail.com. 
 I ønskes alle rigtig god sommer. 
  Ebbe Frilund Gjørup/formand. 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

2. juni, 6. s. e. påske 1030 K Ingen 
9. juni, Pinsedag 900 1030 
10. juni, Anden pinsedag 1030 T Ingen 
16. juni, Trinitatis søndag 1030 B Ingen 
23. juni, 1. s. e. trinitatis 1030 900 
30. juni, 2. s. e. trinitatis 1030 Ingen 

7. juli, 3. s. e. trinitatis 900 1030 
14. juli, 4. s. e. trinitatis 830 * Ingen 
21. juli, 5. s. e. trinitatis Ingen 1030 ** 
28. juli, 6. s. e. trinitatis 1030 *** Ingen 

4. aug., 7. s. e. trinitatis 900 1030 

K = Konfirmation 
T= Trompet ved Christian Brøgger 
B = Børnekoret medvirker 

Gudstjenester på plejehjemmet 
Tirsdagene, d. 11. juni og 2. juli, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Ulla Thorbjørn Hansen og ** ved Bente  
Holm Viuf og *** ved Lone Uldall Jørgensen. 

 
Kirkernes hjemmeside www.stillingekirke.dk 

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

Fri 
Sognepræst Morten Brøgger har tjenestefri 2.-5. juli og 
holder ferie 8.-28. juli. Embedet varetages af præsterne i 
Sct. Peders-Havrebjerg pastorat.  
Se også hjemmesiden: www.sctpederskirke.dk  
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Sognepræst  
Morten Brøgger,  
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,  
e-mail: mbr@km.dk  
Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,  
mandag træffes sognepræsten ikke.  

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

Menighedsrådet:  
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,  
tlf. 31 10 30 60, e-mail: frilundgjoerup13@gmail.com 

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

Birte Andersen  
Poul Beierholm 
Susanne Broustbo 
Søren Skovager  
Joachim Wolder 

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

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

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

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Henrik Hviid 
Anni Ejland Nielsen 
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FYRTEST

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

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

VVS • KØL • FRYS5853 0515

 Klima - køl
 Vandkølingsanlæg
 Varmepumper
 Aircondition
 Fryseanlæg

 VVS-arbejde
 Smedearbejde
 Blikkenslagerarbejde
 Naturgas
 Forsikringsskader

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
Book online på www.kom-Ann.dk

Hudplejeklinik
• Ansigtsbehandlinger
• Japansk lift
• Ansigtszoneterapi
• Diamantslibninger
• Vipper og bryn 
• Trim slankebehandling
• Hotstone massage
• Manicure og pedicure med shellac
• Hårfjerning
• Spraytan 

GAVEKORT UDSTEDES

Kom-Ann
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Madsen’s Multiservice
www.madsens-multiservice.nu

Anlægsarbejde · Gravearbejde 
Anlæg af græsplæner

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

v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512
Email: ebbensgaard@ofir.dk

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

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

•   Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks. 
reklamelogoer

•   Hestedækner med navn på hest og/eller rytter

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

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

stofbleer og håndklæder 

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

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

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12b, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385
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Restaurant Retro food 
ved Stillinge Strand.

Bryllup, fødselsdag, 
konfirmation, gravøl, 

reception osv.

Med selskabslokale er der 
plads til 120 personer

Kontakt os for mere 
information og åbningstider 

på:

Tlf. 40 54 78 49

retro-food@hotmail.com

www.retrofood.dk

	  

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

www.kism.dK 

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

Alle former for smedearbejde i stål, rustfrit stål og aluminium  
Trapper – Havelåger – Stålkonstruktioner – Reparationer  
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I 1912 blev dørene slået op på Hejninge 
Skole – en dejlig landsbyskole der husede 
alle børnene fra Hejninge og omegn. I 2002 
blev dørene slået op på Trelleborg Friskole i 
de gamle bevaringsværdige bygninger med 
det store kastanjetræ som vartegn, og vi er 
her endnu.

Igennem årene har Trelleborg Friskole 
gennemgået en masse. Men i dag står vi 
stærkere end nogensinde. Trelleborg Fri-
skole blev startet af  3 ildsjæle, der havde 
klare tanker om værdier, dannelse og bør-
neliv. Disse værdier arbejder vi stadig mål-
rettet på at opfylde til gavn for vores 160 
elever.

