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Nyt fra Lokalrådet
Søndag d. 8. marts havde Lokalrådet inviteret til det årlige beboermøde, i år 
holdt i Kelstrup Forsamlingshus. Til mødet havde vi inviteret alle lokalområ-
dets foreninger og institutioner, der inden selve beboermødet fik lejlighed til 
en kort præsentation. Langt fra alle egnens foreninger eller institutioner havde 
benyttet sig af denne lejlighed til at markedsføre sig selv. Repræsenteret var 
AktivNaturVelvære fra Bildsø Skov, Sammenslutningen af grundejerforeninger 
ved strandene, Stillinge Forsamlingshus, Ungdomsklubben Stjernen, Lands-
bykoret, Støtteforeningen Hejninge-Stillinges venner, Spejderne, HUSET, Stil-
line Skole og Stillinge Idrætsforening.

Efter præsentationen af disse foreninger fulgte et interessant indlæg fra 
Jørgen Nordtrop Jørgensen, der er bestyrelsesmedlem af Dansk Vandrelaug i 
Vestsjælland. Jørgen fortalte lidt om vandreruter og stier – ”spor i landskabet”, 
der p.t. har politikernes bevågenhed. Jørgen fortalte også om reglerne for at 
færdes på markveje og langs vandløb.

Så fulgte et kort indlæg fra lokalrådet vedr. en fælles udviklingsplan. Tanken 
er, at hvis vi samler alle de gode kræfter i lokalområdet og arbejder sammen, 
så kan vi ved fælles hjælp nemmere og hurtigere få vores ønsker opfyldt. Lo-
kalrådet har udarbejdet en foreløbig liste med punkter, som vi håber, vi alle kan 
stå sammen om, nemlig:
•  Opførelse af Kr. Stillinge Kultur- & Fritidscenter ”HUSET”.
•  Etablering af cykelstier langs Bildsøvej.
•  Fartdæmpning på Støvlebækvej og gennem Kelstrup.
•  Renovering af Stillinge Gadekær.
•  Der er sikkert mange andre gode indsatsområder, og skulle du sidde inde 

med ideer, så send en mail til: 2sogneformand@gmail.com.

Efter disse indlæg var der afsat tid til beretning fra Stillinge Hallen. Ingen af 
hallens bestyrelsesmedlemmer havde dog tilsyneladende tid til at informere 
om arbejdet i Hallen – faktisk har de så travlt, at der end ikke er tid til at melde 
afbud, hvilket de tilstedeværende ikke fandt tilfredsstillende.

På selve beboermødet blev den tidligere lokalrådsformand Ole Olsen valgt 
til dirigent. Ole bemærkede, at det var 3. gang han bestred dette job i lokalom-
rådet. 1. gang var til Idrætsforeningens generalforsamling sidste år, hvor han 
måtte suspendere generalforsamlingen, hvorefter der skulle en ekstraordinær 
generalforsamling til. 2. gang var ligeledes sidste år, til Brugsens generalforsam-
ling, hvor hovedparten af bestyrelsen udvandrede, så det var jo lidt spændende 
om beboermødet kunne gennemføres. Mødet forløb dog uden problemer.

Dirigentens 1. opgave var at give plads til beretning fra lokalrådsformanden. 
I sin beretning nævnte formanden bl.a.:
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Vi har opstartet et rigtigt godt samarbejde med Stillinge Idrætsforening, ikke 
mindst takket være Idrætsforeningens nye formand. Dette samarbejde inde-
bærer bl.a., at vi udveksler referater fra vores møder og at vi deles om OK-
sponsoratet ved Brugsen.

Vi vil her opfordre til endnu mere samarbejde på tværs af foreningerne og vil 
bede alle foreninger om at give vores sekretær navn, adresse, telefonnummer 
og ikke mindst mailadresse på foreningens kontaktperson. Vi vil så udarbejde 
og formidle en kontaktliste over lokalområdets foreninger således, at vi hurtigt 
og nemt kan få fat i hinanden. Vores webmaster vil endvidere meget gerne i 
dialog med hver forening om links til hinandens hjemmesider. Vores hjemme-
side er blevet moderniseret hen over vinteren og den er linket sammen med 
kommunens og andre lokalråds hjemmesider.

I det forløbende år har Lokalrådet været aktiv i Støtteforeningen ”Hejninge-
Stillinges venner”, der igen i år vil holde byfest ved Stillinge Hallen første lørdag 
i juni. Lokalrådet deltager også særdeles aktivt i ”Den selvejende forening HU-
SET”, hvor både Ib og undertegnede er med i bestyrelsen.

Vores tidligere formand for Lokalrådet var i forbindelse med kommunesam-
menlægningen med til at oprette et kontaktorgan for alle Lokalråd i kommunen. 
Ideen var at lægge pres på kommunen i forbindelse med landdistriktspolitiken 
samt søge dialog med kommunen i alle spørgsmål vedr. landdistrikterne. Vores 
Lokalråd er stadig meget aktive her, idet jeg også er formand for dette organ, 
i daglig tale kaldet KLR. I KLR samarbejder alle kommunens lokalråd om ge-
nerelle udfordringer i landdistrikterne, vi har en løbende og konstruktiv dialog 
med kommunens ledelse, såvel den politiske som den administrative. Denne 
dialog bevirkede bl.a. i året, der er gået, at DPU holdt borgermøde i Kr. Stillinge 
Forsamlingshus d. 19. maj. KLR, og dermed vores Lokalråd, er også med til 
at sætte dagsordenen på de 2 årlige Landdistriktskonferencer, Slagelse kom-
mune holder.

I det forløbende år er der udgivet 6 flotte beboerblade og i PostDanmarks 
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iver for at tjene penge, har de fravalgt at omdele disse beboerblade, hvorfor vi 
har allieret os med 5 raske unge mennesker fra lokalområdet. Skulle beboer-
bladet af en eller anden grund udeblive, så kontakt vores redaktør, så vil han 
’piske’ budene. PostDanmarks fravalg af beboerblade har også ramt de 2 sog-
nes kirkeblad. Der er derfor indgået et slags fornuftsægteskab mellem 2sogne 
og kirkebladet. Kirken har opnået en ikke uvæsentlig besparelse og Lokalrådet 
har fået lidt bedre økonomi i beboerbladet, hvilket bevirker, at  vi nu kan udvide 
sideantallet med redaktionelt stof uden at komme på fallittens rand. Vi opfor-
drer derfor foreningerne og andre til at fremsende artikler, indlæg og billeder 
således, at vores blad kan blive endnu bedre.

