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Nyt fra lokalrådsformanden
HUSET. Den 2. marts 2011 var en stor dag i vores dejlige lokalområde. Den 
dag fik vi besøg af udvalgsformand Ebbe Jens Ahlgren, der sammen med Mik-
kel Thomsen fra 1. B og Matilde Düring fra 1. A på Stillinge skole, tog første 
spadestik til Stillinge Kultur & Fritidscenter. Byrådsmedlem Ole Quist var også 
mødt op. Han har fulgt og støttet projektet, siden arbejdsgruppen præsente-
rede visionerne for Kultur- & Fritidsudvalget i det tidlige forår 2008. Herudover 
var pressen mødt talstærkt op, ligesom skolens elever fra 1. – 5. klasse, der 
efter talerne blev trakteret med flødeboller på Lokalrådets regning. H. J. Huse 
er nu godt i gang med opførelsen, og alle kan naturligvis følge byggeriet fra 
den udvendige side af byggepladshegnet, eller på Lokalrådets hjemmeside 
www.2sogne.dk.

Beboermøde 2011. Søndag d. 13. marts var alle borgere i de 2 sogne inviteret 
til beboermøde i Kelstrup Forsamlingshus, hvilket 48 personer havde benyttet 
sig af.  Her var der til en begyndelse mulighed for en præsentation af lokalom-
rådets øvrige foreninger. Det var dog langt fra alle foreninger og institutioner, 
der var mødt op, hvilket Lokalrådet finder beklageligt, da denne præsentation 
både kan styrke foreningernes medlemstal samt være starten på et godt og 
givtigt samarbejde med områdets andre foreninger.

Umiddelbart inden det egentlige beboermøde blev Lokalrådets Årspris ud-
delt. Lokalrådets formand udtalte følgende:

Lokalrådet stiftede sidste år Lokalrådets Årspris. Prisen gives til en person, 
der uegennyttigt arbejder for lokalområdet. Den gives for det ulønnede besty-
relsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af ”Torden-
skjolds Soldater”, der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl 
der yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet. Prisen 
kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt projekt, 
hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket. Prisen kan også gives til 
foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i 
lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn 
for en større del af lokalområdet. Prisen er på 5.000,00 kr. og uddeles her på 
beboermødet. Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandi-
dater til prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være 
Lokalrådet i hænde senest 31. december.

Lokalrådet havde ved fristens udløb modtaget 4 kandidater, den ene kandi-
dat er endda indstillet af to personer. Alle 4 kandidater er værdige modtagere, 
og Lokalrådet havde haft en længere debat om, hvem der trods alt var mest 
værdig. De 4 kandidater er:
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•	 Jacob	 Tranekær,	 der	 er	 formand	 for	 grundejerforeningen	 Stoukærgaard,	
hvor der har været arbejdet hårdt for at etablere et nyt, dejligt og attraktivt 
boligområde i harmoni med naboerne i det etablerede boligkvarter, en op-
gave der bestemt har kostet både sved og tårer.

•	 Helge	Christiansen,	 der	 utrætteligt	 beriger	 os	med	 sine	 historiske	 fortæl-
linger, og som i en hel generation har arrangeret byvandringer, hvert år på 
grundlovsdag.

•	 Anne-Lise	Egede	der,	selv	i	en	moden	alder,	bruger	næsten	umenneskelige	
resurser på at forsøde tilværelsen for lokalområdets pensionister ved hver 
tirsdag at være tovholder i hyggeklubben.

•	 Annette	Kaae,	som,	udover	at	have	lagt	mange	kræfter	i	stort	set	alle	forenin-
ger i lokalområdet, også har været initiativtager til Ungdomsklubben Stjer-
nen.
Alle 4 kandidater har ydet deres for vores lokalsamfund, og Lokalrådet kunne 

på trods af en god og konstruktiv debat ikke blive enige, uden en afstemning – 
det er vist første gang i Rådets historie. Der bor ca. 3.600 mulige kandidater i 
de to sogne. Når 4 af disse er blevet indstillet, er det altså kun ca. 1 promille af 
områdets beboere, der er kommet i betragtning, så at blive indstillet må siges 
at være en hæder i sig selv. Der er dog kun én, der kan løbe med præmien.

Rådet har efter indstilling, debat, 
argumentation og afstemning be-
sluttet, at Lokalrådets Årspris 2010 
skal	gå	til	Annette	Kaae.

Annette har faktisk fået skuds-
mål med fra 2 andre sognebørn, 
nemlig	 Susanne	 Berg	 og	 Kirsten	
Lambert.

Lokalrådet søger naturligvis nye 
kandidater til Årspris 2011, så tænk 
jer om og skriv så en mail til Lokal-
rådet på 2sogneformand@gmail.com.

Her skal lyde endnu et stort TILLYKKE og TAK til Annette Kaae og de 3 øv-
rige kandidater.

Herefter fortsatte vi med Beboermødet, hvor der bl.a. var valg til Lokalrådet. 
Formanden fremførte følgende i sin beretning:

I 2010 holdt Lokalrådet beboermøde d. 6. marts, hvor der var genvalg til 
Susanne	Hvitnov,	Ketty	Munch	og	undertegnede.	Der	var	nyvalg	til	Marianne	
Espenhein,	Vivi	Jensen	og	Børge	Carlsen.	Ved	konstitueringen	d.	10.	marts	var	
der genvalg på alle poster, hvorfor I igen i år må døje med min formandsberet-
ning.
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Lokalrådet har i det forløbne år især koncentreret kræfterne om projekt HU-
SET, men andre emner og opgaver har da også været behandlet. På sidste be-
boermøde	omtalte	vi	bl.a.	et	projekt,	der	hedder	”Blomstrende	landsbyer”.	Jeg	
tror	på,	at	vores	lokalområde	ville	kunne	profitere	af	dette	projekt,	men	vi	har	i	
det forløbne år ikke haft de fornødne ressourcer til for alvor at komme i gang. 
Endvidere har Slagelse kommune alligevel ikke som ventet støttet op omkring 
projektet, hvorfor vi – i hvert fald for en tid – har lagt projektet i mølpose.

I foråret 2010 trak Lokalrådet i arbejdstøjet og renoverede området omkring 
Mindestenen	på	Støvlebækvej.	Vi	har	efterhånden	fået	tilplantet	området	med	
noget bunddække i håb om, at det fremover er lettere at holde stedet pænt og 
indbydende. Vi har opsat et bord- og bænksæt, således at de vejfarende her 
kan tage sig et hvil og i eftertænksomhed mindes de stolte kæmper, der under 
anden verdenskrig gav deres liv for vores frihed.

I foråret lancerede Slagelse kommune en ny plan for busdrift. Planen inde-
holdt en besparelse på 5,5 millioner, og en god del af pengene skulle ifølge 
planen hentes på ruterne gennem vores område. Faktisk var det planen helt at 
nedlægge rute 312. Lokalrådet tog sammen med skolebestyrelsen fat i kraven 
på såvel kommunens politiske som administrative ledelse – og planen er nu 
rettet, således, at det kun er enkelte afgange, vi her i lokalområdet har mistet. 
Den lokale reaktion på denne plan for kommunal busdrift, og ikke mindst Lokal-
rådets samspil med skolebestyrelsen, viser med al tydelighed, at sammenhold 
gør stærk.

