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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet holder traditionen tro valgmøde inden kommunalvalget, denne
gang onsdag d. 23. oktober 2013. Vi håber, at rigtig mange borgere i de 2
sogne vil møde op og høre, hvad vore politikere har at byde på. Vi forventer, at
partierne stiller med deres spidskandidater, og vi har hyret tidligere programmedarbejder fra Regionalen – Peter Sten, til at styre løjerne. Jeg har tidligere
i år været i Ugenyt med en idé om at lade politikerne cykle fra Vemmelev til
Kr. Stillinge denne dag således, at de på egen krop kunne føle suset fra de
store lastbiler, der dagligt ”klemmer” de bløde trafikanter langs Bildsøvejen.
Etablering af en cykelsti på denne strækning har i mange år været en nødvendighed - og et stort ønske fra lokalbefolkningen. Faktisk var etableringen en
del af ”Trafiksikkerhedsplan 2009-2012”, hvor der dog ikke var afsat tilstrækkelige midler. Nu er det så – ifølge forvaltningen – politisk besluttet, at strækningen ikke længere er farlig, i hvert fald er det udtaget af alle planer frem til
2025. Nogle læsere kunne måske nu ønske, at et par af de siddende politikere
kom i nærkontakt med en stor lastbil! Det er dog næppe vejen frem – så må vi
hellere bruge vores stemmeret til at sikre et mere lydhørt byråd. Bl.a. derfor bør
også DU møde op til valgmøde i Kr. Stillinge Forsamlingshus d. 23. oktober.
Lokalrådet har modtaget, og takket ja til, en invitation fra Vemmelev Lokalråd om deltagelse i en gruppe, der skal arbejde for etablering af østvendte motorvejsramper ved Tjæreby. Disse ramper har længe været et ønske, især for
borgerne i Vemmelev, Tårnborg, vores sydlige område samt sommerhusejerne
fra Korsør til Stillinge. Ramperne vil gøre det væsentligt nemmere for borgerne
i disse områder at komme på motorvejen mod København, og i Vemmelev
slipper man så for den tunge trafik til og fra det vestlige industrikvarter, som
nu kører gennem Vemmelev. Disse ramper vil formentlig give yderligere trafik
på Bildsøvej, selvom de tunge gennemgående lastbiler forhåbentlig vil benytte
den nye omfartsvej om Slagelse. Lokalrådet for Hejninge og Stillinge, vil derfor
arbejde for ramperne og for etablering af cykelsti langs Bildsøvej.
Lokalrådet vil også sammen med kommunens øvrige landsby- og lokalråd
arbejde for oprettelsen af et ”Udvalg for Landdistrikter og Øer” i Slagelse kommune i forbindelse med samlingen af det nye byråd efter nytår. Udvalget skal
være ”tværfagligt” og gerne med repræsentation fra både byråd, landsby/lokalråd og ø-råd. Det skal naturligvis ikke være en kamp mellem by og land,
men et samarbejde om at løse nogle af de særlige udfordringer, der er i de små
samfund i kommunen, herunder f.eks. færgedrift og forsamlingshuse. Udvalget skal desuden komme med konstruktive input til f.eks. skolestrukturen og
infrastrukturen.
I sidste nummer af 2sogne annoncerede ”Støtteforeningen Hejninge-Stillinges venner”, at foreningen lukkede ned og ville overdrage foreningens øko-
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nomiske midler til Lokalrådet - øremærket til kulturelle arrangementer - dette
er nu sket. Lokalrådet har umiddelbart ikke resurser til at arrangere byfest i
2013, men måske i 2014. I år arbejder vi på at gentage sidste års succeser,
nemlig Gadeteaterfestivalen i første weekend i august samt Picnickoncerten
sidste fredag i august. Vi takker for Støtteforeningens bidrag og vil naturligvis
respektere ”øremærket”.
Søndag d. 17. marts holdt Lokalrådet det årlige beboermøde med dagsorden
i henhold til vedtægterne. Her et lille resumé:
Kl. 12.00 Frokost
Her indtog ca. 30 fremmødte borgere lækkert smørebrød fra Skjoldholm
Dinner i Havrebjerg.
Kl. 12.40 indledtes beboermødet med en kort præsentation af et par af områdets øvrige foreninger, herefter blev Ib Hansen, Drøsselbjerg valgt til dirigent.
Formandens aflagde beretning for året der er gået. Mange af emnerne har
været med i beboerbladet.
Kassereren kunne fremlægge et regnskab der udviste et underskud, hvilket
er første gang i mange år, men der har også været mange aktiviteter i årets løb,
og der er stadig dækning på kontoen.
Lokalrådet stillede forslag til en mindre vedtægtsændring. Lokalrådet foreslog, at navnet: ”Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne” ændres til: ”Hejninge-Stillinge Lokalråd”. Forslaget blev vedtaget af forsamlingen.
Herefter var der valg til Lokalrådet med genvalg af Hanne, Ketty, Ib og Jack,
Jack som eneste suppleant, da det ikke var muligt at finde yderligere kandidater.
Jane Brodthagen og Egon Henriksen fortsætter som revisorer.
Under eventuelt blev Lokalrådets nye logo præsenteret. Lokalrådet udskrev
for nogle måneder siden en konkurrence om et nyt logo, og der var ved fristens
udløb indkommet et forslag. Logoet præsenteres endvidere andet steds her i bladet og vil
fremover pryde bladets forside.
I forlængelse heraf blev Lokalrådets Årspris uddelt. I år tilfaldt prisen Ib Hansen fra
foreningen ”Plejehjemmets venner”. Ib er her
en meget arbejdsom og ihærdig formand, der
i høj grad er med til at skabe livsglæde blandt
Plejecenterets beboere.
Lokalrådet valgte også at hædre Helge
Christiansen for hans mangeårige indsats for vores lokalhistorie, desværre har
Helge ikke længere resurser til at holde byvandringer på Grundlovsdag, men
har fortsætter med at samle historier om lokalområdet.
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Efter selve beboermødet fik deltagerne et fantastisk livsbekræftende foredrag af Gert Rune – ”den etbenede Ironman”. Gert fik som teenager amputeret
det ene ben p.g.a. kræft, han nægtede dog at sygne hen og ville ikke være
pensionist i en så tidlig alder. Gert har taget flere uddannelser, har blandt andet arbejdet med personaleudvikling hos A.P. Møller-Mærsk, og så har han
gennemført en Ironman, der jo består af 3,9 km svømning, 180,3 km cykling
og 42,2 km løb, det hele skal klares uden pause og på under 17 timer. Gert
klarede det på mindre end 13 timer.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Mindestenen
Søndag d. 21. april 2013 er det 70 år siden et bombefly på vej tilbage fra Hitlers
fødselsdag, blev beskudt og styrtede ned på en mark ved Støvlebækvej. Helge
Christiansen og Lokalrådet rejste for 20 år siden en mindesten ved nedstyrtningsstedet og efter søndagsgudstjenesten i Stillinge Kirke d. 21. april i år, vil
Lokalrådet nedlægge en krans ved Mindestenen til ære for de faldne flyvere.
Alle er naturligvis velkommen til at deltage heri.