Trelleborg Friskole har 0.-9.klasse og 
afsluttes med afgangsprøve. Vejen fra 0.-9. 
klasse ligner på mange måder fagfaglig un-
dervisning på andre skoler, men på utroligt 
mange andre områder er vi helt vores egen. 
Vi tilbyder madmatematik, udeskole, idræt 
& gymnastik, lejrskoler, udenlandsrejse, er-
hvervspraktikker, teateruge, morgensang 

hver dag, gymnastikopvisning, idrætsuge og 
meget meget mere. 

Alle elever går i skole i tidsrummet 8-14 
– dvs de yngre elever har mange kreative 
timer, og de ældre har færre. I løbet af  en 
skoledag har eleverne 2x 30 min pause, hvor 
de hygger sig sammen - selvfølgelig uden 
mobiltelefoner, da vi er en mobilfri skole. 

Det er essentielt for os som friskole, at ele-
verne bliver til nogen, før de bliver til noget. 
De skal udvikle egne talenter i et forplig-
tende fællesskab, og eksamener, lektier og 
karakterer må ikke blive styrende for udvik-
lingen af  vores elever. 

1/8-2018 kom der ny ledelse på Trelle-
borg Friskole. Ny skoleleder blev Ditte Heisz 
Ebsen, som har arbejdet på skolen som læ-
rer, souschef  og viceskoleleder siden 2006. 
Jeg er meget lokalkendt, er født – opvokset 
og bosiddende i lokalområdet. Ny vicesko-
leleder blev Astrid Vind Dinesen Villumsen, 
som har en baggrund som friskolelærer gen-
nem 12 år. Ledelsesteamet er meget dyna-

Trelleborg Friskole - friskolen på landet
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misk og optaget af  at cementere Trelleborg 
Friskoles værdier, at arbejde med synlighed, 
inddragelse af  lokalområdet og i det hele ta-
get vise, hvem vi er i langt højere grad.

Hvert år i juni afholder vi en stor gymna-
stikopvisning og sommermarked, som sam-
tidig er Åbent hus. Her er alle velkomne til 
at få en herlig dag med en fantastisk opvis-
ning, købe skønne elevproduktioner, prøve 
forlystelserne og måske spise en grillet pølse. 
I år har vi sommermarked lørdag d. 22/6 kl. 
10-13. Men i det daglige vil vi også meget 

gerne vise vores skole frem. Vi er - og skal 
være - et alternativ til folkeskolen. 

Vi har pt. enkelte ledige pladser til næ-
ste års 0.kl, ligesom vi har ledige pladser på 
nogle få klassetrin. Hvis du har lyst til at vide 
mere om dette, er du meget velkommen til 
at kontakte os. Følg også med på skolens 
Facebook-gruppe: Trelleborg Friskole. Vi 
håber også på, fremadrettet at kunne bringe 
indlæg om vores hverdag i 2sogne.

Ditte Heisz Ebsen, 
skoleleder

Dagi’ Brusen afholder pinsemarked lørdag 
d. 8. juni mellem kl. 10.00-14.00, hvor der 
vil være lidt loppefund fra Brugsen til salg 
samt vinsmagning. Endvidere vil der være 
mulighed for at købe pølser med brød ved 
grill samt øl og vand.

Mandag d. 2. juli 1894, åbnede Stillinge 
sogns Brugsforening et udsalg i Kelstrup, i 

den tidligere Høkerforretning, som nu har 
adressen Bildsøvej 93. I 1920 åbnede Brug-
sen så på den adresse, den er på nu, Stillinge-
vej 47. Har man lyst at læse mere om histori-
en fra 1894 frem til 2019 vil der i forbindelse 
med jubilæet ligge et lille hæfte i Brugsen. 

Her i 2019 skal vi så fejre jubilæum på 
125 år, og det skydes igang lørdag d. 29. juni 

mellem kl. 12.00-15.00, 
hvor der efter først til 
mølle princippet, vil være 
helstegt pattegris med øl 
vin og sodavand til, som 
kan nydes, mens musikken 
spiller. Vi glæder os til, at 
I kommer og fejrer dette.

Til venstre ses lidt bil-
leder fra brugsen op igen-
nem tiden.

På glædeligt gensyn fra 
Uddeler 

Esben Bruun-Schmidt 
& bestyrelsen.
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Mandag den 2. juli 1894 åbnede Stillinge 
Sogns Brugsforening et udsalg i Keldstrup, 
og i løbet af  de næste par år åbnedes udsalg 
i Øster Stillinge og Bildsø, og 12. marts 1897 
også i Kirke Stillinge. Der var således efter-
hånden 4 udsalg i sognet. 