Undertegnede har nu i det forløbende år orienteret om lokalrådsarbejdet i 6 
blade, og ofte opfordret til dialog og respons på vores arbejde, uden det dog 
har affødt nogen reaktion i sognene. En enkelt reaktion har vi dog fået. I decem-
bernummeret skrev jeg, at jeg fandt det tankevækkende, at Kelstrup Forsam-
lingshus brugte udenbys arbejdskraft til udskiftning af taget. Denne betragtning 
resulterede i en reaktion fra Forsamlingshusets formand, der følte sig noget 
trådt over tæerne – hvilket bestemt ikke var min mening og hvilket jeg beklager. 
Jeg var af den opfattelse, at ingen af de lokale håndværksmestre var blevet 
spurgt, dette har dog vist sig ikke at være korrekt. 2 lokale enkeltmandsfirmaer 
er blevet spurgt, men har takket nej p.g.a. opgavens størrelse. Derudover har 
der været kontakt til den lokale Jørgen Bo, der dog ikke fandt udbudsmateria-
let entydigt og fyldestgørende, hvorfor han ikke kunne give et tilbud. Jørgen 
Bo tilbød så, at være behjælpelig med at udarbejde et udbudsmateriale, men 
Forsamlingshuset fandt i mellemtiden en god samarbejdspartner i Ruds Vedby. 
Taget er nu udskiftet til alle tilfredsstillelse, det er tæt og samarbejdet med den 
udenbys tømrermester har gået upåklageligt. Jeg finder det dog stadig tanke-
vækkende, at foreningerne og de lokale håndværksmester ikke kan samarbejde 
om at løfte sådan en opgave. 

I det forløbne år har Lokalrådet også deltaget i arbejdet med kortlægning af 
eksisterende og historiske stier samt udarbejdet en liste til ønskede stier – dette 
kan der findes meget mere om på vores hjemmeside. Lokalrådet har siden sid-
ste beboermøde også deltaget i debatten om Slagelse kommunes buspolitik 
og kommunens trafikpolitik, ligesom vi har deltaget i diverse høringer om lokal-
planer i vores område. Det er et arbejde, vi naturligvis fortsætter med og noget 
vi fortsat vil informere om i 2sogne og på vores hjemmeside.

Vi har i de seneste år oplevet en stor og god udvikling af vores lokalsamfund. 
Der er kommet ca. 80-100 nye bosætningsmuligheder inden for de sidste par 
år: I det gamle bageri, på Degnevænget og ved Støvlebækvej. I starten af året 
lød så startskuddet for en erhvervsudstykning ved Stillingevej, der åbner mulig-
hed for etablering af flere arbejdspladser i lokalområdet. Dette vil måske nok på 
nogle områder betyde mere konkurrence virksomhederne imellem, men det vil 
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også give en udviklingsmulighed for den enkelte virksomhed, og måske nogle 
synergieffekter virksomhederne imellem. Bosætningen og etableringen af flere 
virksomheder bør alt andet lige give flere kunder til Brugsen, børnehaverne, 
skolerne og til lokalområdets mange foreninger.

Midt i al storpolitikken og udviklingsplanerne må vi ikke miste jordforbin-
delsen. Der er traditioner, der ikke bør brydes som f.eks. Helge Christiansens 
byvandringer. I 2008 gik vi gennem Næsby, hvor Helge med vanligt lune fortalte 
anekdoter og historier om Næsby og dens beboere gennem tiden. Vi fik lov at 
kikke indenfor i et overordentligt smukt og nænsomt restaureret hjem på Næs-
byvej og endte i Solveig og Steen’s park til kaffedrikning. I år vil Helge vise os 
rundt i Havrebjerg – det er som sædvanligt grundlovsdag.

Tidligere omtalte jeg lokalrådets arbejde med kommunens politiker, konfe-
rencer m.v. Vi glemmer dog ikke de nære ting, i efteråret søgte vi kommunen 
om midler til at udskifte bænkene ved Hejninge og Stillinge gadekær – her 
har vi fået afslag. Positivt svar har vi dog fået på vores ansøgning om midler 
til bord- & bænksæt, der skal opsættes ved Stillinge’s nye Petanquebaner på 
Støvlebækvej. Vi vil her i foråret sammen med Petanque-folkene etablere en 
lille rasteplads ved banerne.

En formandsberetning skal selvfølgelig dække tiden, der er gået siden sidste 
beboermøde, men der er vist en tradition for også at informere om planer for 
fremtiden. Udover at fortsætte arbejdet med stier, lokalplaner, landdistriktspo-
litik og trafikpolitik, vil det kommende år også byde på analyse, debat og input 
til den kommende kommunalplan, der skal ligge færdig ved årsskiftet. Der er 
kommunalvalg til efteråret, og Lokalrådet inviterer i den anledning traditionen 
tro til valgmøde, det bliver onsdag d. 7. oktober i Stillinge Forsamlingshus.

Sidst men ikke mindst har Slagelse kommune fået den idé, at fremstille 3 film 
om 3 forskellige landdistrikter, som en slags pilotprojekt. Vores 2 sogne er na-
turligvis blandt de landdistrikter, man ønsker at vise frem, så her i maj-juni vil vi 
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få besøg af Jens Vadmand fra Sjællandske Medier, der vil skyde et par filmrul-
ler i vores lokalområde. Lokalrådet er i gang med at udarbejde det, filmfolkene 
kalder en synopsis – en slags disposition til drejebogen. Den færdige film vil få 
en længde på 4-8 minutter, den kommer kun til at handle om vores område, 
den vil blive lagt på både vores og kommunens hjemmesider samt formentlig 
blive vist på TV Danmark.

Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer. Herefter aflagde kas-
sereren beretning og fremviste et flot resultat, med et overskud på lidt over 
46.000 kr. Årsagen til dette pæne resultat er bl.a. stigende frivillige bidrag – 
stor TAK for det – og stigende annonceindtægter i beboerbladet. Regnskabet 
var gennemgået og fundet i orden af Lokalrådets revisorer, og blev da også 
godkendt på beboermødet.