Picnickoncert 2013
Picnickoncert fredag d. 30. august kl. 18:00 – sæt allerede nu kryds i
kalenderen.
Sidste år valgte Lokalrådet at afholde en picnickoncert sidste fredag i august,
hvor bandet Hvide Løgne underholdt med diverse hits fra 80’erne. Vejret viste
sig fra sin bedste side, og opbakningen til arrangementet var fantastisk. Vi har
fået mange positive tilkendegivelser omkring at arrangere en picnicaften igen
i 2013.
Lokalrådet arbejder på at få indkøbt 4 hjertestartere til vores lokalområde, og
et eventuelt overskud fra årets picnickoncert vil gå ubeskåret til dette formål.
Sidste år valgte Lokalrådet selv at finansiere leje af mobilscene og orkester
– og fik dækket 2/3 af udgifterne ind ved salg af øl, vand og vin. Vi er ganske
tilfredse med dette resultat, situationen taget i betragtning – og vi ved, at der
var nogle ting vi kunne gøre bedre.
I lighed med picnickoncerterne i Slagelse vil vi søge sponsorater hos de lokale erhvervsdrivende, og er der tilstrækkelig opbakning, er det muligt at genere et fornuftigt overskud. Vores sponsorer vil få bannere med logo på scenen.
Lokalrådet vil aktivt i den kommende tid kontakte mulige sponsorer, og er
du interesseret i at bidrage til dette arrangement kan du kontakte Marianne
Espenhain på telefon 30757812.
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Det sker i HUSET
Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge
Fredag d. 24. maj 2013 kl. 19.00-21.30
Pris 175 kr. pr. person

Vinsmagning

Smagen af Alsace
Nu er der igen en spændende vinsmagning på programmet i HUSET.
Denne gang vil I få et rigtig godt indblik i det spændende vinområde i det nordlige
Frankrig “Alsace”. Du vil også smage lidt andre specialiteter fra området.
Tilmelding inden den 8. april 2013 er nødvendig, da der vil være
begrænset antal deltagere.
Tilmeld på stillingehuset@gmail.com eller på telefon 4044 9784
Fredag d. 7. juni 2013 kl. 18.00

Grillaften
Vi tænder op i grillen og lader hyggestemningen sænke sig over terrassen
ved HUSET. Deltagerne skal selv medbringe kød til grillen,
så sørger vi for salat, dressing, flütes m.v.
Drikkevarer købes til fornuftige priser i HUSET.
Skynd dig at tilmelde dig og din nabo, så vi kan få nogle hyggelige,
afslappede timer med hinanden.
Pris: kr. 50,- pr. person, 1/2½ pris for børn under 13 år
tilmeld på stillingehuset@gmail.com

Åbent hus
Lokalrådet ønsker en mere åben og bredere dialog med lokalområdets
øvrige institutioner, foreninger og borgere.
Derfor holder vi nu ”Åbent hus” forud for vores lokalrådsmøder,
hvor alle er velkomne til at møde op med input, debatoplæg,
ideer til aktiviteter, spørgsmål el.lign.
Du er velkommen i HUSET, Bildsøvej 74C den første onsdag
i hver måned, mellem kl. 19.00 og 19.30.
I juni dog den anden onsdag, p.g.a. Grundlovsdag.
(dog ikke december, juli og august).
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Grundejerforeningen Stoukærgaard
indkalder hermed til
den årlige generalforsamling
Tirsdag den 30. april 2013 kl. 19.30
Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88
”Dagsorden i henhold til vedtægterne”
Vedtægterne kan findes på www.2sogne.dk
Forslag stiles til formand Jacob Tranegaard,
Rugmarken 15, 4200 Slagelse,
enten pr. brev eller på mail: jacob@tranegaard.com
senest 16. april 2013.

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

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
rensning

- Hudpleje og makeup for alle

OLIEFYRSERVICE

Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
585 845 55

Strandvejen 130
FYRTEST
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92
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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
*ESPER   s *AN  
jj@fischerflindtholt.dk
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Vi glæder os til foråret
Ligesom man gik troede, at nu skulle vi til at have forår, så viste Snemand
Frost sin hvide næve og slog os tilbage. Når vi nu tænker over det, så sker det
faktisk ofte, at vinteren lige skal markere sig en sidste gang, inden scenen helt
bliver overladt til Frøken Tø og hendes noget livligere søster Fru Forår. Selvom
vinteren ikke har været helt så bundfrossen, som de foregående år, så kan jeg
se af tal fra DMI, at den faktisk har været koldere end normalen.
Ifølge kalenderen så er foråret kommet. Jeg tror, at vi er mange, der længes
efter, at det også er den virkelighed, vi træder ud i, når vi om morgenen lukker
hoveddøren bag os. Det var ellers dejligt, da solens varme var tilbage i begyndelsen af marts, og de 10 graders stråler lunede behageligt på de bare hænder
og de blottede hoveder. Himlen var høj og blå, flyverdragterne og det tunge
vintertøj var lagt væk, og skolens udearealer var igen fyldt af højlydte børn og
unge. Som det må og skal være.
Hver årstid har unægtelig sine glæder, men jeg holder nu mest af foråret.
Der er noget særligt ved at stå på fortorvet om morgenen med børnene, og så
mærke trommehinden vibrerer med den umiskendelige lyd af gæs, der flyver
i samlet formation på himlen. Og når ens niårige søn så ydermere kan artsbestemme dem, fordi han har en ganske særlig naturfaglig lærer, så kan man ikke
andet end blive stolt. Over sit afkom og over vores skole.
Vinteren har som altid på Trelleborg Friskole budt på kontinuerlig faglig fordybelse krydret med fysiske og kreative indslag, som vi mener er helt afgørende for den virkelige personlige og faglige læring. I november måned havde
vi vores teateruge, og i år var udgangspunktet folkeeventyr. Der blev bl.a. talt
en del om den særlige sproglige opbygning i eventyr, og selv de mindste unger
fik lejlighed til at prøve kraften med deres egen fortolkning af genren. Ugen
sluttede af med, at alle eleverne deltog i opførslen af en modificeret udgave af
H.C. Andersens Klods Hans. Jeg bliver glad og stolt, når jeg kan se lærernes
daglige engagement folde sig ekstra ud i en sådan kombination af faglighed,
fællesskab og kreativitet. Også sådan en aften har vi plads til alle – lige fra den
ekstroverte dreng, som elsker rampelyset, til den mere indadvendte pige, som
hellere vil styre teknikken.
Vores skole har efterhånden etableret visse grundpiller, som vi baserer vores
undervisning på. En kreativ indgangsvinkel, fokus på faglighed og bevægelse
i samklang med en respekt for nationens traditioner. Man kan fra tid til anden
høre borgmestre og ministre tale om vigtigheden af, at børn bevæger sig og
får et sundt forhold til deres krop. Tit og ofte ender disse projekter desværre
kun med en fin rapport, mens de gode og prisværdige tiltag løber ud sandet, når dagligdagen for alvor sætter ind. I sådanne situationer er jeg yderst
tilfreds med, at mine børn går på en skole, hvor alle klassetrin har fire gym-
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nastik- og idrætstimer ugentligt. Samt store udearealer som inviterer til fysisk
aktivitet.
Meget kan lade sig gøre i vores store, dejlige gymnastiksal, men foråret må
gerne snart skylle ind over landet. I hvert fald gerne inden den 22. marts, hvor
vi på Trelleborg Friskole som altid fejrer påsken med det klassiske stafetløb;
æggeløbet. Det vil naturligvis være en oplevelse for eftertiden, hvis det i år skal
foregå i sne, sjap eller pløre. Lad os derfor håbe på det bedste.
John Jensen, forælder på Trelleborg Friskole
og formand for skolen støtteforening
Foto: Brian Dehli