Lokalrådet følger lidt med i, hvad de går og foretager sig på Rådhuset. Vi har 
i det forløbne år derfor kunnet berette om frigivelse af midler til opgradering af 
Trelleborg samt naturgenopretning langs Tudeå, op til Trelleborg. Det er projek-
ter, der rækker en del år ud i fremtiden og projekter, der løber op i mange mil-
lioner, men det vil være projekter, der virkelig sætter vores lokalområde på land-
kortet. Som modoffensiv til disse gode tiltag har Forvaltningen i det forgangne 
år også besluttet at skære ned i åbningstiden for de offentlige toiletter langs 
strandene. Sådanne tiltag er i direkte modstrid med politikernes beslutning om, 
at Slagelse skal satse på turisterhvervet.

Kloakering	langs	strandene	har	også	fyldt	en	del	i	året,	der	er	gået.	Lokalrå-
det	holdes	opdateret	af	vores	kompetente	tovholder	Børge	Carlsen,	der	selv	
bor i Næsby Strand. Børge løber kommunens rådgivere på dørene og deltager 
i så mange møder om emnet som muligt. Arbejdet på den offentlige lednings-
føring i den lavtliggende del af Næsby Strand skulle have været afsluttet i ef-
teråret sidste år; de bliver nok færdige i løbet af foråret i år. Denne strækning 
er formentlig også den vanskeligste, da stort set alt arbejdet er foregået under 
grundvandsspejlet.

Lokalrådet blandede sig også i Plejecenterets sommerfest og udvidede ar-
rangementet	til	at	omfatte	resten	af	byen.	Såvel	byens	handlende	som	flere	af	
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Girokort
I dette nummer af ’2sogne’ har vi indlagt et girokort, som du kan benytte, 
hvis du vil støtte at bladet udkommer. Du har også mulighed for at indbe-
tale på kontonummer 5356 000242740.
Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto og omde-
ling af bladet.

På forhånd tak!
Lokalrådet

lokalområdets øvrige foreninger bakkede op om denne markedsdag. I år håber vi 
på	endnu	større	tilslutning,	især	ville	det	være	dejligt,	hvis	der	kom	flere	gæster.

Lokalrådet	har	 i	flere	år	 forsøgt	at	 råbe	beslutningstagerne	op	 i	håbet	om	
øget	 trafiksikkerhed	på	vores	 veje.	Forvaltningen	har	 så	 i	 sin	 ”alvidende	vis-
dom” besluttet at bruge en masse ressourcer på byporte ved Bildsø og Næsby 
Strand. Enhver kan med største lethed konstatere, at disse porte ikke har den 
ringeste effekt.

Netop	trafiksikkerheden	vil	i	det	kommende	år	fylde	en	del	i	lokalrådets	ar-
bejde, idet vi vil invitere Ungdomsklubben, Skolen og Idrætsforeningen til sam-
arbejde	til	fordel	for	trafiksikkerheden.

Herefter præsenterede kassereren et rigtig flot regnskab, der viste et pænt 
overskud på Lokalrådets drift – til fordel for diverse aktiviteter i de 2 sogne.

Lokalrådet havde også lagt op til vedtægtsændringer, blot en mindre ret-
telse vedrørende disponeringen af vores økonomiske midler. Vedtægtsæn-
dringerne blev vedtaget enstemmigt. De nye vedtægter er lagt på Lokalrådets 
hjemmeside, www2sogne.dk.

Valg af medlemmer, suppleanter, revisorer og repræsentant i Stillinge Hal-
lens bestyrelse foregik uden den store tumult, idet der var genvalg over hele 
linjen. Ib Jensen, Birthe Jacobsen og Hanne Tew er således stadig medlemmer 
af Lokalrådet, med Ketty Munch og Børge Carlsen som suppleanter. Revisorer 
er stadig Egon Henriksen og Jane Brodthagen, og Helle ”Jongshøj” Jensen fik 
genvalg til Hallens bestyrelse.

Beboermødet blev afsluttet med lækkert smørrebrød, og umiddelbart heref-
ter samledes Lokalrådet i forsamlingshusets lille sal for konstituering. Også her 
var der genvalg over hele linjen. Formand er fortsat Lars Schou, næstformand 
er Ib Jensen, sekretær er Birthe Jacobsen og kasserer er Hanne Tew.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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Grundejerforeningen Stoukærgaard
Indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Torsdag den 7. april 2011 kl. 19.30
Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88

Dagsorden samt revideret regnskab vil blive omdelt til medlemmerne.
Forslag stiles til formand Jacob Tranegaard, Rugmarken 15, 4200 Slagelse,

enten pr. brev eller på mail: tranegaard@googlemail.com senest 24. marts 2011.

Vel mødt til generalforsamlingen

FORÅRSKONCERT
med

STILLINGE SKOLES KOR og LANDSBYKORET
tirsdag den 12. april kl. 19.00 på Stillinge Skole

Efter en lang og kedsom vinter, der endelig gik sin gang, 
kan vi ikke få forår nok. De to kor vil traditionen tro gøre deres til 

at synge lærker, anemoner og varme frem. 

Fri entré

Efter koncerten sælger Landsbykoret kaffe/te og kage.

Tilmeld dig lokal nyhedsmail ved at sende 
din mailadresse til 2sogne@gmail.com

Nyhedsmail kan bestå af lokale arrangementer eller hændelser 
opstået i vores lokalområde, som kan have din interesse.

Se også www.2sogne.dk
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Aut. VVS-installatør

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

www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk

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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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

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

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

•   Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks. 
reklamelogoer

•   Hestedækner med navn på hest og/eller rytter

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

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

stofbleer og håndklæder 

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385



LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leve-
res.

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

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

Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det.

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

Salg af æg, brænde m.v.
26298029 / 26298012

Bliver det vinter igen i 2011?
Bestil dit brænde nu, så du har 

tørt brænde på lager.

JHN
Tømrermester

JESPER HVID NIELSEN
Gasekærvej 6, Kelstrup

4200 Slagelse

Kontor
Enghave 108

4281 Vemmelev
Tlf. 20 16 52 12

www.jesperhvid.dk
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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

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

FÆLLESFORMAND Jacob Raft tlf. 51 82 27 78
BADMINTON Kjeld Andersen tlf. 40 13 39 39
FODBOLD - ungdom Ole Madsen tlf. 21 40 20 30
FODBOLD - senior Kim Nielsen tlf. 20 73 97 89
GYMNASTIK Henrik Jensen tlf. 20 15 03 07
PETANQUE  Bent Heegaard tlf. 58 54 04 36
HÅNDBOLD Mette Frimann Nielsen tlf. 22 55 09 69 
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www.stillingeif.dk

Stillinge Idrætsforening
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Trelleborg Friskole – Spæde forårstegn
Foråret på Trelleborg Frisko-
le blev faktisk skudt i gang 
allerede inden vinterferien, 
hvor det tilbagevendende 
arrangement ”Stjerne på en 
skole” blev afholdt. Her kan 
alle stille op og vise hvad de 
kan; synge, danse, trylle, ja 
kun fantasien sætter græn-
ser. Et forum, hvor der ikke 
er en smagsdommer som 
Thomas Blachman til at vurdere kvaliteten, men hvor alle kan stemme på de-
res egen favorit. Der bliver øvet flittigt i ugerne op til dagen, man må bruge 
frikvarter og fritid på at øve, der er ingen lærere til at instruere, alt foregår på 
ungernes initiativ. I dette års udgave af ’Stjerne på en skole’ deltog omkring 20 
forskellige indslag. Årets vinder blev et overbevisende sangtalent Emilie fra 5. 
klasse, som virkelig forstod at give den som ægte rockstjerne. Men nævnes 
skal også en stor gruppe fra 0. klasse, som stillede op med en skøn sang. Der 
skal meget mod til, som 6-7 årig, at stille sig op foran skolekammerater, foræl-
dre og bedsteforældre. De unge stjerner gav den bare fuld gas. Det er skønt at 
se elevernes lyst til at optræde og mod til at stille sig op på scenen.