Der var ingen indkomne forslag der skulle behandles, så mødet fortsatte 
med valg til Lokalrådet. Jens Mikkelsen, der i et år har fungeret som supple-
ant, ønskede ikke genvalg. Birthe Jacobsen, Hanne Tew, Ib Jensen og Ketty 
Munch accepterede alle genvalg, og blev det. Foruden Jens Mikkelsen øn-
skede også Nikolaj Mikkelsen at trække sig, således skulle der findes mindst 2 
nye kandidater, hvilket dog ikke var muligt. Eneste nye kandidat var Susanne 
Hvitnov fra Øster Stillinge, der blev indvalgt som Lokalrådets eneste suppleant 
for det kommende år. Vi er således ikke oppe på fuld styrke, men arbejdet skal 
nok blive gjort.

Valg af revisorer og revisorsuppleant var hurtigt overstået, da alle accepte-
rede genvalg og der ikke var modkandidater. Under eventuelt modtog lokalrå-
det ros fra Jørgen Frandsen, Kelstrup, for arrangementet, især muligheden for 
dialog med områdets andre foreninger faldt i god jord.

Efter det egentlige beboermøde var Lokalrådet vært ved en gang gule ærter, 
her var der rig mulighed for yderligere debat, og ”snak med naboen”.

På Lokalrådets vegne – Lars Schou
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BYFEST
LØRDAG D. 6. JUNI 2009
v/ STILLINGE HALLEN

PROGRAM:
Kl. 10.00-17.00 Pladsen åbner - med udstilling af veteranbiler og 

veterantraktorer, spejderliv eller en køretur med minitog, 
hoppeborg for de mindste, lotteri og boder. Der vil være 
messeområde, hvor lokalområdets erhvervsdrivende vil 
vise deres evner og produkter. Prøv en tur med Slagelse 
Liftudlejning, og få overblik over pladsen.

Kl. 10.00-14.00 H. J. CUP i fodbold for årgang ’97 og ’98, hvor Stillinge IF 
tager imod gæstehold.

Kl. 10.00-14.00 Håndboldafdelingen i Stillinge IF tager imod gæster på banen.

Kl. 11.30-12.00 Trylleshow for børn og barnlige sjæle i teltet.

Kl. 12.15-12.45 Korsang med førskolebørnene fra vores 2 børnehaver.

Kl. 13.00-13.30 Show med SFO-børn

Kl. 13.45-14.15 SFO’en er åben for førskolebørn med forældre og 
bedsteforældre.

Kl. 14.30-15.45 Familie- eller gadefight.

Kl. 16.00-16.45 Opvisning med hyrdehunde

Kl. 16.45 Lodtrækning i det store lotteri.

Kl. 17.00 Pladsen lukker

Kl. 18.30-01.00 Fest i teltet med medbragt mad og dans til Kim Brandt.
 Er du over 16 år, koster deltagelsen 80,- kr., er du under, er det 

gratis.
 Foruden maden skal du huske det gode humør.
 Tilmelding nødvendig på mail: baja@pc.dk - tlf.: 4222 7112 eller 

mail: daggi.thomsen@gmail.com - tlf.: 5826 7272

Der vil hele dagen være mulighed for at købe popcorn, is, slik, øl og vand. 
De lokale spejdere viser deres evner ved bålet og der vil være smagsprøver af 
”friluftsmad”.

Ret til ændringer forbeholdes.
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LØRDAG D. 6. JUNI 2009

Gade/Byfest 2009
På sportspladsen

v/ STILLINGE HALLEN                              
KL. 18.30

Medbring mad og godt humør.
Der bliver sat grill op til fælles brug.

Drikkevarer, is, slik og chips
kan købes til rimelige priser.

Kim Brandt
spiller op til fællessang og dans.

Pris for dette arrangement:
 Voksne 80,- kr.  · Børn under 16 år gratis.

HUSK... Tilmelding senest 31. maj til:

Daggi Thomsen                                       
Bygmarken 7                                            
Tlf: 58267272                                           
Mobil: 50566100                                       
Mail: daggi.thomsen@gmail.com

Mikael Larsen
Bildsøvej 72
Tlf: 42227112
Mail: baja@pc.dk
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HUSK
- en salgsvurdering fra Nybolig Jan Milvertz er gratis
                 og uforpligtende, og skulle dit fritidshus 
                     - mod forventning ikke blive solgt, 
                         så koster det dig naturligvis ikke 
                          en krone.

Nybolig Jan Milvertz
Stillinge Strand
Drøsselbjergvej 119
4200 Slagelse
tlf. 5850 6400

FRITIDSBUTIKKEN
- det naturlige valg når du skal
sælge eller købe fritidshus.

www.nybolig.dk En ordentlig handel
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Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE 
EL - FORRETNING A/S 

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 

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen 

Frisør 
Harlekin

v/ Marianne Christiansen

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

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse

58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Knud Olsen
Bildsø

Tlf. 58 54 73 96

• Alt i VVS
• Naturgas
• Tank-udskiftning
• Rimelige priser
• Kommer overalt
• Faglig betjening

- solsikker varme
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SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 90,- kr.
Luksus permanent 513,- kr.
Miljøvenlig permanent 593,- kr.
Langt hår 668,- kr.

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

NB. Mandag lukket FYRTEST

OLIEFYRS
SERVICE-
FIRMA

• REPARATION
• RENSNING
• JUSTERING
• UDSKIFTNING AF OLIEFYR

·  Service-abonnement tegnes
·  Lovpligtig oliefyrskontrol
·  Aften- og weekendvagt

KURT’s
OLIEFYRSERVICE
Kurt Bender Petersen
Bildsøvej 57
Kr. Stillinge 58 54 77 22

Højtryksspuling og tømning 
af samle- og 
septiktanke

Tlf. 58 85 24 70

Gangergaardens 
Maskinstation A/S
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4. klasse på Stillinge Skole 
skriver historie

Drengene vinder Danske Bank Cup - Pigerne nr. 2

Danske Bank har i 47 år i samarbejde med skolerne i Slagelse arrangeret sko-
lefodboldstævnet Danske Bank Cup (tidligere kendt under navnet Pondus 
Cup).