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.
Henrik Andersen tlf.: 51 20 68 30
Karsten Jørgensen tlf.: 22 34 73 95

KFUM

spejderne
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BILDSØ EL
v/ Aut. El-installatør Flemming Bruun Jørgensen

58 54 70 20
bildso.el@gmail.com

Bildsøvej 20 · Bildsø · 4200 Slagelse

58 54 91 40
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i Stillinge
Støvlebækvej 4

Alt smedejern til hus og have
Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.
Ring for nærmere information

Vi holder
møde onsdag.
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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M www.mads
Anlægsarbejde · Gravearbejde
Anlæg af græsplæner
Entreprise · Træfældning
Udlejning af småmateriel,
flishugger og hestetrailer
samt salg af grus og sten.
v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512

Email: ebbensgaard@ofir.dk

R.M. 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
s !RBEJDSTJ AF ENHVER ART n LIGE FRA KEDELDRAGTER TIL
JAKKEST OG SLIPS
s 3PORTSTJ TIL DIVERSE SPORTSKLUBBER MED FEKS
REKLAMELOGOER
s (ESTEDKNER MED NAVN PÍ HEST OGELLER RYTTER

s (ÍNDKLDEr SENGETJ DUGE OSV n OGSÍ TIL HOTEL
OG RESTAURATIONSBRANCHEN
s $ÍBSKJOLER MED NAVN OG DATO
s TING TIL BABY .AVNEBRODERING PÍ FEKS SENGETJ
STOFBLEER OG HÍNDKLDER

www.rmmaskinbroderJOHELtNBJM!rmmaskinbrodering.dk
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Kontakt:
De Grønne
Kloakentreprenører
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

Møllegården

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

Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

Salg af æg, brænde m.v.
26298029 / 26298012
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Stillingsopslag
KFUM spejderne i Kirke Stillinge

Høj løn, god pension og fri bil,
kan vi ikke tilbyde.
Til gengæld har vi en masse glade og friske børn, hos KFUM spejderne i Kirke
Stillinge, som mangler et par ekstra ledere.
Vi stiller ingen krav, udover at du har lyst til at have med børn at gøre.
Det er ikke raketvidenskab, med mindre det er det du kan tilbyde.
Bæverne mødes hver tirsdag fra kl. 16.30 til kl. 18.00 og er børn fra 0. klasse til
og med 1. klasse. Vi mangler 2 ledere.
Ulvene mødes hver onsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00 og er børn fra 2. klasse til
og med 4. klasse. Vi mangler 1 leder.
Er din interesse vakt eller har du spørgsmål om ovenstående, er du velkommen
til at kontakte os.
Rene Pedersen,
Bævere: 22 92 47 37

Morten Zielinski
Ulve: 61 77 86 16

Er det dig, der skal vinde en vingave?
Lokalrådet udlodder 3x2 flasker dejlig vin blandt alle, der er tilmeldt den lokale
nyhedsmail fra den lokale hjemmeside 2sogne.dk.
Du kan nå at deltage i konkurrencen, hvis du senest den 1. maj 2013 er tilmeldt.
Du skal blot tjekke ind på www.2sogne.dk. På forsiden kan du skrive dit for- og efternavn
samt din mailadresse - klik på “tilmeld” og du modtager en mail- hvor du bekræfter din
tilmelding. Så nemt er det, og måske er du heldig at det er dig, vi skal aflevere vingaven til!
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange
arrangementer, informationer og øvrige aktiviteter,
der er i vort lokalområde.
Med Venlig Hilsen
Lokalrådet for Hejninge og Stillinge
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Hjertestarter
Lokalrådet arbejder med en idé om at opsætte hjertestartere i vores lokalområde. Vi kan indkøbe og opsætte 4 hjertestartere for en sum af 75.000,00
kr., og modtager i den anledning meget gerne små som store bidrag på vores konto i Arbejdernes Landsbank, kontonr.: 5356 0242740. Husk at sætte
afsender på – på forhånd tak.

Slagelse Diamanten ApS
Diamantboring & Skæring

Diamantboring og skæring i
beton, murværk og asfalt.
Isætning af frisk-luft ventiler.
v/ Henning Hansen – Hyllerupvej 46 – 4200 Slagelse
tlf: 5853 3627 – mobil: 2042 3627
diamanten2000@mail.dk – www.slagelsediamanten.dk
Støt vores annoncører, de støtter dig!

Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk
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Petanque 2003-2013
Året er 2003-2004.
Petanque er en ret ny idræt i Danmark, men er allerede på få år nået en ret vid
udbredelse. Den er kommet hertil fra Frankrig, hvor spillet har været dyrket i
mange år både som sport og som sjov og hyggelig fritidsfornøjelse.
Det var den første oplysning, der kom til beboerne i foråret 2004 i området,
hvor bladet ”2 sogne” udkommer. Der var allerede året før (2003) sket en opstart, og det er det, vi vil fejre med at sige de tre initiativtagere tak for veludført
arbejde. Ak, ja, som tiden dog løber af sted.
I år er det altså 10 år siden, at de 3 fremsynede medborgere fandt ud af, at
ældre i Stillinge sogn og omegn ville have godt af motion, som sådan en gang
kuglekast ville give. De tre, der fik ideen, var Karsten Andersen, John Erik Pedersen og Morten Brøgger.
Med hakke, skovl og spade, jævnede de jord og grus, på det sted, hvor
skydebanerne tidligere havde været. Det meste af året 2003 og begyndelsen
af 2004 arbejdede de på det vanskelige terræn.
Omkring 1. juni stod de tre baner færdige, og kort efter gik 8 personer i gang
med det ædle spil. Min kone og jeg var lige flyttet til sognet fra Sørby, hvor vi
4 år før havde fået lavet baner, så det var en kærkommen idrætsgave at være
med til at spille på de nye baner.
En ting er at sætte et pionerarbejde i gang, et andet er at få det til at virke.
Der gik nu nogle år, hvor vi havde fuld aktivitet på de 3 baner, men vi blev
efterhånden flere og flere, vi begyndte at spille på græs. Vi søgte da om nogle
flere baner. Her kom vor næste store hjælper ind i billedet: entreprenør John
Jensen.
I løbet af et par måneder, gav han os tre nye baner, så vi nu har 6 baner.
i området, som er
med til at sponsere gaver til vore turneringer.
Vi er pt. 29 medlemmer, og vi har i årenes løb besøgt flere andre klubber, og
har haft genvisit af dem. De tre klubber, vi på venskabsbasis har turneret mest
med, er Sørby, Fuglebjerg og Drøsselbjerg.
Petanque er på landsplan opdelt i mange rækker (A-B-C og andet).
Vi er ikke deltagere i den opdeling, vi vil hellere være hjemme og spille i
hjemlige omgivelser.
Hen over sommeren 2013 vil vi invitere flere klubber til at fejre jubilæet sammen med os, så vi glæder os til en dejlig sommer med mange gæster, der
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spiller petanque for at have det sjovt.
Sidste år ved juletid søgte vi om at få del i ”Stillinge sparekasses” legatuddeling. Vi kom i betragtning og fik en sum, som skulle bruges i jubilæumsåret
2013-2014.
Vi spiller fortsat:
Tirsdag 14-16 · Fredag 14-16 · Lørdag 10-12
Fra slutning af april er der nye tider for tirsdag, det bliver meddelt ved opslag.
Petanqueudvalget:
Connie Jensen - Gurli Hansen - Sonja Mechermsee - Dina Nielsen - Bent
Heegaard
Bent Heegaard