7. – 8. og 9. klasse har haft projektuge om miljø; i mindre grupper har man 
haft en uge til at lave et tværfagligt projekt om emnet. Projektopgaven er en 
af de færdigheder, som tæller på de unge menneskers afgangsbevis efter 9. 
klasse, derfor starter man på Trelleborg Friskole så tidligt som muligt for at give 
eleverne mulighed for at øve færdighederne og blive tryg med principper og 
værktøjer, inden det i 9. klasse er alvor. Der er kommet mange spændende og 
forskellige projekter ud af emneugen; og alle har fået en masse ny viden om 
miljø. 

Snart afholdes den årlige arbejdsdag, hvor forældre i fællesskab yder en 
indsats for skolen i form af oprydning, hovedrengøring, forskønnelse og små 
projekter til gavn for eleverne. I år skal der laves lyddæmpning i et par af klas-
selokalerne i den gamle bygning. Haven skal have en forårsklargøring, og 
elevrådet har et par ønsker til opfyldelse. Vi håber på godt forårsvejr og stor 
tilslutning på dagen.

Forår er også lig med forberedelse til lejrskoler for mange af skolens klasser. 
Her rystes de forskellige trin sammen. Mellemtrinnet tager f.eks. til Næstved 
på en tredages tur, hvor der skal arbejdes med natur og teknik som det faglige 
omdrejningspunkt.



Stillinge IF afholder 
ordinær generalforsamling 

for alle medlemmer
Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

i Kr. Stillinge Forsamlingshus

Dagorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af fremlagt revideret regnskab
4. Indkomne forslag, herunder Stillinge Idrætsforenings forslag til 
 vedtægtsændringer
5. Valg til bestyrelse, udvalg, suppleant, revisor
6. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalg
7. Valg af repræsentanter til Stillinge hallens bestyrelse                                 
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-
manden i hænde senest 14 dage før.
Efter generalforsamlingen vil der blive serveret smørrebrød, sodavand, øl, 
kaffe/the og kage. 
Af hensyn til traktementet skal tilmelding ske SENEST onsdag den 20. 
april 2011 til Pia Svendsen, tlf. 29 63 65 89 eller mail piasv@msn.com 

På bestyrelsens vegne
Pia Svendsen (næstformand)

Stillingevej 104, 4200 Slagelse
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.Stillinge Idrætsforening

www.stillingeif.dk

D. 31. marts afholdes den årlige generalforsamling, hvor der bl.a. er valg til 
bestyrelsen.

I øvrigt vil vi allerede nu opfordre alle i lokalområdet til at sætte kryds i ka-
lenderen lørdag d. 18. juni, hvor årets sommermarked på Trelleborg Friskole 
afholdes. Mere om dette i næste nummer af 2 Sogne.

Tina	Mattebjerg
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BYFEST
LØRDAG DEN 18. JUNI 2010

v/ SPEJDERGÅRDEN, STØVLEBÆKVEJ
AKTIVITETER:

•	 Fodbold	ungdom	i	Stillinge	IF	tager	imod	gæster	
•	 Håndboldafdelingen	i	Stillinge	IF	tager	imod	gæster
•	 Gratis	zumba	
•	 Landsby	fodbolddyst
•	 Oplev	spejderlivet
•	 Ansigtsmaling	for	børn	hos	Kom-Ann
•	 Forskellige	boder
•	 Familieloppemarked
•	 Dyrskue
•	 Ridetur	på	hest
•	 Køretur	med	minitog
•	 De	lokale	jagthornspillere
•	 Lotteri
•	 Hoppeborg	for	de	mindste

Festpladsen	åbner	kl.	10.00	og	lukker	kl.	17.00.

Kl.	18.30	–	01.00	er	der	fest	i	teltet	med	medbragt	mad	og	dans	til	Left	&	Right.	
Der	vil	blive	opstillet	stor	grill.	Er	du	over	16	år,	koster	deltagelsen	90,-	kr.,	er	du	
under	er	det	gratis.	Foruden	maden	skal	du	huske	det	gode	humør. (Se side 54)

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

Ret	til	ændringer	forbeholdes.

Hjælp til...!
Dette	års	byfest	afholdes	lørdag	den	18.	juni	ved	Spejdergården,	Støvlebækvej.	I	den	
forbindelse	har	Støtteforeningen	for	Hejninge	Stillinges	venner	brug	for	DIN	hjælp.
Vi	har	brug	for	ALT	hjælp	til	f.eks.	op-	og	nedtagning	af	festpladsen,	bemanding	af	
de	forskellige	salgsboder	m.v.
Går	DU	rundt	med	en	god	idé	til	aktiviteter	til	byfesten,	hører	vi	også	gerne	fra	DIG.
Har	DU	lyst	til	at	give	en	hånd	med	ved	dette	års	byfest,	eller	går	DU	rundt	med	en	
god	idé	til	aktiviteter,	så	kontakt	Pia	Svendsen,	tlf.	29	63	65	89,	mail	piasv@msn.com
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Som noget nyt i år afholder 
Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner
lørdag den 18. juni 2011 på fodboldbanen ved 
Spejdergården, Støvlebækvej
	

Landsby 
fodbolddyst
	 	
Hver	landsby	samler	et	7-mands	fodboldhold.	Holdet	skal	bestå	af	mænd	og	kvin-
der	i	alderen	18	år	og	opefter.	Holdet	må	meget	gerne	komme	festligt	udklædt.

Fodbolddysterne	vil	blive	afviklet	i	løbet	af	eftermiddagen.	I	løbet	af	de	forskellige	
kampe	vil	der	blive	uddelt	forskellige	præmier	for	bedste	udklædning,	bedste	mål,	
dystens	fair-player.	

Den	vindende	landsby	modtager	en	vandrepokal.
Landsbyerne	skal	sende	deres	samlede	tilmelding	til	Addi	Hansen,	tlf.	58	54	71	73	
eller	Pia	Svendsen,	tlf.	29	63	65	89	SENEST	den	1.	juni	2011.

Familieloppemarked
Støtteforeningen	Hejninge	Stillinges	venner	afvikler	i	
forbindelse	med	den	årlige	byfest	familieloppemarked.
Grib	chancen	og	reservere	en	stand	til	dine	effekter.	
Du	skal	selv	medbringe	udstyr	til	opsætning	af	
salgsstanden.
Er	du	interesseret	 i	en	GRATIS	stand	eller	ønsker	yderligere	oplysninger,	så	
kontakt	 Pia	 Svendsen,	 tlf.	 29	 63	 65	 89	 eller	 Addi	 Hansen,	 tlf.	 58	 54	 71	 73	
SENEST	den	10.	juni	2011.