For første gang i stævnets historie (første stævne var tilbage i 1963) har 
et drengehold fra Stillinge skole vundet finalen og dermed det eftertragtede 
trofæ. Det er dog ikke første gang, at et hold fra Stillinge skole vinder en finale 
i Danske Bank Cup. Tilbage i 1974 vandt 6. klasse pigerne finalen. Måske der 
sidder nogle læsere ude i det lokale, som kan huske denne sejr.

Drengene vandt en spændende og medrivende finale mod Dyrhs skole, som 
blev afgjort i “sudden death” på et fantastisk mål af Andres Schou Pedersen. 
Ud over Andreas bestod holdet af: Aske Christensen, Mikkel Essendrop, Alex- 
ander Laursen og Rasmus Mikkelsen

Inden finalen slog Stillingedrengene Antvorskov (3-1) og Landsgrav (6-1) 
i den indledende pulje og gik dermed videre til semifinalen, hvor Marievang 
uden problemer blev slået 4-0. Drengene havde kvalificeret sig til finalen, der 

Drengeholdet med guldmedaljer. Fra venstre ses: Mikkel Essendrop, Aske Christensen, 
Rasmus Mikkelsen, Andreas Schou Pedersen og Alexander Laursen.
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skulle spilles senere på dagen. Forinden havde pigerne fra samme klassetrin 
ligeledes kvalificeret sig til finalen ved at blive nr. 2 i deres gruppe og efterføl-
gende vinde semifinalen over Landsgrav Friskole.

Finalerne var uden tvivl en stor oplevelse for drengene og pigerne. Der var 
mødt mange hundrede tilskuere op, og alle finalehold skulle vandre ind på ba-
nen med høj musik og klapsalver fra tilskuerne i åbningsceremonien.

Inden drengene skulle på banen sagde Aske Christensen “Det kriller sådan 
i min mave”, hvilket viser hvor meget kulissen og de mange tilskuere gjorde 
indtryk.

Nervøsitet kunne dog ikke spores hos drengene, da kampen blev sat i gang. 
Relativt tidligt i kampen bragte Stillinge sig foran 1-0 på et flot mål af Mikkel 
Essedrop, som havde en af sin helt gode dage med små snævre driblinger, der 
totalt forvirrede modstanderne. Herefter bølgede kampen frem og tilbage med 
store muligheder til begge hold, hvor Stillinges målmand Alexander Laursen 
med nogle super redninger, holdt Dyhrs skole fra at score. Alt lignede en sejr 
til Stillinge, men med 2 sekunder tilbage af kampen udlignede Dyhrs. Der var 
derfor forlænget spilletid (3 minutter), hvor det først scorede mål ville blive 
afgørende. Stillingedrengene var lidt rystet på den noget sene udligning fra 
Dyhrs. Men de må være gjort af noget godt “landbrugsstof”, for de fik kæmpet 
sig tilbage i kampen og med kun 30 sekunder tilbage af den forlængede spil-
letid kom forløsningen. Andreas Schou Pedersen hamrede bold i målet uden 
chance for Dyhrs målmand, og drengene fra Stillinge kunne falde hinanden om 
halsen.

Det lader til, at årgang 98 drenge og piger fra Stillinge skole har nogle gode 
fodboldgener. Det giver jo teoretisk set mulighed for fremtidige fodboldtalenter 
i Stillinge, hvis generne finder sammen!

Nikolaj Mikkelsen

Pigeholdet med sølvmedaljer. Fra venstre: Lise Lambert Olsen, Sarah Kolding, Sarah 
Kristensen, Kathrine Kristinsen og Line Højriis Christensen.
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

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.SPAR-NAESBYSTRAND.DK

NÆSBY STRAND
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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. 58 54 90 15

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

www.2sogne.dk

Alternativ Klinikken
Massage

Zoneterapi
Reikihealing

½ times behandling 200,-
45 minutters behandling 270,-
1 times behandling 350,-
1½ times behandling 510,-
2 timers behandling 625,-

V/ Tina Sørensen
Bildsøvej 82
Kr. Stillinge
Tlf.  27 82 00 76

www.alternativ-klinikken.dk
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Stillinge IF – Fodboldungdom
 
Nu står den nye udendørssæson for døren og vi skal have så mange hold 
i gang som muligt. Vi mangler trænere og hjælpetrænere til de helt små 
årgange samt de helt nye spillere i årgang ’04. Skulle du have interesse i at 
bruge en del af fritiden sammen med de små poder til lidt leg med bolden, 
så kontakt venligst undertegnede. 
 
Med venlig hilsen formand for fodboldungdom
Niels-Jørgen Düring, tlf. 58586686 eller niels@hs-slagelse.dk

Girokort
I dette nummer af ’2 sogne’ er indlagt et girokort, 

som kan benyttes, hvis man vil støtte, at bladet udkommer.
Pengene er til meget stor hjælp og går til trykning, 

porto og omdeling af bladet.

På forhånd tak!
Lokalrådet

FÆLLESFORMAND Brian Madsen tlf. 20 30 46 31
BADMINTON Pia Nielsen tlf. 51 62 54 55
FODBOLD - ungdom Niels-Jørgen Düring tlf. 58 58 66 86
FODBOLD - senior Erik Jørgensen tlf. 58 54 90 97
GYMNASTIK Steffen Rasmussen tlf. 58 54 70 03
PETANQUE  Bent Heegaard tlf. 58 54 04 36
HÅNDBOLD Mette Madsen tlf. 22 55 09 69

6718

STILLINGE

ID
R
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TSFORENIN

G

S.I
.F

.

www.stillingeif.dk

Stillinge Idrætsforening
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Træningstider og træneroversigt
for Stillinge IF ungdomsfodbold

6718

STILLINGE

ID
R

Æ
TSFORENIN

G

S.I
.F

.