Klubmesterskab i badminton
Der blev søndag den 3. marts afviklet klubmesterskab i badminton og følgende blev klubmestre:
Mixed double A rækken: Vindere Silja og Magnus
- nr. 2 Hanne og Henning
Dame double A rækken: Vindere Lisbeth og Hanne
- nr. 2 Mia og Annette
Herre double A rækken: Vindere Jørgen og Magnus - nr. 2 Kaj og Henning
Mixed double B rækken:
Vindere Mia og Ole - nr. 2 Pia og Hans Kurt
Dame double B rækken:
Vindere Pia og Herdis - nr. 2 Mette og Silja
Herre double B rækken:
Vindere Eigil og Henning - nr. 2 Finn og Ole
Forlængelse af badmintonsæsonen
Såfremt der er nogen, der fortsat ønsker at spille badminton efter sæsonens
afslutning d.15. april, bedes de rette henvendelse til Ole Olsen senest d. 2.
april.
Aktivitetskalenderen for den kommende sæson tilgår i næste nummer.
Mvh. Pia Badminton
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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.
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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.

STRANDENS
MALERSERVICE

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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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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Fodbold for alle
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk
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Lørdag d. 2. marts 2013 dannede Stillingehallen rammen om
Æ
TSFOREN
en dag i fodboldens tegn. Stillinge IF Fodboldafdeling havde
inviteret lokalsamfundets børn i alderen 7 til 16 år til en sjov
dag, hvor fodbolden blev brugt som redskab til at danne venskaber på tværs
af alder, køn og niveau. Klubbens medlemmer såvel som ikke medlemmer var
alle velkommen til arrangementet.
Børnene gik til spillet på banen med stort engagement. Taktik for kampene
blev lagt, og fine detaljer, redninger, mål og højt humør prægede dagen igennem i Stillingehallen.
Forældre på tilskuerpladserne heppede lystigt med og skabte på den måde
masser af gejst til de unge talenter på banen.
Stillinge IF´s Fodboldafdeling takker sponsorer, Dagli´Brugsen Stillinge, Super Dæk Slagelse, Madsen Antenneservice, Malermester Bo Nielsen samt
Toys ´R`Us Slagelse, for deres medvirken til stævnets afholdelse. Sponsorerne bidragede med præmier til de gode detaljer, der dagen igennem prægede
kampene på banen, samt sund frugt, som sørgede for at energien kunne holdes i top.
Kampene blev afviklet i stævneform, men med ikke kun én vinder. Alle deltagere blev hædret for dagens indsats. Ungdomsformand Ole Madsen overrakte 1 krus, 1 musemåtte samt 1 gavekort til Stillingehallens Cafeteria til alle
deltagere.
Slutteligt kan nævnes, at næste års ”Fodbold for Alle” arrangement vil finde
sted lørdag d. 1. marts 2014. Er dette arrangement noget for dine børn, så sæt
kryds i kalenderen og hold øje med opslag samt arrangementskalenderen her
i ”2 Sogne”.
På vegne af Stillinge IF Fodboldafd.
Uffe Danskov

TSFOREN

Stillinge Hallen afholder generalforsamling
torsdag den 11. april kl. 19:00 i Hallens Cafeteria
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PINSE – EN ORD-BEGIVENHED
Ord kan bruges til andet end at videregive information.
Vi kan udføre handlinger med ord. En vielse er en
handling, der udføres med ord.
Det vi hører om i Bibelens skabelsesberetning er en
ordbegivenhed. Gud skabte ved at tale. Han sagde: „bliv
lys“, og så blev der lys.
Pinseunderet var også en ordbegivenhed. Apostlene
var ikke alene vidner til Jesu historie, men de var selv en
del af den. Det var jo kun ham der døde og opstod. Men
alligevel var de mere end vidner til det, og det skyldes det,
Jesus sagde.
„Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra
himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid.
Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for
verden.“
Nadveren er en ordbegivenhed. Det er, når ordene føjes til handlingen, at
nadveren bliver andet og
mere end et måltid. Ordene forandrer brødet og
vinen for den, der hører
ordene. Og fordi ordene så at sige gør noget ved brødet
og vinen gør de også noget ved os. „Den, der tror, har
evigt liv. Jeg er livets brød. … den, der spiser af det, dør
ikke.“
Nu vil nogen måske indvende, at uanset hvor mange
gange vi går til alters, skal vi dø. Hvordan kan Jesus så
sige: „den, der spiser af det brød, dør ikke“? Men Jesus
sagde også: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på
mig, skal leve, om han end dør. Her er selvmodsigelsen
inden for en og samme sætning, så det kan næppe være
en fortalelse.
Jesu opstandelse viste, at døden var blevet forandret
ved hans død. Det viste sig, at i døden fandtes ved
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Jesu død ikke alene døden, men også Gud. Derfor var der
en opstandelse fra døden.
Og fordi vi ved deltagelse i nadveren får del i hans død
og opstandelse, ligesom også apostlene fik det, så skal også
vi i døden finde opstandelsen. Selv om vi en dag opgiver
ånden, så opgiver Guds ånd, der er evig, ikke os. I den ånd
har vi håb, i den ånd kan vi under de trængsler, som vi
måtte lide her på jorden påkalde vor Fader i himlen, i den
ånd skal vi ikke frygte. Således forandrer Jesu ord vort liv
og vores verden.
Men det sker ikke uden ordet. Ånden følger med
ordet. Ordet virker ikke uden ånden. At ordet forkyndes er
derfor alt afgørende. Glæden og frimodigheden er en
ordbegivenhed. De kommer af det, der høres.
MB

SANGAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN
Tirsdag den 30. april, kl. 19.30

Lokale profiler i præstegården”
Bjarne Nielsen fra Kelstrup vælger aftenens sange og
vil desuden fortælle om arbejdet i skolebestyrelsen på
Stillinge skole, om skolens udvikling, siden han selv
var elev der, og om visionerne for fremtiden.
Alle er velkomne. Der er kaffebord og fri entré.
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN
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Torsdag, den 11. april, kl. 19.30:
Universitetslektor Anders Holm, Roskilde:
Søren Kierkegaard og N.F.S. Grundtvig

Kierkegaard og Grundtvig er ofte set som hinandens
modsætninger. I anledning af 200-året for Kierkegaards fødsel vil Anders Holm gennem en genfortælling af, hvordan de talte om hinanden, besvare,
hvorfor de kritiserede hinanden. Det mærkelige er, at
man midt i deres indbyrdes kritik også finder passager,
som afslører, at de ikke altid stod så langt fra
hinanden. Hvordan hænger alt det sammen?
Hvad kan de - set sammen - sige os i nutiden?
Alle er velkomne. Der er kaffebord og fri entré.

Se vores hjemmeside
www.stillingekirke.dk eller www.hejningekirke.dk
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KONCERT I STILLINGE KIRKE

Mandag den 13. maj kl. 19.30
med
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Ars Nova Koret
fra Slagelse.