Børnedyrskue
Har	du	lyst	til	at	vise	dine	små	kæledyr	eller	bamser	frem?	
Hvis	ja	-	så	ta´	til	byfest	ved	Spejdergården,	Støvlebækvej.		
Du	skal	selv	medbringe	udstyr	til	opsætning	af	bur	m.v.
I	løbet	af	dagen	vil	der	være	uddeling	af	forskellige	præmier.
Er	 du	 interesseret	 i	 at	 deltage	 i	 dyrskuet	 GRATIS	 eller	 ønsker	
yderligere	oplysninger,	så	kontakt	Pia	Svendsen,	tlf.	29	63	65	89	eller	
Addi	Hansen,	tlf.	58	54	71	73	SENEST	den	10.	juni	2011.
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STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

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

www.strandensmalerservice.dk

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN
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Karl H. Pedersen
Tømrer/byggetekniker
Tlf. 2986 6209
khp@mtbbyg.dk

MTB BYG
Bildsøvej 40, Kr. Stillinge
4200 Slagelse
www.mtbbyg.dk
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Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

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!

Erlings
Hestevogne

Aftal tur med hestevogn
Vogne fra 2-30 personer

Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03
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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 12B • Øster Stillinge 4200 Slagelse
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Indsamling af 
effekter til loppemarked

	
Så	er	det	igen	blevet	tid	til	

spejdernes	store	loppemarked!
	

Søndag	d.	14/8-2011	kl.	10	
afholder	spejderne	på	Støvlebækvej	det	traditionelle	loppemarked

	
Hvis	du	vil	skænke	os	dine	loppe-effekter,	kan	du	kontakte	

Addi	på	tlf.	58	54	71	73
Husk!	Vi	tager	ikke	imod	hårde	hvidevarer

HUSK Sct. Hans 2011 hos spejderne
 

Sæt allerede nu aftenen af til at fejre 
Sct. Hans hos spejderne

KFUM-spejdernes støtteforening 
i Stillinge

”KFUM-spejdernes forældreforening i Stillinge” har skiftet navn til  ”KFUM-
spejdernes støtteforening i Stillinge”.

Pga. de senere års udvikling i forældretilslutningen til frivilligt arbejde, så vi 
os nødsaget til at ændre foreningens navn til noget mere tidssvarende. Vi gør 
det i håbet om, at flere udefrakommende vil være med til at støtte spejder-
arbejdet. I øjeblikket har foreningen kun ganske få medlemmer, og det vil vi 
gerne lave om på.

Foreningens forhenværende navn antydede, at man skal være forælder til 
en aktiv spejder. Med ændringen kan alle interesserede støtte spejderarbejdet 
ved at indbetale det årlige kontingent på kr. 50,- til kontonr. 0570 5700055569. 

Marlene
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Petanque
Ferie er ikke noget, der afholdes i petanque! Her spiller vi hele året. 
- Og den nye forårssæson starter den 1. april. Der er, som skrevet, 
spillet hele vinteren, selv når der lå sne på banerne. Man havde så taget en 
ekstra klud med for at fjerne det værste sne fra kuglerne. Ja, det er et frisk folk, 
der gør meget for at holde sig i form.

Spilletider:
Fra 1. april: Tirsdag kl. 14-16. Fredag kl. 14-16. Lørdag kl. 10-12.
Fra 3. maj:  Tirsdag kl. 19-21. Fredag kl. 14-16. Lørdag kl. 10-12.          Bent

Træningsoversigt Stillinge IF Forår 2010     

  
Hold Træningstid Træningssted Træner 

        
U7-U9-U11 Piger 15.30-17.00 Mandag StillingeHallen Heidi,Ina og Birgitte
       
U14/15 Piger 16.30-18.30 Man/Ons Støvlebækvej Kim og Figo
       
U8 Drenge 16.45-17-45 Tirsdag StillingeHallen Lars og Uffe
       
U9 Drenge 16.30-17-30 Man/Ons StillingeHallen Ole og ?
       
U12 Drenge 17.00-18.30 Man/Ons Støvlebækvej Frank
       
U16 Drenge 17.00-19.00 Tirs/Tors Støvlebækvej Patrick og Jesper
       
Senior Herre 19.00-21.00 Tirs/Tors Støvlebækvej ?
       
Old Boys Herre Efter Aftale Efter Behov Støvlebækvej Arne 

Indefodboldstævne i Stillingehallen
Fodbold for alle

Fodboldstævne for alle børn og unge, som har lyst til at prøve at 
spille indendørs fodbold på en sjov og festlig måde. 

Stævnet foregår lørdag den 23. april 2011 kl. 10.00-14.00 i stillinge Hallen. 
Alle børn og unge (5-16 år) kan deltage gratis. I kan deltage uanset niveau 

og der er præmier til alle. Stævnet afvikles efter fairplay-konceptet fra 
DBU og der udnævnes en fairplayer i hver række. 

Tilmelding skal ske til Heidi Madsen ved sms eller ring på tlf. 40 20 12 89,  
senest fredag den 15. april. 

På opfordring søges fodboldspillere til et veteranhold i Stillinge
Som Veteranspiller er man fra 1961 eller før ( = 50+).

Har det din interesse så kontakt Ole Madsen på tlf 21 40 20 30
eller ole@madsen-antenneservice.dk

6718

STILLINGE
ID

R

Æ
TSFORENIN

G

S.I
.F

.
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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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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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Jeres sommerhus skal i nærmeste 
fremtid tilsluttes den offentlige kloak

Vi er autoriserede  kloakmestre, og med mere end 30 års 
gang i lokalområdet  har vi en solid viden og erfaring indenfor vores felt. 
Vi kommer gerne ud og giver Jer en ordentlig og saglig gennemgang af 

det stykke arbejde, som der er brug for, på netop Jeres ejendom. 

Ring til os hvis du har brug for:
• Slamsugning/højtryksspuling • Aut. kloakmester
• Kran / grabbil • Nyetablering og reparation af kloakker
• Levering af grus og sten • TV-inspektion
• Containerudlejning • Rodskæring

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården

Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT  20 15 02 62
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Så kom foråret endeligt, det har vi alle ventet længe på. Så dejligt forår til alle.
Vi har i Klub Stjernen afholdt generalforsamling d. 29. januar 2011. Her har 2 

dejlige personligheder og tidligere bestyrelsesmedlemmer fratrådt bestyrelsen 
og endnu 1 dejlig personlighed, vores tidligere formand, fratrådt formandspo-
sten og indtrådt som medlem til bestyrelsen.

Så på den nye bestyrelses vegne, vil jeg gerne give Annette Kaae en kæmpe 
stor tak, som har været og stadig er en dejlig ildsjæl i lokalområdet. Hun fik 
Klub Stjernen op at stå for 10 år siden, som en masse børn/unge har haft rigtig 
meget glæde af og som fremtidige børn/unge vil få meget glæde af. Hun har 
været den store drivkraft i alle de år og har lagt en masse arbejde i klubben, 
tusind tak for det initiativ.  Hun har sammen med andre, herunder Niels R. 
Christensen, kæmpet og håbet på bedre omgivelser til vores børn/unge, da 
der har været lidt flytten rundt i området med Klub Stjernen. Som det fremgik i 
sidste udgave af 2Sogne var Annette Kaae indstillet til årsprisen, sammen med 
3 andre fra lokalområdet, Helge Christensen, Jacob Tranegaard og Anne-Lise 
Egede, en årspris som lokalrådet lancerede i 2010, som er et skulderklap til 
en lokal ildsjæl, der uegennyttigt arbejder som frivillig i lokalområdet. Så det er 
med stor stolthed, at bestyrelsen for Klub Stjernen kan sige tillykke til ”vores” 
Annette Kaae, som modtog denne årspris til be-
boermødet i de 2 Sogne d. 13. marts 2011. Tusind 
tak for din ildhu, du vil savnes, men vi er ganske 
sikre på, at du lægger vejen forbi Klub Stjernen ind 
imellem.