 Årgang Trænere Tilmeldt hold Træningsdage Træningsstart

 2002-2005 Ole Madsen 5-mands DGI Lørdag 11-12 4. april
  Tlf. 21402030 

 1999 Drenge Henvendelse til   
  Nikolaj Mikkelsen  

 1998 Drenge Nikolaj Mikelsen  7-mands SBU Tirsdag 17-18.30 Er startet
  Tlf. 51539470  Torsdag 17-18.30
  Finn Vittenbach  

 1997 Drenge Michael Christensen 7-mands Torsdag 17-18.30 Er startet
  Tlf. 61621810 DGI

 1996-98 Piger Nikolaj Jensen 7-mands  Onsdag 15.30-17.00 1. april
  Tlf. 20897134 DGI
  Arne Olsen

 1995-96 Ole Madsen 7-mands   
 Drenge Tlf. 21402030 DGI  

 1994 Drenge Kim Kristensen 7-mands Mandag 17.00-18.30 Er startet
  Tlf. 26157046 DGI Onsdag 17.00-18.30 
  Per Pedersen
  Hanne Christensen
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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

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
Grønhøjvej 12 • Øster Stillinge 4200 Slagelse
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Aut. VVS-installatører Erik og Bent Larsen

58 54 91 40
Næsbyvej 22 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 91 40

VAND · VARME · SANITET · NATURGAS
SOLVARME · BIOBRÆNDSELSANLÆG · VARMEPUMPER

AUT. EL-INSTALLATØR & INGENIØR

v/ Flemming Jørgensen
Bildsøvej 20, Bildsø, 4200 Slagelse

Telefon 58 54 70 20 - 23 96 70 20
E-mail: bildsoe-el@mail.dk
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Slagelse Kloakservice ApS
Slamsugning/højtryksspuling

Reparation af kloakker /Nye kloakker
Aut. kloakmester

TV-inspektion
Rodskæring

Kran/grabbiler
Containerudlejning

Levering af grus og sten

De røde slamsugere fra

Rødstensgården

5852 7062
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M   B   B  G
Alt indenfor

Murer-, tømrer-, byggeteknik 
• Nybyg • Renovering • Rådgivning

Ring for uforpligtende tilbud

Murer Martin Pedersen, tlf. 23 84 98 18
Tømrer/byggetekniker Karl H. Pedersen, tlf. 29 86 62 09

Bildsøvej 40, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Mail: mtb-byg@hotmail.com

- Dit lokale byggefirma
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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

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
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN
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Tømrermester

JØRGEN BO JENSEN
Gasekærvej 6, Kelstrup

4200 Slagelse
Tlf. 58 54 93 12

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leveres.

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

Salg af brænde, kalvekød og æg

Møllegården
Bildsøvej 64, Kr. Stillinge · 58 54 70 29 · 26 29 70 29 · 26 29 80 29
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Lysgården, Kelstrup
Bed & Breakfast

KILDEMOSEN SMEDIE

Alt smedejern til hus og have
•  LAGER
•  PORTE
•  PAVILLONER
•  VINREOLER
•  OLIELAMPER

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse

Tlf. 20 21 93 55

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

Bed & Breakfast er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.

Velkommen!

Flindtholt’s VVS ApS
AUT. VVS- og sprinklerinstallatør

Tlf. 51 35 89 46

VAND · VARME · SANITET
NATURGAS · BIOBRÆNDSEL

BLIKKENSLAGER

Korsørvej 33
4200 Slagelse

Fax 58 86 96 47
Mail: Flindtholts.vvs@mail.dk

Erlings
Hestevogne

Aftal tur med hestevogn
Vogne fra 2-30 pers.

Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03
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KFUM Spejderne 
afholder loppemarked igen i 2009
Spejderne ser frem mod sommerens loppemarked, 

og skulle der være gemte/glemte ting og sager hjemme hos jer, 
er vi meget interesseret i disse. Vi vil dog på det kraftigste understrege, 

at vi ikke modtager hårde hvidevarer.

For aftale vedrørende aflevering/afhentning venligst kontakt:

Addi Hansen, tlf. 58 54 71 73 · Kim Kristensen, tlf. 58 54 79 46

Spejderne afholder igen Skt. Hans
Sidste år blev vi desværre nødt til at aflyse Skt. Hans-arrangementet, 

men i år håber vi at det lykkes. 
Så skriv allerede nu ind i din kalender at du skal til Spejdergården 

og tænde op under heksen!

Nyt fra HUSET
Arbejdet for etablering af Kr. Stillinge Kultur- & Fritidscenter, også kaldet HU-
SET, er mere aktuelt og vigtigt end nogensinde. Som det formentlig er de fleste 
bekendt, har Ungdomsklubben Stjernen store problemer med lejemålet i Stil-
linge gamle mejeri. Sidste del af sæsonen har været mørk og kold, da der sidst 
i februar blev lukket for strømmen (læs nærmere på næste side).

HUSETs bestyrelse har siden efteråret 2008 haft en sporadisk dialog med 
kommunens forvaltning, denne dialog vil nu blive intensiveret. Dette indlæg er 
skrevet 8. marts, og mens bladet er i trykken, vil bestyrelsen forsøge at trykke 
kommunens politikere.

Det er bydende nødvendigt, at især Ungdomsklubben nu får egnede og 
ordentlige lokaler til deres aktiviteter, og vi vil her opfordre alle områdets be-
boere til at stå sammen om denne ene opgave. Det er nu, dels p.g.a. det store 
behov – dels p.g.a. kommunalvalget til efteråret, at der skal lægges maksimalt 
pres på vore politikere. I en tid, hvor der bruges tocifrede millionbeløb på Sla-
gelse Teater, flere millioner på undersøgelser vedr. Skælskør Kulturhus, må der 
kunne findes blot 300.000 kr. årligt til husleje for HUSET. HUSET vil ikke blot 
virke som Ungdomsklub, det vil også kunne bruges til legestue for områdets 
dagplejere, kontor- & mødelokaler for områdets øvrige foreninger, øvelokale for 
folkedanserne og meget andet – alt dette for kun 300.000 kr.

På Bestyrelsens vegne – Lars Schou
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Nyt fra Stjernen marts 2009
Stjernen har i en periode ikke kunnet bruge vores lokaler, da udlejer har und-
ladt at betale for strømmen. Og uden strøm – ingen varme – og uden varme, 
ingen klub. I skrivende stund er strømmen dog vendt tilbage, og klubben fun-
gerer normalt.

Rigtig træls var det. Vi har i bestyrelsen arbejdet med nye muligheder. Ikke 
mindst formand Niels Christensen har brugt mange timer på at udrede med 
kloge embedsmænd, advokater og SEAS NVE, hvordan vi kunne løse denne 
udfordring: at få strøm igen.