På programmet er „Glasbjergene“. Værket er et
kunstnerisk tre-trinsforløb: fra maleri til digt til
musik. Eva Chortsen har som udgangspunkt valgt
værker af 12 kendte danske kunstnere (af bl.a.
Michael Ancher og Henry Heerup) og tolket dem i
12 digte, som John Høybye efterfølgende har sat i
musik. Musikken er farverig og meget varieret:
Smukke ballader, humoristiske rytmer og melodier
og sange som spreder synge-glæde.
Koret har 40 medlemmer. Ved koncerten medvirker Mads Granum på klaver og Mikkel Nielsen på
bas. Dirigent er Solveig Bjergkvist.
Alle er velkomne. Der er fri entré.
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ÅRETS KONFIRMANDER
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Søndag, den 5. maj i Stillinge kirke, kl. 10.30:
Markus Tranberg Andersen, Bildsøvej 102, Kelstrup.
Phillip Holm Andersen, Valbygårdsvej 92,
Valbygaard.
Frederik Agerbo Essendrop, Rosenvænget 6, Kirke
Stillinge.
Michael Henning Siø Grell, Tommedyssevej 2, Kirke
Stillinge.
Freja Møller Holm, Rugvænget 29, Vemmelev.
Monique Elmeskov Jensen, Lunden 4, Havrebjerg.
Glenn Rosenfeldt Jørgensen, Bildsøvej 177, Næsby
Strand.
Sabina Haupt Meng Saaby, Bildsøvej 151, Næsby Str.
Marie Franke Sjørslev, Hejningevej 18, Hejninge.
Malene Pilkær Thomsen, Bygmarken 7, Kr. Stillinge.

Kristi Himmelfarts dag, den 9. maj i Stillinge
kirke, kl. 10.30:
Andreas Green Andersen, Marievangsvej 39,
Slagelse.
Rasmus Ravn Augustsen, Vestervang 8, Slagelse.
Julie Boye-Hansen, Kildemarksvej 3, Næsby Huse.
Luna Kirstine Carrig, Platanvej 23, Slagelse.
Tobias Bahn Eghøje, Benediktevej 8, Slagelse.
Nicolai Elm,Hindbærvej 17, Slagelse.
Jakob Stenbæk Graae, Hostrupsgade 9, Slagelse.
Christian Milyo Eklund Jensen, Støvlebækvej 8,
Kirke Stillinge.
Malou Sønderup Højer Jensen, Søndermarksvej 33,
Slagelse.
Marcus Jensen, Blindekildevej 194, Slagelse.
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ÅRETS KONFIRMANDER, fortsat
Sofie Sieling Jensen, Kildemarksvej 8, Kelstrup.
Rasmus Lundin Kemp, Nykobbelvej 17, Slagelse.
Emilie Lisbjerg Madsen, Platanvej 28, Slagelse.
Julie Dalskov Madsen, Strandvejen 112A, Slagelse.
Trine Meyer Kofoed Nielsen, Astrid Lindgrensvej 15,
Slagelse
Mathilde Lærke Sandberg, Herrestræde 3, Slagelse.

Søndag, den 12. maj i Stillinge kirke, kl. 10.30:

Casper Andersen, Østergade 3B, Kirke Helsinge.
Mai Juul Andersen, Svejbøllevej 12, Kelstrup.
Daniel Rahn Johansen, Rugmarken 23, Kirke Stillinge.
Mads Meelby Lahner, Sylowsvej 69, Korsør.
Amalie Green Pedersen, Tommelisevej 2, Slagelse.
Nanna Li Thorsen, Lyagervej 5, Kelstrup.
Emma Rosted Vibits, Ægirsvej 26, Slagelse.

Konfirmation 2014:
Stillinge skole: søndagene 25. maj og 1. juni.
Trelleborg Friskole: Kr. Himmelfarts dag 29. maj.
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GUDSTJENESTER
Stillinge

Hejninge

31. marts, Påskedag

1030

900

1. april, Anden påskedag
7. april, 1. s. e. påske
14. april, 2. s. e. påske
21. april, 3. s. e. påske
26. april, Bededag
28. april, 4. s. e. påske

1030
900
1030
1030
Ingen
1030

Ingen
1030
Ingen
Ingen
1030 *
Ingen

5. maj, 5. s. e. påske
9. maj, Kristi himmelf. dag
12. maj, 6. s. e. påske
19. maj, Pinsedag
20. maj, Anden pinsedag
26. maj, Trinitatis søndag

1030 (K)
1030 (K)
1030 (K)
900
1030
1030

Ingen
1930
Ingen
1030
Ingen
Ingen

(K) = Konfirmation.
Gudstjenester på plejehjemmet
10. april og 8. maj, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Katja Liebst-Olsen.
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 fri 17.-20. april
samt 25.-26. april. Embedet varetages af præsterne i
Sct. Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse 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 Susanne Broustbo, tlf. 61 65 40 88,
e-mail: susannebroustbo@yahoo.dk.
Birte Andersen
Jens Erling Jensen
Poul Tranekær Nielsen
Gitte Olesen
Søren Skovager

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: skrivtilberg@stofanet.dk.
Anette Andersen
Lars Andersen
Else Berg
Knud Hansen
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Vi har afholdt generalforsamling d. 26. januar 2013. Referat samt årsberetning
kan læses på vores hjemmeside.
Vi vil gerne byde et hjerteligt velkommen til Per Hansen i bestyrelsen.
Formand: Dorthe Gliese Henriksen. Kasserer: Annette Johnsen. Medlem/vagtplan: Mie Olsen. Medlem: Emanuella Boraso. Medlem: Allan Svendsen. Medlem: Christina Svendsen. Suppleant: Per Hansen.
Klubben har besluttet at prøve at holde åbent hver anden fredag fra kl. 18.00
til 23.00 for dem, der går i 6. Klasse og op til 18 år. Det er for alle, også for Jer
som ikke er medlem af klubben. Skal dog for god ordens skyld gøre opmærksom på, at man som ikke-medlem af klubben, ikke kan deltage til ture ud af
huset, herunder BonBonland.
Fredagsåben startede d. 2. marts, det falder så sammen med, at 3. gang
klubben ville have åben om fredagen, ville være Langfredag, og der har vi dog
ikke åben, men ugen efter d. 5. april.
Der kommer opslag på hjemmesiden, Facebook, i klubben og på skolen.
Ved besøg i klubben tirsdage og onsdage af ikke-medlemmer betales 15,- kr.
pr. gang. Medlemskab koster 300,- kr. pr. sæson, uanset indmeldelsestidspunkt.
Til konfirmanderne har vi åben torsdag d. 4. april fra kl. 17.00-21.00, hvor man
kan få tips til hårsætning og makeup. Dette gælder også for ikke-medlemmer.
Vores afslutningstur til BonBonland er fastsat til d.22. juni, så sæt allerede
nu kryds i kalenderen. Nærmere besked på vores hjemmeside senere, Facebook, i klubben og på skolen.
Vi har erfaret, at børn, hvor forældrene ikke har mulighed for at tage vagter
i klubben, pga. arbejde eller andet, ikke bliver meldt ind. Til jer vil vi gøre opmærksom på, at jeres børn selvfølgelig også er velkomne i klubben, selv om I
ikke har mulighed for at tage vagt.
Dejligt forår til alle.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese

www.klubstjernen.dk
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Plejehjemmet
Så er vi lige så stille gået ind i forårsmånederne, selv om man ikke kan mærke det på
varmegraderne.
Vi har holdt fastelavnsfest og 8 års fødselsdagsfest med stor opbakning fra pårørende
samt personalet.
Forårsmånederne skal bruges på at starte
demenscafé op. Et projekt, som Trygfonden
støtter. Det er en idrætskonsulent, som hjælper i opstarten, hvor vi har været
heldige at finde 4 frivillige, som der bliver oplært og derefter skal køre projektet
videre for vores borgere i området.
Vi har haft en del ældre, der har spurgt efter en netværkscafe for ægtefæller/
pårørende, hvor man kan mødes og snakke/udveksle erfaringer, samt støtte
hinanden i dagligdagen. Er der nogen, der sidder og tænker, at de vil deltage i
sådan en café, så må I meget gerne kontakte os på tlf. 58 57 41 27 eller Lilian
på tlf. 24 60 05 80.
Vi skal i foråret i gang med vores sansehave, det glæder vi os rigtig meget
til. Vores beboerferie er bestilt igen i år. Men denne gang prøver vi at tage til
Grenå, efter ønske fra nogle af vores beboere. Så det glæder vi os til.
Mange hilsner
Stillinge Plejehjem