Det første udsalg i Kirke Stillinge var i et 
hus, som lå, hvor adressen nu er Bildsøvej 
30. Men i 1903 blev der åbnet nyt udsalg 
i det hus, som endnu ligger samme sted på 
Stillingevej 78, det senere autoværksted. (Se 
foto) 

I 1917 trak brugsen i Kirke Stillinge sig 
ud af  samarbejdet. Hermed var Stillinge 
Sogns Brugsforening delt i 4 selvstændige 
brugsforeninger, idet Bildsø havde truk-
ket sig ud i 1909 og Øster Stillinge vistnok 
i 1913. Samtidig gik man over til at få de 
fleste varer fra Fællesforeningen, FDB. Hid-
til var de fleste varer hentet hos købmand 
Kargaard Thomsen i Slagelse.

I 1920 blev købstædernes læbælter ophæ-
vet ved lov. Brugsforeningernes monopol på 
brændevinssalg til medlemmerne faldt sam-
tidig væk. Uddeleren i Kirke Stillinge op-
sagde sin stilling og fortsatte som købmand. 
Brugsforeningen måtte så finde et nyt udde-

lingssted og en ny uddeler. Det blev osteme-
steren på Stillinge Mejeri, Marius Andersen, 
som købte huset med nuværende adresse 
Stillingevej 47.

Uddeler Andersen forøgede omsætnin-
gen meget, særligt med et øget foderstofsalg, 
så da brugsens bestyrelse i 1924 krævede 
større sikkerhedsstillelse, sagde han op og 
fortsatte sin forretning som købmand.

Bestyrelsen købte da slagter Allers hus, 
som lå, hvor brugsens  parkeringsplads nu 
er. Man ansatte mejerist J. Chr. Jørgensen 
som uddeler, og det gik godt, indtil han blev 
syg. Der blev underskud, og Conny Drejø 
blev ansat som ny uddeler i 1930. Hun sagde 
op efter et par år, og ny uddeler blev kommis 
Ejnar Thomsen fra Tømmerup Brugs.

I 1935 blev den ældste del af  den nuvæ-
rende brugs bygget og den gamle revet ned. 
Brugsen er senere udvidet flere gange. Ud-
deler Thomsen sagde sin stilling op i 1953 
og rejste til Sorø. Til ny uddeler blev valgt 
Thomas Meldgaard. I 1963 blev brugsen 
delt, idet grovvaresalget blev flyttet til den 
nyoprettede Vestsjællands Andels Foderstof-
forening med Meldgaard som forretnings- 
fører. 

Siden da har brugsen i Kirke Stillinge 
haft følgende uddelere: 
1963  Ingemann Dueholm. 
1971  Jørgen Kjeldsen.
1972   Egon Nielsen.
1981  Erling Bechmann. 
1990  Henning Meier Clausen. 
2019  Esben Bruun-Schmidt. 

(Se evt. Lokalhistorier 5. samling.)

Brugsen  har  125  års  fødselsdag  
2. juli  2019

Af Helge Christiansen
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www.klubstjernen.dk

Vi mødes ved klubben kl. 8.30. Vi kører 
med bus derned og forventet hjemkomst er 
kl. 17.00 ved klubben, hvor forældre bedes 
hente deres børn.

Der vil være en fast base, hvor der hele 
tiden er en voksen - der kan man kan stille 
sin taske.

Madpakke og drikkelse medbringes selv, 
ligesom lommepenge.

Børnene går sammen i grupper, ingen 
går alene, og vi udveksler telefonnumre.

Der er en egenbetaling på 50,- kr., der 
betales i klubben ved tilmelding, som er  
senest d. 11. juni.

Da Ungdomsklubben har åbent alle dage 
mandag til fredag, er vi i bestyrelsen blevet 
enige om, at vi i år holder åbent juni måned 
med. Vær dog opmærksom på, at dette kø-
rer som et forsøg, da vi før har oplevet, at 
det var meget få børn, vi havde i klubben 
i juni måned. Åbningstidspunktet i juni er 
mandag til fredag 14.00-17.00. Sidste åb-
ningsdag er fredag d. 28. juni 2019.

Der starter en ny sæson op efter som-
merferien. Følg med her i 2 Sogne, på FB 
gruppen Ungdomsklubben Stjernen samt 
på Kirke Stillinge gruppen for opstartsdato. 
I indmeldingsfolderen vil det fremgå om vi 

i næste sæson 2019/2020 har åbent i juni 
måned, eller om der igen lukkes sidst i maj. 