Vi har afholdt forskellige arrangementer trods lukning. Der har med succes 
været svømmehalstur, bowling og en tur til Kindertofte Best Events, hvor un-
gerne blev udstyret med dragter for at lave sumo-brydning.

Vores diskotek måtte desværre aflyses, da vi ikke havde strøm, men vi lover, 
at det bliver holdt hurtigst muligt.

I januar havde Stjernen kaldt til generalforsamling. Deltagerne blev grund-
digt orienteret om Stjernens virke og forgangne aktiviteter, ved formand og 
kasserer. Bestyrelsen måtte sige ”farvel” til Arne Olsen og Carsten Berg. Tak 
til Jer for jeres indsats i bestyrelsen. Nye i bestyrelsen er: Emanuela Borasso 
og Annette Johnsen. Annette Kaae og Michael Christensen er suppleanter i 
den nye bestyrelse, som havde ”kampvalg”. Velkommen til nye medlemmer 
i bestyrelsen. Generalforsamlingen sluttede med hyggeligt samvær og dejlig 
buffet. Det er en af de måder, vi kan sige ”Tak for hjælpen” på til de forældre, 
der tager vagter i klubben.

Klubbens hjemmeside er nede for øjeblikket. Hjemmesiden er simpelt hen 
blevet hacket. Heldigvis kan vi søge hjælp hos Lars Bøcher, som hjalp os med 
at oprette hjemmesiden ved klubbens start. Indtil andet oplyses, linkes vi via 
2sognes hjemmeside. Her kan du læse om klubbens aktiviteter m.v.

På Bestyrelsens vegne, Annette Kaae

www.klubstjernen.dk
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Generalforsamlingen for

Grundejerforeningen 
Stoukærgaard

bliver afholdt onsdag den 22.april 2009
kl.  19.30

i Kr. Stillinge forsamlingshus

Stillinge Idrætsforening 
afholder ordinær generalforsamling

mandag 27. april 2009 kl. 19.30 
i Stillinge Hallen.

 Alle er velkomne.

Dagsorden kan ses ved opslag i hallen 
og på hjemmesiden www.stillingeif.dk fra 30. marts.
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Badminton 

Det har været en forrygende sæson for børnebadminton.
Vi har haft to hold igang med ialt 29 børn, som har været jævnt fordelt på 

tirsdag og onsdag kl. 16.00 -17.00.
 

Til næste sæson får vi brug for:
 

En ny træner 
En ny hjælpetræner 

 
Det drejer sig om en træningstime om ugen kl. 16.00-17.00, 

som efter al sandsynlighed fortsat vil ligge tirsdag.
Holdet vil bestå af max 16-18 børn i alderen 6 - 15 år.

En træningstime indeholder opvarmning, træning/frit spil 
og lidt afsluttende badminton-lege.

Trænererfaring er ikke nødvendig, men et vist kendskab til spillet 
er selvfølgelig et plus.

Der vil blive tilbudt trænerkursus.
 

Hvis det har vakt din interesse og nysgerrighed, så kontakt Pia Nielsen,  
Badminton; tlf. 51 62 54 55
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Lars Meng 58 85 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

POUL CHRISTENSENs PLANTESKOLE ApS
SKÆLSKØR LANDEVEJ 1 - 4200 SLAGELSE - TLF. 58 52 23 09

Vi er et besøg værd

- KVALITETSPLANTER TIL HAVEN

Roser, læ-, remise- og hækplanter
Igen i år tilbyder vi en plantepakke: 

25 træer + 75 buske: Pris kr. 600, incl. moms.
Plantepakken, eller planter efter eget valg, kan bestilles 

til afhentning på tlf. 70 23 10 10
Roser fra kr. 25 pr. stk. Kom og se udvalget efter aftale.

Med venlig hilsen
Kildemosen i/s, Kelstrup, Kr. Stillinge · v/ Kjeld J. Andersen
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KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder møde
mandag og 
onsdag.

VELKOMMEN

Alt i
lift-

udlejning
58 50 50 75

www.slagelselift.dk
info@slagelselift.dk

Medlem af liftgruppen

Slagelse Liftudlejning

Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

58 50 07 28
Fax 58 52 75 24 • Bil 40 41 07 28

OG ALUFACADER
• Forsikringsskader • Solfilm • Butiksruder 

Indramning af billeder • Salg af kunstnerartikler

Alt glarmesterarbejde udføres

• Alu-
 facader
• Altanlukninger
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v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand

4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07Kom-Ann

- Hudpleje og makeup for alle

Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
Email:  Kom-ann@lite.dk

Hudplejeklinik
• Ansigtsbehandlinger
• Frugtsyrebehandlinger
• Hårfjerning
• Dag og fest makeup
• Massage
• Vipper og bryn
• Tandsmykker
• Ansigtszoneterapi

GAVEKORT UDSTEDES

Kom-Ann
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Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk

Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
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Godt håndværk

Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109

jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
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10 års fastelavns jubilæum
med rekordhøj tilslutning

Lidt fastelavns historie i anledning af jubilæet:
Søndag den 5 marts 2000 blev den 1. fastelavnsfest afholdt i Stillinge for-

samlingshus. Her var der 57 voksne og 59 børn mødt frem og de hyggede sig 
med tøndeslagning og fastelavnsboller. Allerede i år 2002 blev forsamlingshu-
set for lille til, at vi kunne folde os ud med køllerne uden at ramme hinanden, 
og vi besluttede derfor at rykke festen til Stillinge Hallen. Dette medførte, at vi 
fik større udgifter end indtægter og vi måtte ud og finde flere sponsorer for at 
vi i år 2004 kunne starte op med at tilbyde amerikansk lotteri. 

Som årene gik og tilslutningen blev større og større, endte vi i år med at slå 
rekorden, hvor vi landede på 140 voksne, 138 børn + udvalget på 22, så det 
endelige tal blev på 300 besøgende. Dette er SUPER flot og vi håber at der vil 
blive ved med at være ligeså stor en opbakning fremover.
Jeg har været med fra starten, men vælger at træde ud i år efter 10 års aktiv 
indsats, dette er vemodigt men nødvendigt, da jeg har andre idéer om tiltag i 
lokalsamfundet i tankerne.   