Endvidere vil jeg også på bestyrelsens vegne 
give Kim Kristensen en kæmpe stor tak for hans 
store arbejde i de år, han har været en del af Klub 
Stjernen samt hans post som kasserer, ja og det 
med tallene havde han bare helt styr på. Så tusind tak for din tilstedeværelse 
i Klub Stjernen, du vil blive savnet, men igen er vi ret sikre på, at også du vil 
lægge vejen forbi Klub Stjernen engang imellem.

Til slut vil jeg også på bestyrelsens vegne give endnu en ildsjæl Niels R 
Christensen, vores tidligere formand, en kæmpe stor tak for hans ildhu for Klub 
Stjernen om håbet og kampen for bedre omgivelser for vores børn/unge, hvil-
ket så er lykkedes nu. HUSET er under opførelse ved hallen, super godt gået 
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Niels! Endvidere vil vi takke dig for dit store gode arbejde på formandsposten. 
Du har lagt rigtig rigtig mange timer i den post som formand, men vi kan kun 
sige, at du har gjort det fantastisk godt, og at din efterfølger/undertegnede får 
en del at leve op til, men kan så oplyse, at jeg vil gøre mit ypperste på posten.  
Vi skal stadig nyde glæde af dig i bestyrelsen, hvilket vi er meget glade for. 

Som nævnt i ovenstående er HUSET under opførelse. 1 spadestik blev taget 
d. 2. marts 2011 kl. 11.00, hvor der var mødt mange op, både fra skolen og fra 
dagplejen samt andre fra lokalområdet. Vi fejrede det i klubben om eftermid-
dagen med boller, kage og sodavand til børnene.

Vi glæder os alle rigtig meget i bestyrelsen samt vores børn/unge i klubben, 
til at følge bygge udviklingen på HUSET samt at flytte derover på 1. sal i helt 
nye lækre omgivelser. 

De store (7. kl og opefter) har været i biografen og se forpremieren på Alle 
for én med Jonatan Spang, Jon Lange, Mick Øgendahl og Rasmus Berg. In-
struktøren Rasmus Heide, Mick Øgendahl og Rasmus Berg kom i biografen for 
at præsentere filmen til en helt fyldt bio-sal, hvor alle fik en god opvarmning 
til filmen, med ondt i maven og smilebåndet pga. det ene grin efter det andet.

Hver anden fredag hygger Peter om de store i klubben, hvor der bliver la-
vet lidt forskelligt fra gang til gang f.eks. fællesspisning, spilleaften eller som 
biograftur.

Tirsdage og onsdage er det hygge for alle aldersgrupper med kreativ værk-
sted, internet, spil eller bare snakken i krogene.

Kære forældre. Vi har det ganske hyggeligt i klubben og håber meget, at I vil 
gå på hjemmesiden og melde Jer til 1 vagt eller 2; Caroline kan også kontak-
tes. Vagttiden er på 3 timer tirsdage og onsdage i tidsrummet kl. 18.00-21.00.

VI HAR BRUG FOR JER. INGEN FORÆLDREHJÆLP INGEN KLUB.
Klub Stjernen lukker for denne sæson midt i maj 2011, og vi ser frem til 

den næste sæson efter sommerferien. Følg med på vores hjemmeside www.
klubstjernen.dk  vedr. HUSET, hvornår vores afslutningsdag er, samt dato for 
opstart af klubben igen efter sommerferien.

Den nye bestyrelse er:
Formand: Dorthe Gliese Henriksen. Kasserer: Annette Johnsen. Medlem-

mer: Emanuella Boraso, Mie Olsen, Charlotte Akselsen og Allan S Svendsen.
Suppleanter: Niels R. Christensen og Caroline Jensen.

På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese.

www.klubstjernen.dk
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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

tlf. 74 37 85 20 · sydbank.dk
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
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Billige planter
Til disse priser har vi ikke råd til at annoncere igen foreløbig!

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
Potentilla”Goldfinger  ........................ 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.Kl
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!

Lars Meng 58 85 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud



38 2 sogne
K

o
nfi

rm
ered

e 3. ap
ril 1960

B
agest fra venstre: A

rne H
ansen, B

ild
sø, John Tage Jensen, K

elstrup
, B

runo Finn P
etersen, B

ild
sø, Jørgen A

lb
ert Jensen, K

irke 
S

tillinge, O
le Falk M

ad
sen, N

æ
sb

ystrand
, Jacob

 Just P
ed

ersen, N
æ

sb
ystrand

, B
ørge R

oger H
enriksen, K

elstrup
, B

ørge H
olm

 P
e-

d
ersen, Ø

ster S
tillinge, S

øren O
tto P

etersen, B
ild

sø, K
nud

 Vang Larsen, K
elstrup

. N
æ

ste ræ
kke: P

oul B
enny B

anke, N
æ

sb
ystrand

, 
B

ørge M
ad

sen, Ø
ster S

tillinge, H
ans K

urt R
asm

us Johansen, Ø
ster S

tillinge, John K
urt A

ronson, N
æ

sb
ystrand

, Vagn P
auly N

ielsen, 
B

ild
sø, O

le P
oulsen, K

elstrup
, E

jvind
 Johansen, B

arkem
ose, M

ogens H
enrik Jensen, N

æ
sb

ystrand
, E

lo D
yrving, Ø

ster S
tillinge, P

er 
Leif H

ansen, K
irke S

tillinge, (K
.F.O

lesen). B
ageste p

iger: Lone H
ansen, B

ild
sø, C

onni M
erete M

ad
sen, B

ild
sø, B

irgit V
ib

eke S
ørensen, 

S
tillinge S

trand
, Ingelise G

erd
a P

ed
ersen, K

irke S
tillinge, Lene K

atrine P
oulsen, K

elstrup
, H

anne B
irgit P

oulsen, Ø
ster S

tillinge: For-
rest: Lis M

erete Larsen, K
irke S

tillinge, B
ente S

olveig N
eregaard

 P
ed

ersen, N
æ

sb
ystrand

, Jytte D
eleuran, N

æ
sb

ystrand
, U

lla W
achs, 

Ø
ster S

tillinge, H
anne S

olveig N
ielsen, K

elstrup
, Inger M

arie P
ed

ersen, K
irke S

tillinge, Jane B
ucholtz O

lsen, Ø
ster S

tillinge, A
nnelise 

P
etersen, K

ild
em

ark, B
irgit A

nd
ersen, B

ild
sø. (B

illed
e fra H

elge C
hristiansens Lokalhistorisk S

am
ling nr. 20, 2009)



2 sogne 39

Skolebestyrelsen
Den foreløbige kulmination på Slagelse kommunes bestræbelser på at ændre 
skolestrukturen i kommunen er endt med et bredt forlig mellem rød og blå blok. 
Forliget betyder, at der ikke i det kommende år nedlægges skoler i Kommu-
nen, og at alle skoledistrikter fortsætter efter de nuværende distriktsgrænser. 

I bestyrelsen er vi glade for den opbakning, der har været til Stillinge Skole 
fra flere sider. Det gælder både foreninger, politikere, lokalråd og forældre, som 
af egen drift har indsendt høringssvar til kommunes plan, eller som var mødt 
op til de offentlige høringer.