Traditionen tro skal vi i BonBon-Land. 
Det bliver søndag d. 16. juni, og er kun for 
medlemmer. Vi mødes ved klubben kl. 8.30 
og er hjemme igen ca. kl. 17.00, se nedenfor.

Vi ønsker alle en super dejlig sommerfe-
rie og siger tak for lån af  jeres skønne børn i 
sæsonen. Vi glæder os til at se dem igen efter 
ferien sammen med nye medlemmer til en 
ny sæson.

På vegne af  bestyrelsen, 
Dorthe Gliese

Søndag d. 16. juni 2019, kun for medlemmer
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

AUTOVÆRKSTED - REPARATIONER UDFØRES
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WWW.FACEBOOK.COM/SLAGELSEBOGROENT

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

Disagervej 22, Øster Stillinge

Møllegården
Bildsøvej 64 
4200 Slagelse

ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag: 

Afhentning og levering efter aftale 
(onsdag leveres der ikke)

Lørdag: 9-14 · Søndag: Lukket

For aftale og bestilling 
kontakt os på 26298029 

eller på 
moellegaarden64@gmail.com

Bestilling helst 
pr. mail eller sms

Fællesformand  Brian Grundahl 5194 9397  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  Arne Olsen 6067 3342 nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Maria Sværke 2826 8594 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Mangler formand  badminton@stillingeif.dk  
Fodbold Senior  Michella van Dyik   fodbold_senior@stillingeif.dk 
Fodbold Ungdom  Janni Albertsen 2945 5476 fodbold_ungdom@stillingeif.dk 
Gymnastik  Maria Sværke 2826 8594 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Anne Friberg Jensen 2063 2683  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Annette Delvin 4158 3206 petanque@stillingeif.dk 
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Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56

Rieks Rengøring

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

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

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

www.revisorkj.dk

Lokalt samarbejde for
vækst og erhvervsfremmende 

aktiviteter 
- er din virksomhed også repræsenteret?

Landsbyernes 
Erhvervsnetværk
HAVREBJERG · HEJNINGE · STILLINGE

www.landsbyerhverv.dk
landsbyerneserhverv@gmail.com
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Vejret bliver med nogle få undtagelser var-
mere og varmere, og det er dejligt, for det 
betyder, at vi kan nyde vores udearealer end-
nu mere. Vi spiser vores madpakker udenfor 
og leger vildt. 

Hvert år bruger vi meget tid på at gøre 
urtehaven klar til at dyrke de forskellige 
grøntsager, som vi bl.a. bruger i supper ved 
vores onsdagsbål. Krudtuglerne har lagt to-
matskiver i pottejord, og vi har snakket om, 
hvad det kan blive til. Vi glæder os til, at der 
kommer tomater og andre gode ting op af  
jorden.  

Myrerne har sået karse i mælkekartoner, 
som de har fået med hjem. Vi fik leveret re-
sterne af  julens gran fra Stillinge Kirke, og 
det har vores geder haft stor gavn af. 

I starten af  april var Græshopperne en 
tur i teatret for at se se Vær’sko, der hand-
lede om, at man kan blive lige hvad man 
vil, bare man øver sig. Turmadpakken blev 
fortæret i Anlægget, inden vi vendte næsen 
hjemad igen. 

Bedsteforældrene har været på besøg
Igen i år var bedsteforældredagen en stor 

succes. Bedsteforældrene havde en dejlig 
dag med børnebørnene, som kunne vise 
rundt i børnehave og vuggestue. Alle med-
bragte en blomst/plante, der blev plantet i 
krukker eller bede. Bagefter nød alle en vel-
fortjent frokost. 

Farvel til krudtuglerne
Sommerferien nærmer sig, og snart skal vi 
sige farvel til vores store ”Krudtugler”.  De 
har været på skolebesøg på Stillinge Skole 
for at lære skolen at kende og vænne sig til en 
ny hverdag som store skolebørn. Som altid 
skal Krudtuglerne ud at spise på restaurant 
i Slagelse for at fejre, at de snart er færdige 
med børnehavelivet og starter et nyt kapitel. 

Den nye vuggestuetilbygning 
tager form
Byggeriet er i fuld gang, og ungerne følger 
udviklingen på tæt hold. Der bliver holdt øje 

med “arbejdsmænd” og store maskiner, og 
vi glæder os meget til, at det står færdigt, så 
vi kan flytte ind i løbet af  efteråret. 