Lidt om i år:
Som sædvanlig var der rigtige mange festlige og kreative udklædninger og 
stemningen var rigtig god. Børnene var i topform til at slå katten af tønden og 
vi fandt som altid vores kattekonger og kattedronninger.

De flot udklædte børn venter på at få lov til at slå på tønden.
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Tak for den store opbakning, det gør det endnu sjovere at være arrangør.  
Lotteriet var som altid også en succes og vi havde da også rigtig mange 

flotte og gode gaver som gevinster 1000 tak til sponsorer.
I år fik vi endnu engang stor opbakning fra 36 sponsorer og de skal have en 

særlig tak for deres støtte. Uden dem ingen arrangement.
Jeg takker endvidere udvalget for den store indsats og opbakning og øn-

sker dem held og lykke med arrangementerne fremover. 

Venlig hilsen 
Ann B. Andersen

fratrådt fra fastelavnsudvalget

En stor tak til følgende sponsorer:
VOGNMAND KEEN BIRKEMOSE • H.J.HUSE • KIRKE STILLINGE EL • 
FINN`S AUTO • DAGLI´ BRUGSEN KIRKE STILLINGE • MØLLEGÅRDEN  
• LEIF HENRIKSEN • KURTS OLIEFYR SERVICE • JONGSHØJ MASKINER 
• BIRKEDAHLS BILER • JØRGEN JENSEN • STILLINGE FORSAMLINGS-
HUS • FÆTTER BR • KLIPPEGÅRDEN • LYSGÅRDEN BED AND BREAKFAST 
• MALERFIRMAET BO NIELSEN • H.H.AUTO • BO GRØNT HAVECENTER  
• ØSTER STILLINGE TØMRERFORRETNING • J.M.BILER • CIRKUS ARENA • 
SPAR NÆSBY STRAND • LEGEKÆDEN • RÅDHUSAPOTEKET • SPAR KØB-
MANDEN STILLINGE STRAND • MARIE EGE LYSBUTIK • XL BYG • HELSE-
KLINIKKEN • PUNKT 1 • NORDEA • J.M. RADIO • HAIR FASHION • SMYK-
KESTATIVET • GULDSMED CARL JENSEN´S EFT. • KOM-ANN´s HUDPLEJE

Fastelavnsudvalget var også i år nydeligt pyntet.
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Petanque
 
Petanquefolket samt nogle af den øvrige 
idrætsforeningsmedlemmer vil i den 
kommende tid gå i gang med renovering 
af  klubhuset og færdiggørelse af petanque-
banerne.
Vi har fået tildelt nogle penge  til indkøb af 
borde og bænke samt til noget beplant-
ning,  som forhåbentlig kan give banerne lidt 
mere læ.
 
Vi begynder forårssæsonen til april 
– nye medlemmer kan møde allerede nu.
Vi spiller tirsdag og fredag.
I marts:  tirsdag  kl. 14-16. Fra 7. april kl. 19-21
Fredag spilles altid  kl. 14-16.

Bent Heegaard

Gymnastikopvisning 2009
 
Så sluttede gymnastiksæsonen med den årlige Gymnastikopvisning, som 
igen i år blev afholdt i Stillinge Hallen. Alle børnehold viste, hvad de har 
arbejdet med i løbet af vinteren - meget flot og underholdende. Tusind tak 
til alle gymnaster og trænere for en rigtig god oplevelse.

 
Alle havde en rigtig hyggelig eftermiddag, hvor der også blev drukket kaffe 
og spist hjemmebagt kage. Arrangementet sluttede af med et forrygende 
trylleshow med den unge tryllekunstner Morten Tranekær - alle, både unge 
og gamle, blev underholdt.

 
Næste sæson begynder i september. Hold øje med 2sogne og www.stil-
lingeif.dk

 
Gymnastikudvalget hører gerne fra interesserede, som har lyst til at 

være enten træner eller hjælpetræner i den kommende sæson. Kontakt 
venligst Kirsten Lambert på tlf. 58 54 95 05 ell. 25 54 82 90.
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Skolebestyrelsen
I skolebestyrelsen har vi LÆNGE arbejdet for et tilbud for de større elever efter 
skoletid. Vi har forsøgt at påvirke politikerne til at slå to typer tilbud sammen SFO2 
(pasning for 5.-6. klasse fra kl. 12-17) og klublignende tilbud (for alle efter kl. 14 og 
et par aftener). Dette lykkedes desværre ikke, men det vil måske glæde mange at 
der efter sommerferien bliver etableret SFO2 i lokaler på skolen. Vedr. opskrivning 
til dette tilbud kan Jørgen Grønne og skoleledelsen hjælpe med yderligere info. 
Delelokaler kan ofte være et konfliktpunkt, men vi er trygge ved at både skole og 
SFO2 vil gøre alt for, at dette bliver så gnidningsfrit som muligt.

Ydermere har SFOen bidraget økonomisk med at købe bander og små mål (så 
kan der spilles på flere baner samtidig) til Stillinge hallen. Det giver muligheder 
for at afholde flere typer skolestævner; en klar fordel for skole, SFO og idrætsfor-
eningen.

Inden vinterferien afholdt skolen den årlige skolefest. Her er omdrejningspunk-
tet også skolekomedien, hvor 6. klasser er ”ansvarlige” for stykket. Stykket ud-
vikler sig og tager form, med deltagelse af alle klasser. Det er en dejlig tradition, 
som vi i bestyrelsen ønsker sætter pris på. Skolefesten kan sagtens udvikles og 
nytænkes – men den er værdifuld for eleverne, forældrene og personalet.

Alle kontaktforældre har været indbudt til møde med skolebestyrelsen. Her øn-
skede vi at præsentere Skole og Samfunds initiativ: forældre som kaldes  TRIV-
SELSAMBASSADØRER. Trivselsambassadører er forælder som går aktivt ind og 
tager et medansvar for bedre trivsel og mindre mobning. 