Besparelserne har Kommunen dog ikke lagt på hylden. Der skal stadig 
spares på skoleområdet. Besparelserne udmøntes i, at der fremover tildeles 
penge til de enkelte skoler ud fra skolernes elevantal. Tidligere blev pengene 
fordelt i forhold til både elevtal og antal klasser. For Stillinge betyder det, at der 
bliver lidt færre midler de kommende år i forhold til, hvad vi har været vant til. 
Læs mere på skolens nyhedsbrev, side 47 i dette blad.

En anden positiv historie vi har været vidne til er, at Stillinge skole for nylig 
blev kontaktet af en nordmand, som arbejdede på en fransk skole. Han invi-
terede Stillinge skole med som deltager i en EU ansøgning om internationalt 
samarbejde mellem skoler i bl.a. Frankrig, Danmark, Norge og Irland. Samar-
bejdet vil medføre, at elever fra de ældre klasser skal mødes på tværs af lan-
dene og udveksle erfaringer. For vores elever kan det blive alle tiders chance 
for at få sproglig erfaring og internationale forståelse. En samlende aktivitet for 
de involverede skoler skal være Hurling.

Hurling er en Irsk nationalsport på linie med fodbold i Danmark. Hurling er 
en holdsport, som spilles udendørs på græs mellem to hold, der kæmper om 
at skyde en bold i mål hos hinanden. Sporten minder måske lidt om hockey, da 
alle deltagerne har en stok, som anvendes til at skyde til bolden med.

Vores invitation til at deltage i EU-projektet skyldes, at vores lærer Paul for 
længe siden sammen med nogle elever har underholdt hinanden med at spille 
Hurling som i Irland. Under den seance tog Paul nogle billeder, som blev sendt 
til en irsk avis sammen med en artikel om, hvordan der spilles Hurling på Stil-
linge skole. Artiklen blev siden læst af vores norske ven i Frankrig, som har 
taget initiativ til EU-ansøgningen. Det var derfor naturligt for ham at invitere 
Stillinge Skole med i ansøgningen.

Vi synes alle, det er en fantastisk historie. Hvis EU-ansøgningen bliver imø-
dekommet, og ideen skal blive til virkelighed, vil det også kræve forældrenes 
opbakning. Hvis og når Stillinge skole skal være vært, vil der være brug for 
værtsfamilier til de besøgende elever. Samarbejdet vil give muligheder for at 
udvikle skolerejsebegrebet til et niveau med mere internationalt samarbejde og 
med en mere målrettet indsats på læring. Bjarne Nielsen
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Hyggelig fastelavnsfest for 12. gang
Søndag d. 6. marts  var der som traditionen tro fastelavnsfest i hallen.

Der var tilmeldt 295 personer, af dem 140 børn. Dejligt med så stor opbak-
ning. 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 kat-
tekonge og kattedronning i alle aldersgrupper.

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 38 sponsorer, og de skal have en 
særlig tak for deres støtte - uden dem intet arrangement.

Takket være den store opbakning fra de lokale sponsorer samt alle de del-
tagende har der gennem de sidste mange år været et lille overskud. Derfor har 
vi fra udvalgets side besluttet at give 5000 kr. til Børnehaveforeningen Askeha-
vegård og Børnehaveforeningen Stillinge. Pengene vil komme børnene til gode 
ved enten nye legesager eller udflugter.

Tak til udvalget for den store indsats.

 Kattekonger 2011 Kattedronninger 2011 
0-3 år:  Sofie (2 år) og Frederik (3 år) Emma (3 år) og Camille (3 år)
4-7 år:  Oscar (5 år) og Noah (7 år) Stefan (7 år) og Silas (6 år)
8-12 år:  Jens Gustav (9 år) og Natacha (9 år) Mathias (9 år) og Mikkel (8 år)
VOKSEN:  Jakob Tranegaard og Mie Rasmussen Marlene Olsen og Jesper Prins

Bedst udklædte 
Den sjoveste: Jannick Zielinski. Mest fantasifulde: Stefan Zielinski
Den sødeste: Amalie Tranegaard. Voksen: Inger Brøgger
Stort tillykke til Jer alle.

Sponsorliste 2011 : 
Trelleborg Grøn Service · Birkedahls Biler · Vognmand Keen Birkemose · H.J. 
Huse · Klippegården · Spar Næsby Strand · Rådhus apotek · Kirke Stilling EL · 
Fætter BR · Toys r´us · Sydbank · Dagli Brugsen – Henning · Hair Fashion · Leif 
Henriksen · J.M. Jensen · Kurt´s Oliefyrs service · Jyske Bank · Jongshøj Maski-
ner · Bent Hansens´s Auto · Møllegården · Jørgen Jensen ( jordbær) · Frisør Harle-
kin · Lysgården bed and breakfast · Computer-problemer · Malerfirmaet Bo Niel-
sen · Kom-Ann hudplejeklinik · Ølandsgården · Kelstrup Forsamlingshus · Danish 
Agro · H.H. Auto · Bo Grønt Øster Stillinge · Kildemosens smedje · J.P Larsens 
El-Service · Super Dæk Slagelse · Næsby Strand VVS · Madsen Antenneservice 
· Tømrerfirmaet Fischer og Flindtholt Aps · Salon MysticQ Slagelse 

Hanne H. Thomassen
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Nyt fra Venneforeningen til 
Kirke Stillinge Plejehjem

I foråret 2010 lykkedes det at etablere en venneforening til Kirke Stillinge Ple-
jehjem. Venneforeningens formål er at indsamle midler til beboerne på pleje-
hjemmet.

Vi har afholdt et vellykket loppemarked i august, hvor præsten velvilligt hav-
de stillet præstegårdens gård til vores disposition.  

Vi har afholdt 1 bankospil i Kirke Stillinge forsamlingshus, og 3 i Kelstrup 
forsamlingshus.

Både loppemarkedet og bankospillene har givet pænt overskud. Både ved 
loppemarked og bankospil har personalet fra plejehjemmet hjulpet med, hvil-
ket vi er meget glade for.

Vi støtter op om de aktiviteter, som der afholdes på plejehjemmet. Det kan 
være
• underholdning af forskellig art
• tilskud til ture uden for plejehjemmet
• tilskud til beboere, som skal på den årlige sommerferietur

Der er også indkøbt en større cd-afspiller, som bruges, når der spilles op til 
dans.

Tilskud mm gives i samarbejde med plejehjemmets beboere, ledelse, per-
sonale og bruger-pårørende råd.

Venneforeningen har mødt stor imødekommenhed i lokalsamfundet. Det 
gælder både de handlende, forsamlingshusene og Lokalrådet. De nævnte har 
alle på den ene eller anden måde bidraget økonomisk til vort arbejde.

Venneforeningen afholder endnu et bankospil i foråret, og vi har planer om 
at genoptage bankospillene igen til efteråret i Kelstrup forsamlingshus. Vi hå-
ber også på, at vi kan afholde et loppemarked igen

Hvis der er interesse for at deltage i venneforeningens arbejde så ret hen-
vendelse til formand Ib Hansen på telefon: 58858046, 30503509. Email: 
ib.hansen@mail.dk.

 Det er ikke nogen forudsætning, at man har en pårørende på plejehjemmet. 
Alle er meget velkomne, hvis man har lyst til at give en hånd i Venneforeningen.
Hvis der er effekter til loppemarkedet, så kontakt ligeledes Ib Hansen.