God opbakning fra forældrene
Aktivitetsudvalget har igen i år arrangeret 

Sommeren er så småt på vej...
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NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE
GRÆSETABLERING
VEDLIGEHOLDELSE
BESKÆRING
TRÆFÆLDNING
KLOAKARBEJDE

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund 
www.stepla.dk

Brian Olsen 
26 16 57 20 

brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 

martin@stepla.dk
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Luksus Ansigtsbehandling 549kr. 
Farve af bryn og vipper inkl. ret 199kr. 
Spraytan 150kr . 
 

Se mere på Beauty4you-slagelse.com 
  

Beauty 4 you  

 
Webshop &  Skønhedsbehandlinger  

 
Velkommen hos din kosmetolog 
 
Kristina Andersen  
Telefon: 23459290 
Langes Gård 17, Slagelse  

GIV ET  
GAVEKORT 

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

forårets arbejdsdag. Opbakningen er stor fra 
både personale og forældre, og hvert år er 
der mange ting, der bliver taget hånd om. 
Legepladsen bliver plejet og opdateret, fald-
underlag bliver tjekket og fyldt op, der bliver 
malet, og mange andre ting får en kærlig be-
handling. Dagen styrker fællesskabet mellem 
forældrene og samarbejdet med personalet, 
når vi holder arbejdsdag. 

Goddag
Vi vil gerne byde velkommen til:
Villads, der starter på Høloftet og Lauge på 
Laden 1. juni.
Annika, der starter på Laden 1. juli.

Leonora og Jelina, der starter i vuggestuen 
1. august.
Astrid P, der starter på Høloftet og Alexan-
der, Sofie og Siff, der starter på Laden 1. 
august.

Vi håber, at I må få en fantastisk tid her i 
Askehavegård.

Askehavegård Børnehus kan være stedet 
for netop jeres barn, så kig forbi vores hjem-
meside på askehavegaard.dk, ring og få en 
snak eller kom forbi og se, hvem vi er… Du 
kan også følge med i vores hverdag på Face-
book: fb.me/askehavegaardboernehus

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård
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Tiden går stærkt, og mens jeg skriver disse 
linjer, er 9.årgang i gang med skriftlig ek-
samen i matematik. I sidste uge holdt vi en 
lille ”fest” for 9. årgang, da de skulle have 
besked om, hvilke fag de skulle til eksamen 
i. Viceskoleleder Malene Wendelboe havde 
i dagens anledning fundet guldkonvolut-
terne frem, som blev åbnet, mens eleverne 
med papirsflag spændt ventede på, om det 
var yndlingsfaget eller det modsatte, som de 
skulle til eksamen i. I kan se hele ”festen” på 
skolens facebookside, hvis I skulle have lyst. 

Samskabelse og arbejdsglæde
Slagelse Kommune har fået ny kommunal-
direktør, som sammen med politikerne har 
sat fokus på samskabelse. På Stillinge Skole 
har vi altid uddannet og dannet i fællesskab, 
men vi vil i kommende skoleår, både i skole-
bestyrelsen og i personalegruppen, arbejde 
på, hvordan vi kan sætte spot på de gode 
ting, vi gør, som allerede giver arbejdsglæde 
og faglig udvikling for alle. Herefter vil sko-
len arbejde med, hvordan vi kan få de gode 
eksempler til at sprede sig til andre dele af  
skolen eller til de eksterne samarbejdspart-
nere.

Skolebestyrelsen
Skolebestyrelsen har netop holdt møde med 
forældrerådene med fokus på, hvordan for-

ældrene og bestyrelsen sammen kunne un-
derstøtte skolens udvikling. Det var en meget 
givtig aften, hvor der var god energi og man-
ge gode forslag til, hvor vi i fællesskab kan 
understøtte elevernes udvikling.  Skolebesty-
relsen vil på det kommende møde arbejde 
med at få lavet en oversigt over forslagene 
og prioritere, hvilke emner der skal sættes lys 
på først. 

Optagelse af film
I sidste uge havde skolen besøg af  en profes-
sionel fotograf, som optog eleverne i deres 
dagligdag. I den kommende tid vil fotogra-
fen komme igen og optage billeder af  skolen 
med drone. Fotografen var meget imponeret 
over elevernes opførsel og deres tillid til hans 
arbejde. Det var hans vist ikke helt vant til 
fra andre.