Der var god tilslutning til mødet, hvor vi lavede brainstorm på begrebet Trivsel, 
snakkede gode ideer til sociale arrangementer og aktiviteter for eleverne. Skole-
bestyrelsens ønske var at få valgt nogle Trivselsambassadører og dette lykkedes. 
5 forældre meldte sig og nogle har deltaget i kursus for Trivselsambassadører. 
Skolebestyrelsen arbejder p.t. på at udarbejde princip for denne arbejdsgruppe 
og et kommissorium, sådan at gruppen får nogle kompetencer og beføjelser. Re-
feratet fra mødet med kontaktforældre kan ses på skolens hjemmeside under 
Skolebestyrelse, gå til ”kontaktforældre”, her findes referatet og begyndelsen til 
et idékatalog, som alle kan lade sig inspirere af. 

Hvordan får vi gjort forældre interesseret i at deltage i skolebestyrelsesarbejde? 
Ja, vi er i gang med en plan for, hvordan vi udbreder budskabet om det kommende 
skolebestyrelsesvalg, som ligger i begyndelsen af 2010 - hvis der er kampvalg!

En ny bestyrelse tiltræder april 2010. Du er altid velkommen til (uforpligtende) 
at spørge ind til det at være skolebestyrelsesmedlem. Man skal dog være bevidst 
om, at man i en skolebestyrelse ikke kan arbejde ud fra eget barns perspektiv, 
men at det er skolens virke som helhed. 

Frem med det gode forårshumør – nu bliver dagene længere. Pragtfuldt!
På vegne af skolebestyrelsen, formand Annette Kaae
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

Græsslåning · Hækkeklipning · Ukrudtsbekæmpelse 
Beskæring af frugttræer og buske

Reparation af hus · Mindre mureropgaver
Oprydning · Opsyn med hus og have



2 sogne 49

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

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

Total-, Hoved eller Fagentreprenør
Aut. Kloakmester • Tømrermester

Døre og vinduer i lærketræ efter mål,
med eller uden isætning

Bildsøvej 106 · Kelstrup · 4200 Slagelse
Tlf. 5854 9048 · Fax 5854 9379 · Mobil 4056 9248

www.hjhuse.dk · coj@hjhuse.dk
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Stillingevej 46 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 72 76

www.jongshoej-maskiner.dk

Aut. forhandler
v/Henrik Jensen

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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VEST Transport
v/Jesper Pedersen

Tlf. 40 50 32 48

Flytning og kurérkørsel

Kirkens
Korshær
Slagelse

Møbelgenbrug
Stenstuegade 5
Tlf. 58 53 24 11

Åben:
Tirsdag 10-14
Torsd. & fred. 14-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Tøj og ting
Løvegade 10
Tlf. 58 53 47 11

Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-12
(gratis afhentning)

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.

Øster Stillinge
(Møllers Stue- og Havecenter)

Disagervej 22 · Øster Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 60 46 · Fax 58 58 60 47

Åbningstider:

Hverdage 9.00-17.30
Weekend og helligdage

9.00-16.00

www.bo-groent-slagelse.dk
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Vestsjællandsmestre
Drengene årgang 98 vandt i indendørsfodbold deres A-række i DGI-Vestsjæl-
land og blev derfor Vestsjællandsmester 2009.

Drengene spillede i løbet af vinteren 12 kampe, hvor de vandt 10 kampe, 
spillede 1 uafgjort og tabte 1. Dette gav 31 point og en flot målscore på 45-20. 
Nr. 2 sluttede på 25 point. De var i pulje med Høng, Korsør, Raklev, Skælskør, 
Ringsted og Svinninge. Igen viste drengene fra landet storbydrengene, hvor-
dan fodbold skal spilles. Det skal hertil bemærkes, at FC Vestsjælland (SBI) 
er blevet slået 2 gange i SBU-indendørs af Stillingedrengene. Så det er nogle 
ægte Vestsjællandsmestre, vi ser på billedet. Fra venstre ser vi: Aske Christen-
sen, Rasmus Mikkelsen, Alexander Laursen, Gustav Jedig, Mikkel Essendrop, 
Jacob Schrøder, Andreas Schou Pedersen, Malthe Leppänen og Frederik Vit-
tenbach.

Nikolaj Mikkelsen

www.stillingeif.dk
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Fastelavn i Brugsen
Brugsen indbød sognets børn til del-
tagelse i fastelavn lørdag den 21. fe-
bruar, hvor tøndeslagningen foregik 
på lageret i brugsen. I år deltog ca. 25 
børn, hvor der blev kåret 2 kattekon-
ger og årets bedst udklædte. Alle børn 
fik en godtepose og i år havde Karen – 
et kendt medlem af Brugsen – stået for 
at lave pandekager til de deltagende 
børn, så mange tak for hjælpen.
Vi er meget glade for denne opbakning 
fra forældre og bedsteforældre, så vi 
gentager selvfølgelig arrangementet 
igen til næste år.
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og 
diesel og styrk Lokalrådet for Hejninge 
og Stillinge sogne
OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig 
støtter OK forskellige foreninger og 
klubber, bl.a. Lokalrådet for Hejninge og 
Stillinge sogne.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver 
vi et beløb til lokalrådet, hver gang du 
tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• et kort uden renter og gebyrer
• mere end 600 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og 
 Sverige
• mulighed for betaling af bilvask
• kort til broafgift på Storebæltsbroen 

og Øresundsbron®

Kirke-Stillinge



Onsdag d. 13. maj kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 27. maj kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 28. maj kl. 19.30
Sangaften i Præstegården

Fredag d. 5. juni
Byvandring med Helge Christiansen

Lørdag d. 6. juni
Gade/Byfest ved Stillinge Hallen

Onsdag d. 10. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 10. juni kl. 19.30
Sommerkoncert i Hejninge Kirke
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Mødekalender
 

Onsdag d. 15. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 23. april kl. 19.30
Hamlet - i Præstegården

Mandag d. 27. april
Vedligeholdelse af Stillinge 
Forsamlingshus. 
Tilbud om hjælp modtages gerne.

Onsdag d. 29. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus



Troen kan ikke flytte bjerge
- men det kan vi!

Måske de bedste på jorden!

•	 Maskinudlejning
•	 Vognmandskørsel
•	 Kran	/	grabbil
•	 Containere
•	 Levering	af	grus	&	sten
•	 Gravemaskiner	0,9	-	30	t
•	 Dumpere
•	 Blokvogn
•	 Dozer

Dyssegårdsvej 1A – Kelstrup, 4200 Slagelse.
Tlf.:	5854	9366	•	Fax:	5854	9379	•	Mobil:	4056	9248