Kristian	Hvitnov
Venneforeningen
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter
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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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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

Bildsøvej 106 - Kelstrup - 4200 Slagelse 
Tlf. 5854 9048 - fax 5854 9379 - mobil 4056 9248

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk

Kunstgræsanlæg i hele Danmark.
Total-, hoved- eller fagentreprenør,

autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 100,- kr.
Luksus permanent 565,- kr.
Miljøvenlig permanent 645,- kr.
Langt hår 718,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-17

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

Visens Venner i Slagelse
Vi	mødes	den	1.	onsdag	hver	måned	

på	Seminariet,	Ingemannsvej	17,
hvor	vi	synger	viser	sammen	og	

optræder	for	hinanden.
Vi	kan	tilbyde	musikalsk	

underholdning	ved	private	eller
offentlige	arrangementer	med:		

Gadesang,	Folkesang,	Syngepiger,	
Visesang	med	alt	fra	
Bellman	til	Kjellerup.

Kan bookes på tlf. 22330950 
Vera Kristensen

Har	du	lyst	til	at	synge,	spille	eller	
bare	høre	på/synge	med,

er	du	velkommen	i	foreningen.
Kontingent	150,-	pr.	år.
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Stillinge årgang 98 gør det igen
For 3. gang i træk vinder 6. klasse finalen i Danske Bank Cup

D. 4./5. februar blev der afholdt Danske Bank Cup (indendørs skolefodbold) 
med deltagelse fra skolerne (4.-9. klasse) i gl. Slagelse kommune. Drengene 
fra årgang 98 vandt pokalen både i 2009 og 2010 og skulle i år forsøge at vinde 
den for 3. gang.

Stillinge var placeret i indledende pulje med Søndermark, Landsgrav og Ny-
mark. Alle kampene i indledende puljespil blev vundet, sammenlagt med 18-1 
i målscore. Det er her værd at bemærke, at kampene kun varer 6 min.

I semifinalen skulle Stillinge møde Antvorskov. Antvorskov havde igen i år 
samlet de bedste spillere på ét hold, i forsøget på at vriste finalepladsen og po-
kalen fra Stillinge. Men Stillinge kender spillerne fra Antvorskov særdeles godt, 
da de til hverdag træner sammen i SBI. Kampen blev vundet 3-0, og Antvor-
skovs spillere kunne tage slukøret hjem. Stillinge var i finalen for 3. gang i træk

I 2009 og 2010 vandt Stillinge finalerne over Dyhrs skole. I år ventede Ma-
rievang på Stillinge i finalen.

Finalestævnerne blev afholdt i Vesthallen, hvor hallen var proppet med men-
nesker. Det gjorde, at stemningen var meget høj, og at nerverne satte sig på 
spillerne (og forældrene).

Stillinge havde luret Marievang af inden kampen. De vidste, at deres 2 mid-
terspillere konstant ville afslutte udefra. Så det var ”bare” at lukke af. Taktikken 
lykkedes fuldstændig. Marievang afsluttede udefra, Stillinge lukkede af. Lidt 
ligesom det danske landshold i håndbold ved VM, men dog blokerede Stillinge 
skuddene med fødderne. Stillingespillerne var ikke kun dygtige til at dække 
af, men også til at lægge pres på modstanderen på de rigtige tidspunkter. Når 
Marievang ikke havde kontrol over bolden, lagde man pres på boldholderen 
med det samme, erobrede bolden og fik spillet den frem til ”spilleren over 
stregen”. Stillinge vandt finalen 4-0 på superspil og god taktik (spillernes egen 
taktik). De kunne for 3. gang i træk hæve pokalen i triumf.
Med finale, semifinale og indledende pulje blev det til 5 
kampe, 5 sejre og en målscore på imponerende 25-1.

Holdet bestod af Alexander Laursen, Aske Christen-
sen, Christian Friis, Frederik Vittenbach, Mikkel Essen-
drop og Rasmus Mikkelsen.

Der er værd at bemærke, at alle spillerne scorede 
flere mål, hvilket giver et godt indtryk af sammenspillet og god holdånd.

Drengene savnede dog én ting på finaledagen. Det var pigerne fra 6. klasse, 
som i de andre år også havde kvalificeret sig til finalen. De røg desværre ud i 
semifinalen efter nogle flotte kampe.

Nikolaj	Mikkelsen
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Stillinge Skole
Skolestruktur
Igennem det sidste år har skolebestyrelsen og personalet på skolen været in-
volveret i arbejdet omkring den nye skolestruktur i Slagelse Kommune.
Skolebestyrelsen opstillede 3 prioriterede mål for arbejdet i arbejdsgrupperne 
og i vores høringssvar.
1. Bevarelse af skolen i Stillinge
2. Stillinge Skole skulle fortsat have fuldt forløb fra 0.kl. – 9.klasse
3. Skolen skulle bevare egen ledelse og bestyrelse.

Alle 3 mål blev nået i første omgang, og derfor fortsætter skolen stort set 
som hidtil, vi vil dog kunne mærke nogle forandringer. Bl.a. er der udarbejdet 
en ny tildelingsmodel, som reducerer i skolens økonomi. Vi vil stadig kunne 
gennemføre god og kvalificeret undervisning, men der vil være områder af sko-
lens daglige drift, der vil blive påvirket af den nye tildelingsmodel. De mest 
synlige ændringer vil være sammenlægninger af klasser.

I det kommende skoleår vil to årgange opleve, at de vil blive slået sammen 
til en klasse. Det vil berøre 0.a og 0.b, der næste år vil blive til 1.a med 26 ele-
ver, og 2a og 2b der blive slået sammen til 3a med 26 elever. Det gennemsnit-
lige elevtal pr. klasse vil i næste skole år ligge på 21,3 elever pr. klasse.

Processen med at ændre strukturen på skoleområdet vil fortsætte, hvilket 
også fremgår af de udmeldinger, de kommunale politikere kommer med i dags-
pressen. Det billede, der tegner sig, er en ny proces frem imod en ny skole-
struktur, som skal vedtages i slutningen af 2011, og formentlig implementeres 
i skoleåret 2012-13. Skolebestyrelsen vil blive inddraget i processen, og når 
den endelig procesplan er udarbejdet, vil den blive forelagt skolebestyrelsen.

Skolefest
Tak for den store opbakning til vores skolefest. Det har stor betydning for os 
alle at opleve den interesse og det store engagement I forældre udviser til 
vores skolefest. 

Bærbar PC´er til alle elever fra 3. kl – 7. kl
Skolen har en ambition om, at alle elever fra 3. kl. til 7. kl. har adgang til deres 
egen personlige computer i skoletiden. Vi har siden 2009 indkøbt pc’er og 
skabe til opbevaring og opladning til 3. årgang. I det kommende skoleår har vi 
mulighed for at prioritere denne indsats, og skolen vil indkøbe skabe og pc´er 
således, at alle elever fra 3. klasse til 6. klasse vil have adgang til en bærbar 
pc hele skoledagen. Skolens øvrige klasser deles om de tre klassesæt vi har 
til rådighed.

Henrik Hallig, Skoleleder
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Hyggeklubben i Stillinge Præstegård
I februar måned 2011 var 
det 8 dejlige år siden, at 
Stillinge Hyggeklub be-
gyndte at samles i præste-
gården.