Årsagen til optagelserne er, at vi er i gang 
med at lave en lille film, som fortæller i lyd 
og billeder, hvilken skole vi er. Filmen skal 
bruges i forbindelse med indskrivning af  nye 
elever og vil også blive klippet ned til en 30 
sekunders film til Facebook. Jeg håber, I vil 
give den et like, når den er færdig. 

I ønskes alle en god sommer 
Martin Meier

Skoleleder
Stillinge Skole

	

	

Stillinge	Skole	
Bildsøvej	+,	
!"##	Slagelse	
	
Tlf.:	'(	')	*+	'(	
stillingeskole@slagelse.dk	
stillingeskole.slagelse.dk	
EAN	nr:	()*+,,)-*,,-)	

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

Facebook: 
Stillinge og Hejninge -Vestsjælland 

www.2sogne.dk
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Den 24. april afholdt vi den årlige general-
forsamling. Dette foregik med knapt 20 en-
gagerede indbyggere i Hejninge. Alt i god ro 
og orden og efterfølgende hygge.

Bestyrelsen består fremadrettet af  Bolette 
Trier, Brian Dehli, Anni Ejland, Marianne 
Christiansen og Lisbeth Berggren.

Vi fik et par nye suppleanter ind i besty-
relsen, som nu omfatter Marie Kirk Hansen, 
Dorthe Sjørslev, Otto Michael Povlsen og 
Karen Meng.

Kommende gåture i Hejninge 
og opland:
• Søndag den 2. juni.
• Søndag den 9. september.
Alle er velkomne. Vi mødes foran kirken kl. 
13.

Trampestitur:
8 morgenfriske borgere deltog i vores årlige 
trampestitur. Vi var velsignet med et dejligt, 
lidt blæsende, forårsvejr. 

Der blev på turen delt flittigt ud af  al-
les viden om naturen, og vi blev klogere på 
historien, blomsterne og fuglene. Ved vores 
sædvanlige spisested blev vi mødt af  Ma-
rianne, der kom på cyklen, samt Kim og 
Hjalte, der kom med vores sandwich, og så 
var der hygge ved Tude Å. Efter velfortjent 
frokost med både vådt og lidt tørt gik turen 
hjemover mod Hejninge. Det var skønt at se 
at mængden af  affald i den grad var redu-
ceret.  Vel hjem efter 11,5 km sluttede turen 
med en ’kold’ på bænken hos Brian. Tak for 
endnu en skøn trampetur. 

God sommer fra Hejninge

Petanque
Så titter sommeren frem, og vi spiller 
petanque på Støvlebækvej ved klubhuset 
tirsdag og fredag fra kl. 14-16. Har du lyst til 
at deltage, er du meget velkommen.

Annette  Delvin 41583206

Generalforsamling i Hejninge Bylaug
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Mangler du plads 
til dine møbler?
Opbevaring på 1. klasse

Åben alle ugens dage fra 8–20

Derudover efter aftale

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

 

 års erfaring

Mere end
 

50års erfaringårs erfaring

 SLAGELSE

Kloakservice

Tlf. 58 52 7062

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

 www.slagelsekloakservice.dk

Tlf. 58 52 0025

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

www.antonpetersen.dk
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INTERNET

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

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

Eller ring på tlf. 88 440 440  for mere
information
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Internet4u.nu
v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440  - 26 244 679

www.internet4u.nu

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

Internet4U har løsningen!
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VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

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

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

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

Tlf. 2097 2880

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

v/ Lasse Zielinski             

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

www.t-g-s.dk

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

 kl. 7.30-15.30

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I POSTNUMRE 4200, 4220 og 4241 

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND

UDEKØRENDE TEKNIKER
VI TILBYDER OGSÅ

JERNBANEGADE 14
4200 SLAGELSE
V/ DENNIS MØLLER

+45 42 41 53 53
KONTAKT@PCDOKTOR.DK

KONTAKTOPLYSNINGER ADRESSE

 STATIONÆR & BÆRBAR REPARATION

 MAC REPARATION

 VIRUS FJERNELSE

 DATA BACKUP & GENSKABELSE

 SALG AF COMPUTERE, HARDWARE, SOFTWARE SAMT TILBEHØR

VI TILBYDER PÅ ALLE TYPER SAGER

GRATIS FEJLSØGNING



54       2sogne      Juni      2019     



2sogne 55Juni      2019 

2019

2. - 4. august 2019
12 km langs Sjællands smukke 

Vestkyst fra Tude Å til Drøsselbjerg
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Sommeren er skudt i gang
For de fleste er sommeren den tid på året, 
som nydes mest. Her er luften som oftest 
lun, og dagene er længere. Hos os i børneha-
ven var børnene hurtige til at smide sko og 
strømper, og de glædes de dage, hvor jakken 
kan blive hængende i garderoben. Børnene 
elsker at hoppe i vandpytter på en regnvejrs-
dag, men nyder mest de varme dage, hvor 
der rigtig kan leges med vand. Den danske 
sommer kan vise sig på mange forskellige 
måder - vi byder velkommen til alt, der kom-
mer.