U16 piger har spillet god indendørsfodbold her i vinter. De spillede sig således
til Sjællandsmesterskaberne,
som blev afholdt søndag d.
10. marts i Lejrehalllen
Spillere og nogle forventningsfuld forældre tog afsted
for at heppe på, og efter 3
tætte kamp, hvor de spillede
2 uafgjort og tabte med 2 mål
i den sidst kamp, blev det til
bronzemedalje, som pigerne
er rigtig stolte over. Tillykke!
Kim Nielsen
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Søndag d. 10/2-13 var der traditionen tro fastelavnsfest i hallen.
Der var tilmeldt 280 personer, af dem ca 140 børn. Dejligt med så stor lokal
opbakning.
Må beklage at hallen ikke var opvarmet på dagen, dette vil ikke gentage sig,
lover halinspektøren.
Der var mange flotte og fantasifulde udklædninger både blandt børn og
voksne. Børnene var i topform til at slå til tønden, og vi fik fundet både en kattekonge og kattedronning i alle aldersgrupper.
Årets sejeste udklædning stod Mathias på 6 år for, Sødeste udklædning var
Alma på 10 år forklædt som Amors pil. Den mest fantasifulde var Sofie på 10
år, hun var udklædt som et sugerør.
Bedste voksen-udklædning gik for 2. år i træk til Fiskerpigens genbrugsskrot med det borgerlige navn Herdis.
Lotteriet var som altid en succes, og vi havde mange flotte gevinster. 1000
tak til vores sponsorer.
I år fik vi endnu engang stor opbakning fra lokale sponsorer, og de skal have
en særlig tak for deres støtte - uden dem, intet arrangement.
Tak til udvalget for den store indsats.
Håber vi ses igen til næste år.

Trelleborg Grøn Service · Birkedahls Biler · Vognmand Keen Birkemose · H.J.
Huse · Trelleborggård Blomster · Rådhus apotek · Kirke Stillinge EL · Stillinge
Forsamlingshus · Toys r´us · Sydbank · Dagli Brugsen – Henning · Leif Henriksen · J.M. Jensen · Kurt´s Oliefyrs service · Jyske Bank · Jongshøj Maskiner · Stillinge Auto ved Bent Hansen · Møllegården · Jørgen Jensen (jordbær)
· Tøvestensgården · Lysgården bed and breakfast · Computer-problemer ·
Malerfirmaet Bo Nielsen · Kom-Ann hudplejeklinik · Ølandsgården · Kelstrup
Forsamlingshus · Hair by Aagård, Strandvejen · H.H. Auto · Bo Grønt Øster
Stillinge · Kildemosen smedje · J.P Larsens El-Service · Super Dæk Slagelse
· Næsby Strand VVS · Madsen Antenneservice · Tømrerfirmaet Fischer og
Flindtholt Aps · Danish Agro Shoppen · Lorry Transport · Sjællands Tømrer og
snedkerservice · Rødstensgården
På vegne af Fastelavnsudvalget
Hanne H. Thomassen
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Erlings
Hestevogne

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

Aftal tur med hestevogn
Vogne fra 2-30 personer
Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03
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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Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10
Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
**#&( !! 

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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Arbejdet med at lave Prærien om til et udeskoleområde med fokus på læring og socialtræning går planmæssigt frem. Det store udeskolehus er næsten
færdigt, og arbejdet med at flytte jord og etablere legeredskaber er godt på
vej. Eleverne er gode til at respektere håndværkerne samtidig med, at de er
nysgerrige på afstand.
Skolens elever og forældre vil blive inviteret til åbning i foråret. I forbindelse
med indvielsen har vi været så heldige, at Helle Jacobsen har lovet at komme
og klippe den røde snor. Mere information om dette når tiden nærmer sig.