Det er som altid hver 
tirsdag fra kl. 13-16.30, at 
vi mødes i konfirmations-
stuen. Egons 2 minibus-
ser henter og bringer vores 
pensionister til og fra deres 
hjem f.eks. i Havrebjerg, 
Hejninge, på Bildsøvej, ja i hele Slagelse kommune. I busserne er der nogle 
fantastiske flinke og hjælpsomme chauffører, der hjælper med gangrollatorer, 
kørestole og dem, der er dårligt gående. Der er jo flere, der er over 90 år, men 
er glade og friske og bare skal have en hånd til hjælp.

Vi begynder med at drikke kaffe med kage, og der kommer vores flinke præ-
stefamilie ind og hygger sig sammen med os, hvis de har tid. Og så begynder 
vi på den aktivitet, som vi i fællesskab har bestemt for denne dag.

Vi har netop lavet program for de næste 6 måneder. Alle kommer med for-
slag, og Annelise (frivillig hjælper) undersøger, om det kan lade sig gøre, og 
hvordan det passer ind.

Hver anden måned har vi gudstjeneste med altergang i Stillinge kirke med 
vores præst Morten Brøgger.

En gang om måneden har vi banko og pakkespil. Ligeledes ser vi af og til en 
gammel dansk film med  konfirmationsstuen som biograf.

Her er udsnit af vores forårsprogram:
• 15/2  Generalforsamling
•   1/3  Foredrag og lysbilleder om ”Det borende X” af Kurt Rehder
•   8/3  Annelise viser video/billeder om sin tur til Tyrol
• 22/3  Foredrag og film fra Slovakiet af Else og Flemming Nielsen 
  om kultur og vandretur i bjergene
• 29/3  Harmonikamusik og sang af Verner og Leif Olsen fra Høng 
• 19/4  Traditionen tro har vi planlagt påskefrokost i præstegården, 
  hvor vi inviterer vores præstefamilie med. Det er altid så hyggeligt.
• 26/4  Viser jeg (Annelise) videofilm og fortæller om min tur med den 
  transsibiriske jernbane fra Moskva til Kina.
• 10/5  Foredrag og lysbilleder om ”Mordet i Frølunde” af Kurt Rehder 
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• Og så er der udflugter, som vi endnu ikke har besluttet os for, hvor skal 
 gå hen.
• 28/6 har vi tradition for at vi bestiller smørrebrød og spiser i præstegården,
 inden vi holder 3 ugers sommerferie.

Alle i Hyggeklubben har en stor tak til Stillinge Gl. Sparekasse, for at vi igen 
i år er betænkt med penge fra deres fond – de penge har hyggerne besluttet, 
skal bruges til hjælp til en udflugt.

Frivillig hjælper for hyggeklubben 
(Sammenlagt med de år jeg var på Stillinge plejehjem er det februar 2011 

blevet til i alt 25 år sammen med ”hyggerne”)
Annelise Egede.

P.s. Alle er velkommen til at ringe til mig ang. spørgsmål og evt. indmelding. 
Tlf. 58380082 eller 20220082.

Sommerfest på 
Kr. Stillinge Plejecenter

Traditionen tro afholdes der sommerfest på Kr. Stillinge Plejecenter lørdag den 
26. august mellem kl. 10-14.

Mange lokale, samt personalet, lægger kræfterne i for at skabe en god fest 
for beboerne, men også gang i aktiviteter, så der kan komme penge i kassen 
til adspredelse for beboerne.

For at tiltrække endnu flere besøgende denne dag, vil vi gerne udvide akti-
viteterne, så hvis du har lyst til at deltage, hører vi gerne fra dig.

Det kunne være, du havde lyst til at give et nummer musikalsk, danse, jong-
lere, slå fantastiske vejrmøller eller har et specielt kæledyr, som du vil vise 
frem. Ja, så der er næsten ingen grænser.

 Hvis du har lyst til at stille en bod op for at sælge dine produkter, kan dette 
også lade sig gøre. Du vil dog blive opkrævet 50 kr. i standleje.

Har du kendskab til aktiviteter i området fx en forening, som gerne vil pro-
movere sig, kunne det også kombineres i dagens program.

På længere sigt håber vi, at dagen bliver en fast tradition, som alle beboere 
i Kirke Stillinge kan have glæde af.

Ring endelig hvis du har forslag til aktiviteter, eller blot vil give en hjælpende 
hånd.

Mange	venlige	hilsener
Susanne Hvitnov, tlf. 58506100, email ps@nypost.dk
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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 lørdag og mandag · Også solarium
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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

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste.
Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom.

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

Brug din lokale autoriseret kloakmester, så er du sikker på en ordentlig

og fair behandling. Vi er medlem af Dansk Byggeri, Dansk

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

Bildsøvej 106 - Kelstrup - 4200 Slagelse 
Tlf. 5854 9048 - fax 5854 9379 - mobil 4056 9248

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk
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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

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

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde onsdag.

VELKOMMEN
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LØRDAG D. 18. JUNI 2011

Byfest
Ved Spejdergården kl. 18.30

	

Tag	madkurven	med	service,
naboerne,	de	gode	sko	samt	gode	humør	med.

Left&Right
Leverer	senere	”Fart	over	feltet”.

Med	et	repertoire,	der	strækker	sig	fra	de	gode	gamle	60’ere	og	frem	til	
nutidens	radiohits	bliver	det	svært	at	sidde	stille!

Pris	for	alt	dette:
Voksne	100,-	kr.
Børn	under	15	år	gratis.

Der	bliver	sat	grill	op	til	fælles	brug.
Drikkevarer,	is,	slik	og	chips
kan	købes	til	rimelige	priser.

HUSK:	Tilmelding	senest	7.	juni	til:

Daggi	Thomsen
Bygmarken	7,	Kr.Stillinge
Tlf:	58267272			Mobil:	50566100
E-Mail:	daggi.thomsen@gmail.com	 				Max 150 personer, “først til mølle...“

Havrebjerg Idrætsforening
Lørdag d. 30. april 2011 kl. 13 på Sportspladsen

Vi har et nyt spil på banen i år som hedder KROLF.
Et spil for familie og venner i alle aldre.
Kom og mød folk fra Skælskør Krolfklub, som har spillet i nogle år.
Der vil selvfølgelig være muligheder for at prøve selv.
I samme anledning åbner vi også petanquebanen for i år.
Der vil blive grillet pølser og brød, og der vil være kolde øl og vand samt kaffe og 
kage. Og hoppeborgen vil selvfølgelig stå klar til børnene.
MVH.	Havrebjerg	G&I	og	venner



Lørdag d. 23. april
Indefodboldstævne i Stillingehallen

Onsdag d. 27. april kl. 19.00
Stillinge IF afholder generalforsam-
ling i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 28. april kl. 19.30
Sang i Stillinge Kirke

Lørdag d. 30. april kl. 13.00
KROLF på Havrebjerg Sportsplads

Mandag d. 2. maj
Vedligeholdelse af Stillinge Forsam-
lingshus - hjælp modtages gerne

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

Onsdag d. 18. maj kl. 19.30
Sangaften i Præstegården

Lørdag d. 18. juni
Byfest ved Spejdergården
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Mødekalender 

Onsdag d. 6. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 7. april kl. 19.30
Grundejerforeningen Stoukærgaard 
afholder generalforsamling

Tirsdag d. 12. april kl. 19.00
Forårskoncert på Stillinge Skole

Torsdag d. 14. april kl. 19.00
Filmaften i præstegården

Onsdag d. 20. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din post-
kasse, 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. 58 54 95 05 (adresse, se side 2)



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