Bedsteblomsterdag
Masser af  bedsteforældre var på besøg, da vi 
den 26, april holdt vores årlige bedsteblom-
sterdag. Børn og bedster hyggede sig med 
at plante blomster rundt omkring på lege-
pladsen, deltage i de planlagte lege og synge 
sange. I køkkenet var der mulighed for at få 
kaffe eller te og lidt frisk frugt, og til børne-
nes store glæde var der arrangeret en pop-
cornbod. Dagen sluttede med, at vi spiste 
vores medbragte madpakker ude i de fri og 
udlevering af  de billeder, der var blevet taget 
af  de enkelte bedster og deres barnebarn. 

Rundt om børnegrupperne 
I vuggestuen har de gennem det sidste stykke 
tid lavet ture ud af  huset for en lille gruppe 
børn hver uge. Det giver gode oplevelser for 
dem, der er afsted, og mere ”rum” til dem, 
der er hjemme. 

På Solsikkestuen har de længe været 
rigtig mange børn på stuerne. For at give 
børnene bedre muligheder for at få opfyldt 
deres behov har de valgt at opdele gruppen 
i 2 grupper indtil sommerferien. De mindste 
børnehavebørn er sammen i en gruppe og 
de børn, som rykker i storegruppen/Spil-

opstuen efter sommerferien, er i den anden 
gruppe. Det betyder, at børnehavegruppen 
har bedre tid til, i mindre grupper, at lave 
kreative projekter, bage, tage på ture, besøge 
plejehjemmet, udforske legepladserne i nær-
området, tage på biblioteket osv.

På Spilopstuen arbejde de i april og maj 
måned videre med projekter omkring bør-
nenes drømmeønsker. I de senest to projek-
ter har de lavet små dukkehuse af  skotøjs-
æsker, hertil blev lavet dukker og møbler. 
I det andet projekt byggede de hen over 3 
dage en hule ude i Bildsøskov. Udelivet blev 
nydt, med madpakker i det fri og jord under 
neglene. 

I to dage skal de på besøg på Stillinge 
Skole, hvor de skal møde deres kommende 
børnehaveklasselærer og følge 0. klasse for 
en dag. Om et par dage holder de afslutning 
med masser af  hygge og overraskelser. Den 
dag, den enkelte Spilop stopper, byder de 
voksne på den traditionelle kildetur og buk-
sevand.

 
Løb for børnelungefonden
Den sidste fredag før påske kunne man finde 
alle børnehavebørnene på legepladsen, hvor 
de i fuld løb rundt om vores lille bakke. På 
opfordring af  en af  vores forældre, som er 
med i TEAM Rynkeby Vestsjælland, deltog 
vi som den eneste børnehave i et landsdæk-

Stillinge Børnehave
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kende løb til fordel for Børnelungefonden. 
Forud for løbet havde alle børn fået sat 
startnummer fast på maven og alle ven-
tede spændte på, hvor langt bentøjet kunne 
holde. En gang rundt om bakken svarede 
til ca. 100 m og for hver meter de løb, var 
de med til at støtte lungesyge børn. Hver 
gang børnene havde løbet en runde, fik de 
et stempel på hånden og en kram af  TEAM 
RYNKEBY`s maskot Rynke. Det var nogle 
super seje børn - flere løb over 30 runder, og 
lille Petrea på 3 år løb 19 runder, svarende 
til 1,9 km. I dagene op til løbet havde bør-
nehavens forældre haft mulighed for at købe 

klistermærker for valgfrie beløb. Da løbet 
var slut havde børnene løbet sig til en flot 
sum på over 3.600 kr.

Kommende arrangementer
Vi afholder Legepladsdag fredag 14. juni, 
hvor vi glæder os til at en masse forældre 
kommer og hjælper os med renovering af  
huset og havearbejde. På denne dag tænder 
vi samtidig op i grillen og afslutter dagen 
med grillmad og hyggesnak. 