Skolebestyrelsens årsberetning er den 11. april. Skolebestyrelsen har inviteret Tim Frank Andersen, som vil
fortælle om, hvordan IT kan hjælpe forældre, elever og
medarbejderne med at skabe læring. Der ud over vil han
fremvise sit ”Digitale TV-køkken”. Her vises der eksempler på gadgets og apps, som vi alle kan bruge i vores
hverdag. Vi håber, I alle har lyst til komme og opleve en af
de bedste foredragsholdere i Danmark, når det kommer til
IT og læring.
Sven-Erik har desværre opsagt sin stilling som Serviceleder på skolen. Dette
er vi kede af, da Sven-Erik har været en fast del af skolen i 27 år. Han vil have
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sidste arbejdsdag første dag efter sommerferien og fra skolens ledelse, skal
der lyde en stor tak for indsatsen i alle årene. Vi håber, den nye Serviceleder vil
holde skolen i lige så flot stand, som Sven-Erik har gjort.
Skolefest
Årets skolefest stod i planeternes tegn. 6. klasse havde lavet et meget flot og
stort arbejde, hvor de selv havde skrevet stykket og sangene. Alle klasserne,
fra 0. – 6.klasse, havde fået tildelt en planet, som de arbejdede fagligt med i
emneugen op til festen. Til selve stykket var der på scenen både dans, sang
og en scene med starwars.
I år havde vi valgt at lave to forestillinger. En om formiddagen for bedsteforældre og en om aftenen for forældre, søskende og personalet. Dette vil vi
fortsætte med de kommende år, da mange bedsteforældre gav udtryk for, at
de var glade for at måtte komme om formiddagen og være sammen med deres
børnebørn.
Festen sluttede med et brag af et festfyrværkeri, som flere gav udtryk for, var
det flotteste, de havde set.
Tak til alle for den store opbakning til skolefesten. Det betyder meget for
skolens ansatte og elever.
SKOLE
Så er det endeligt blevet marts, og foråret er så
småt begyndt at titte frem.
På SFO Fristedet bliver der ”fuld damp på
kedlerne” på sport- og bevægelsesområdet de
kommende forårsmåneder.
Nogle af vores friske piger ”brydes” for sjov inden et
lokalopgør ved sidste års indendørs stævne.
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Den 25-26-27. marts holder vi det årlige indendørsfodboldstævne i Stillinge
Hallen, hvor der spilles på tværs af hallen på små baner 3 mod 3, så alle får
rørt bolden rigtig meget, og det er jo det det går ud på.
Der kommer gæstende hold fra fjern og nær. Bl.a. kommer et hold, ”Liverpool drenge”, fra Nørrebro i København. De fleste gæstehold er dog fra SFO
og klubber i Slagelse og omegn. I alt bliver vi 81 hold af friske piger og drenge,
der vil give den gas i hallen i kampen om hæder, ære, pokaler og medaljer.
Ingen kommer dog til at gå helt tomhændede hjem, da vi har skaffet et hav
af små fiduspræmier (fodboldkort, badges med fodboldspillere, hoppebolde,
små biler, hårbånd, små bøger, sandfigurer o.m.a. godt) til udlodning i kampene for gode mål, superredninger, ”skrammede ben”, flotte detaljer m.v.
Fra Fristedet deltager i alt 111 børn (ja I læste rigtigt 111 børn – super super
flot deltagelse), – og de kan næsten ikke vente til ”kampdagene” kommer, hvor vi skal ”vise de andre børn” hvordan man spiller fodbold!
Henover vinteren har vores små batpiger og batmænd gået til den ved bordtennisbordene, hvilket har været en sand fornøjelse at se på.
Efter nogle spændende klubmesterskaber på Fristedet er de allerskrappeste piger og drenge på hvert klassetrin klar til at spille Super Cup for 4 mands
hold mod nogle af de store byskoler. – Bragene sker på 4 spilleeftermiddage i
Stillinge Hallen i april og maj. Her skal de andre hold stå meget tidligt op, hvis
de vil have en chance i verdens hurtigste spil! - For det er ingen hemmelighed,
at vi er i super form, og at vi råder over rigtig mange talentfulde spillere af
begge køn.
Vi har været så heldige, at Antvorskov SFO igen i år har inviteret os til en stor
Rollespilsdag i Slagelse Lystskov.
Sidste år lykkedes det vores tapre ”ulvekrigere” at forsvare vores konge,
David, selv om vi var under hårdt pres fra mange sider. - Der var nemlig flere
forrædere end venner i den mørke skov!
Det bliver meget spændende, om Kong David stadig er konge efter d. 16.
maj? – For konger har det jo med at dø en pludselig død!
Vi vil gøre vores bedste, slibe vores sværd, pudse vores udrustning og træne
i svær kunst, - for det bliver helt sikkert et drabeligt slag på liv og død igen i år!
Med venlig hilsen
Ledelsen
Stillinge Skole
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Torsdag den 4. oktober 1860 ved 15-tiden om eftermiddagen strandede et
skib ved Kelstrup Strand ud for Dyssegården under en voldsom vestenstorm.
Det var en svensk skonnertbrig med navnet ”Hedvig” på 31½ danske kommercelæster svarende til ca. 60 registertons dødvægt. Skibet var på vej med
ballast fra Horsens til hjembyen Visby på Gotland. Om bord havde en de stor
redningsbåd, og ved hjælp af den lykkedes det kaptajn J. Lagergreen og hans
besætning at komme frelst i land.
Næste dag havde stormen lagt sig, og vandstanden i Storebælt var sunket
så meget, at forstavnen stod på tørt land. Skibet havde fået en læk, men ellers
var det ikke blevet ramponeret. Det var kun 5 år gammelt, og man mente, det
kunne repareres og bringes flot.
Et par uger efter blev skibet solgt ved auktion sammen med de ting, der var
bjerget i land. Det var storbåden, og det var sejl, tovværk og kæder. Auktionen
blev holdt hos boelsmand Jørgen Jensen ved Kelstrup Strand. Det var ved den
landejendom, som senere kom til at hedde Dyssegården.

En skonnertbrig

Dette forlis ved Kelstrup Strand var ikke det eneste, som skete under den
storm. Ved Mullerup Strand forliste et andet svensk skib ved navn ”Redeligheden”. Der blev mandskabet også reddet, men skibet blev slået til vrag. (sikken
redelighed!) ( = hæderlighed)
Ved Harboøre på den jyske vestkyst forliste 3 skibe, hvoraf det gik værst
ud over de ombordværende på dampskibet ”Arctic”. 21 personer blev reddet,
men 9 omkom, heraf 2 af de frivillige redningsfolk.
Kilde: Sorø Amtstidende.

42

2 sogne

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

KIRKE STILLINGE
EL - FORRETNING A/S

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen

Stillingevej 66, 4200 Slagelse
Tlf.: 58 54 71 25 · Mobil: 29 25 05 44
Fax: 58 54 83 45
E-mail: kirke-stillinge.el@get2net.dk
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91
Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochure

Klip ud og gem

Lars Meng 40 53 85 89

Bøg til hæk ......................fra kr. 5,00 - 8,75
Liguster ”Atros” ..............fra kr. 6,25 - 8,75
Spirea ”Van houtii” ........fra kr. 7,50 - 8,75
Spirea ”Grefsheim” .........fra kr. 10,00 - 11,25
Rød Snebær .....................fra kr. 7,50 - 8,75
Fjeldribs ..........................fra kr. 7,50 - 8,75
........................ kr 11,25
Stkpris incl. moms for: Efterår 2010 og forår 2011.
Med venlig hilsen: Kjeld J Andersen, Kildemosen i/s
Kildemosen 4, 4200 Slagelse. 58 54 90 60, kja@intranet.dk.
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Kunstgræsanlæg i hele Danmark.
Total-, hoved- eller fagentreprenør,
autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.
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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
Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.
Reservedele og stålmaterialer leveres.

SALON
HERDIS
Herrepensionist klipning
Luksus permanent
Miljøvenlig permanent
Langt hår

110,- kr.
590,- kr.
670,- kr.
743,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13
Fredag kl. 9-17
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
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Nyt fra skolebestyrelsen
Som tidligere omtalt har skolebestyrelsen et stærkt ønske om at Stillinge skole
styrkes og udvikles. Derfor havde bestyrelsen i starten af denne tiltrædelsesperiode en visionsdag, hvor vi diskuterede forskellige ideer og muligheder for
at styrke og udvikle skolen. Siden har et udvalg arbejdet med konkrete tiltag
og for det kommende skoleår er det hensigten at ændre og udvide undervisningen på følgende tiltag.
Alle elever i indskolingen fra 0. til 3. kl skal bruge en lektion om dagen på
bevægelse.
For at styrke eleverne til
fremtidens internationale udfordringer indføres engelsk fra
1. klasse med en lektion om
ugen og tysk fra 6. klasse ligeledes med en lektion om ugen.
På mellemtrinnet indføres
et nyt fag som kaldes Materiel
Design. Faget er en sammenlægning af håndarbejde, sløjd,
billedkunst og hjemkundskab.
Undervisningen i Naturfag i 6. klasse deles i 3 fag: biologi, geografi og fysik/
kemi. Undervisningen skal gennemføres af uddannet faglærer i hvert af de tre
fag.
Indførelsen af faget Materiel Design og omlægningen af naturfagsundervisningen i 6. klasse vil ikke koste ekstra ressourcer. Her er der udelukkende en
udfordring at gennemføre en anden planlægning af undervisningen. Af ovennævnte tiltag er det derfor kun kravet om bevægelse i indskolingen og den
ekstra sprogundervisning i engelsk og tysk, som koster ekstra ressourcer.
Og netop ressourcer er pludseligt blevet meget aktuelt for Stillinge skole i
den forgangne uge (10. marts), da kommunen har sendt et forslag om serviceniveau i de specialpædagogiske tilbud på skoleområdet i høring. I forslaget vil
kommunen reducere personalet til vores autistelever med 60%. Baggrunden
for reduktionen er, at den reducerede tildelingen per barn vil svare til samme
tildeling, som gives til autistiske børn med mindst behov på Autismecenter
Vestsjælland (ACV). ACV rummer det kommunale tilbud til autistiske børn,
der ikke kan deltage i en normal skoleundervisning. De autistiske børn, som
visiteres til Stillinge Skole vurderes derimod til på sigt at kunne inkluderes i
folkeskolen.
Tilbuddet til de autistiske børn i C-klassen på Stillinge skole udmærker sig
ved, at vi har en brændende ambition om, at børnene skal forlade skolen efter
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niende klasse med folkeskolens afgangsprøve. Mange ressourcer på skolen
går derfor med at inkludere autistbørnene i skolens normalklasser. At inkludere
autistbørnene i normalskolen kræver et stort engagement både fra personalet
i C-klasse og fra personalet i normalskolen.
Resultaterne fra autistklassen på Stillinge skole er da også meget opløftende. De seneste år har alle autistelever forladt skolen med afgangsprøve
i niende klasse. Gennem skoleforløbet er det lykkedes at inkludere 20% af
autisteleverne i normalskolen og 50% af autisteleverne i 7.-9. klasse. Disse
resultater betyder, at Kommunen reelt sparer penge på autistområdet. Hvis
autistbørnene ikke var blevet hjulpet af tilbuddet på Stillinge skole, ville de på
grund af deres handicap sandsynligvis ikke få deres afgangsprøve efter niende
klasse og overgangen til ungdomsuddannelserne vil blive særdeles vanskelig.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at alle børn i autistklassen på Stillinge skole er henvist af psykiatere, som stiller diagnosen for autisme. Hvis
disse børn ikke får den nødvendige hjælp, vil de have ringe muligheder for at
håndtere deres handikap og være henvist til offentlig behandling og støtte i
deres voksne liv.
At ligestille den økonomiske bevilling per autistelev med børnene på ACV
finder vi stærkt utilfredsstillende. Hvis vi på Stillinge skole ikke havde ambitioner om at inkludere autistbørnene i normalområdet, kunne det måske være
rimeligt. Men inklusion koster ressourcer. Og vi håber meget på, at vi kan få
omstødt den snævre økonomiske ramme, så der også i fremtiden vil være
ressourcer til at inkludere autisteleverne i normalskolen.
I skolebestyrelsen undrer vi os i øvrigt over, at Stillinge skole ikke har været
inddraget i det udvalgsarbejde, som har ført til forslaget vedrørende serviceniveau i de specialpædagogiske tilbud på skoleområde. Det er trods alt på
Stillinge skole vi har op imod 10 års erfaring i at inkludere autisme børn i normalskolen.
Bjarne Nielsen

Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det til undertegnede, og jeg vil sørge for, at det bliver
gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige
måneder.
Redaktøren
E-mail: 2sogne@gmail.com eller tlf. 60 67 33 42
(adresse, se side 2)
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Bagest fra venstre: Carl Finding, Poul Larsen, Jørgen Juelsgaard, Eigil Nielsen, Jacob
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Andersen, Max Pedersen, pastor Olesen. Forrest fra venstre: Connie Pedersen, Magda
Mortensen, Birthe Andersen, Nanna Christensen, Signe Andersen.
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Tagdækning

Slagelse
Dyrehospital A/S

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

Sten Kokholm

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.
Tagdækkermester
Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
også aften - lørdag/søndag

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

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Besøg hjemmesiden

www.2sogne.dk
og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP

TRELLEBORG ALLE 1

BUKETTER
BEGRAVELSE
RECEPTIONER
BRYLLUP m.m.

GRATIS
LEVERING
I HELE SLAGELSE

ÅBNINGSTIDER:
MAN-TORS:10-14
FREDAG: 10-17
LØRDAG: 9-13

ELLER EFTER AFTALE

4200 SLAGELSE
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Have & Park
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Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park& Park
Have
& Park

Trailere
marine
produkter
Trailere
samtsamt
marine
produkter
Trailere
samt marine produkter

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

www. jongshoej-maskiner.dk
Telefon 5854 7276

jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk
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
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Stillinge Idrætsforening

G
IN

I.F
.
S.

67

TSFOREN

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

www.stillingeif.dk

5182 2778 formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
kasserer@stillingeif.dk
2063 8954 haandbold@stillingeif.dk
2140 2030 fodbold_senior@stillingeif.dk
2140 2030 fodbold_ungdom@stillingeif.dk
badminton@stillingeif.dk
gymnastik@stillingeif.dk
2364 7436 petanque@stillingeif.dk

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Kirkens
Korshær
Slagelse

Æ

R

Jacob Raft
På valg 4. februar
På valg 4. februar
Camilla Dahl Nielsen
Ole Madsen
Ole Madsen
På valg 4. februar
På valg 4. februar
Bent Heegaard

ID

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Håndbold
Fodbold senior
Fodbold ungdom
Badminton
Gymnastik
Petanque

ILLINGE
ST

18

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.

30
00

00
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Firmaprofil

Min mand, som desværre døde i 2008, og jeg købte Gl. Malagergaard af
Annette og Bent Madsen i vinteren 2002. Vi faldt for stedet ved første øjekast
og så også straks de gode muligheder for at indrette B&B i to af gårdens fem
soveværelser. Ved henvendelse hos Turistbureauet i Slagelse blev det bekræftet, at der virkelig var behov for et sådant tiltag her i området.
De to værelser ligger separat i den ene længe med et stort badeværelse
imellem sig, og der er egen indgang til værelserne fra gårdspladsen.
Gården skiftede navn til Lysgaarden – og siden er ”Bed & Breakfast” blevet
ændret til ”Bed & Bath”. Meget få henvendelser om overnatning er strandet
på oplysningen om, at der desværre ikke mere serveres morgenmad, men at
gæsterne er velkomne til at benytte køleskabet, der står til rådighed for dem,
og at de selv kan tilberede kaffe og the ved hjælp af elkedlerne, pulverkaffen
og thebrevene, der står til deres disposition på begge værelser.
Lysgaarden B&B slog dørene op i sommeren 2002 – og i de forløbne 10 år
har der været mange forskellige gæster. Behovet for en hyggelig og rimelig
overnatning her i området har vist sig at være korrekt. Håndværkere fra andre
landsdele har benyttet værelserne fra mandag til torsdag. Brudepar har tilbragt
bryllupsnatten her. Gæster til fester i sommerhusområdet eller i forsamlingshusene i Kelstrup og Stillinge har haft mulighed for en overnatning i nærheden af
festen. Her har været deltagere i ridestævner, hundeudstillinger, kniplemesser,
Zumba-kurser og mange andre aktiviteter. Venner og familie til mennesker,
der ikke havde nok sovepladser i deres sommerhuse. Og mange turister både
fra Danmark og det store udland har boet her i en eller flere nætter. Nogle af
gæsterne har været her flere gange, og der er skrevet mange pæne hilsner i
gæstebogen.
Det har været
en fornøjelse at
hilse på så mange
herlige
mennesker, få en snak
med de, der havde lyst til det - eller give dem, der
bare ønskede at
overnatte en rolig
nattesøvn.
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Sangaften i præstegården
Konfirmation i Stillinge kirke
D
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Konfirmation i Stillinge kirke
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Konfirmation i Stillinge kirke

Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

D · S
A

Koncert i Stillinge kirke

M

Hejninge-Stillinge Lokalråd

Stillinge Hallen afholder generalforsamling

Vinsmagning i HUSET
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Søren Kierkegaard og
N.F.S.
Grundtvig i Præstegården
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
Fredag den 30. august kl. 18.00
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Stoukærgaard afholder
generalforsamling
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
Lokalrådets nye logo
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Troen kan ikke
- men det kan vi!
Måske de bedste på jorden!

Dyssegårdsvej 1A – Kelstrup, 4200 Slagelse.