På vegne af  personalet i Stillingebørne-
have ønskes I alle en rigtig god sommer.

Rikke Schunck, pædagog

Krukker og drivhus er plantet til i løbet af  
foråret, og vi ser nu frem til smukke blom-
ster, som vil glæde vores øjne i hverdagen. 

Vi har haft besøg af  landsbykoret. Det 
var en rigtig hyggelig eftermiddag.

14. maj var vi på tur til Parnas - det glæ-
dede vi os meget til.

Siden sidst har vi haft kommunalt tilsyn, 
og efter sigende skulle alt være i orden. Der 
var stor ros til alle medarbejderne, som har 
meget styr på arbejdsopgaverne.

Vi har rigtig mange aktiviteter i gang i 
huset, hvilket beboerne er glade for, ligesom 
vi også er meget glade for at møde jer ude 
på vores gåture.

Vi prøver at få flere aktiviteter op at stå, 
så bor du uden for plejehjemmet og har lyst 
til at deltage skal du være velkommen

Der er stadig gymnastik fredag formid-
dag, og dansen fortsætter hver måned. Hvis 
nogen ude fra vil deltage eller kan spille på 
et instrument er I meget velkommen. Vi hå-
ber meget snart at høre fra vores cykelpilo-
ter, så vi kan få gang i cyklen igen.

Er der nogen i området der vil være cy-
kelpilot, så kontakt os gerne.

HUSK loppemarked den første lør-
dag i måneden.

De bedste hilsner
Stillinge plejecenter

Stillinge Plejecenter
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Torvedagskoncerter

Onsdag 3. juli kl. 12.00
ved Viola Chiekezi, 
Sct. Peders Kirke 

Onsdag den 10. juli kl. 12.00
ved Torben Bech Schnedler,

Sct. Mikkels Kirke 

Onsdag den 17. juli kl. 12.00
ved Signe Bech Schnedler,

Nørrevangskirken

 Onsdag den 24. juli kl. 12.00
ved Merethe Lammert Køhl Hansen, Sorø 

Onsdag den 31. juli kl. 12.00
ved Claudia Mørch, Nørrevangskirken

Rundvisninger i Sct. Mikkels Kirke og adgang til tårnet
Rundvisning og adgang til kirketårnet kl. 14.00-15.00.

Rundvisningen begynder kl. 14.00, og derefter er der adgang til tårnet.

Onsdag den 26. juni
ved Finn Gjetting

Onsdag den 10. juli
ved Simon Buchwald 

Onsdag den 24. juli
ved Poul Damsgaard

Onsdag den 7. august
ved Hanna Bjerregaard 

Se vores hjemmeside: www.sctmikkels.dk

Sommeraktiviteter 2019 
i Sct. Mikkels Kirke

Sct. Mikkels Kirke
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Onsdag d. 10. juli kl. 18.30
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 13. - søndag d. 21. juli
Trelleborg Vikingefestival

Onsdag d. 24. juli kl. 18.30
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 7. august kl. 18.30
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Fredag d. 2. august kl. 18.00
Picnickoncert ved Stillingehallen

Lørdag-søndag d. 3.-4 august
Strandfestival langs kysten

Lørdag-søndag d. 17.-18 august
Art Market i Galleri St. Galla

Mødekalender 

Onsdag d. 12. juni kl. 18.30
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 13. juni kl. 19.30
Sommerkoncert i Hejninge Kirke

Søndag d. 23. juni
Skt. Hans aften hos Spejderne og 
på Trelleborg

Onsdag d. 26. juni kl. 18.30
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 29. juni kl. 12.00
Dagli’Brugsen afholder 125 års 
jubilæum med helstegt pattegris og 
musik

I hele uge 13 har vi samlet skrald i vores om-
råde, og hold da op hvor var/er behovet dog 
stort. Vi samlede 3 store sække ind, som blev 
afleveret nede i ’HUSET’, hvor der var stor 
indsamling lørdag i samme uge.  

Vi er startet til musikundervisning i Sy-
renhuset, hvor vi mødes 4 dagplejere og en 
masse beboere fra både Syrenhuset, boliger-

ne, selve hjemmet samt personalet. Det er så 
hyggeligt at være fælles omkring en så skøn 
aktivitet som sang. Alle har glæde af  det og 
en god start på en ny uge. Til slut vil vi byde 
Melina velkommen til dagplejen. Vi ønsker 
alle en god og dejlig sommer.   

Forårshilsen fra 
Mia og Mie fra stillinge dagpleje

Dagplejen




