D

VI

KLING

·

RH

HOLD

Æ

·

N

U

B

M

EN

ED ·
Å
E

N

M

sogne
D · S
A

D

VI

HE

KLING

·

RH

HOLD

Æ

·

U

N

HE

D · S
A

M

KLING

N

VI

E

D

·

Hejninge-Stillinge Lokalråd

RH

HOLD

Æ

·

N

U

Hejninge-Stillinge Lokalråd

B

M

EN

ED ·
Å

ED ·
Å

N

HE

D · S
A

VI

E

D

KLING

·

RH

M

HOLD

Æ

·

N

U

B

M

EN

2

Hejninge-Stillinge Lokalråd

B

M

EN

ED ·
Å

Hejninge-Stillinge
Lokalråd

E

N

HE

D · S
A

M

Forårskoncert med Landsbykoret
Landsbykoret afholder den årlige
forårskoncert - Se side 13

2

Årets konfirmander
Se kirkesiderne
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37. årg.

2

April 2014

Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Børge Carlsen
23 72 03 51
Hanne Tew
58 54 14 12
Ib Jensen
58 52 97 84
Jack Rasmussen
58 53 44 79
Ketty Munch
39 27 89 90
Lars Bøcher
Lars Schou
29 16 97 65
Marianne Espenhain
58 54 84 58
Yoram Roshu
Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com
Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
Bildsøvej 81, 4200 Slagelse
Lokalrådets web-master:
Ib Jensen · www.2sogne.dk
2sogneweb@gmail.com
Redaktionsadresse:
Arne Olsen
Birkemosevej 11,
Næsby Strand, 4200 Slagelse
2sogne@gmail.com
Tlf. 60 67 33 42
Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. juni 2014.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 10. maj 2014.
Lokalrådet er meget taknemmelig for alle bidrag, som gør det
muligt at ’2sogne’ kan udkomme.
Såfremt at du vil give et bidrag til
bladet, kan beløb sættes ind på kontonummer 5356 - 000242740. - På
forhånd tak!
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Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler.
Tryksted: Jannerup offset a/s
”2 Sogne” trykkes i 1500 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.
I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
7: Det sker i Huset
12: Stillinge skolebestyrelse
13: Forårskoncert med Landsbykoret
14: Stillinge Plejehjem - Stoukærgaard
15: Askegavegaard
20: Stillinge IF
21: Loppemarked i Brugsen
Damesenior-fodbold
22: Spejderne
23: Petanque og Trampolinspringere
25: Kirkesiderne
38: Stillinge Skole
40: Trelleborg Friskole
41: Ungdomsklubben Stjernen
46: Stillinge Auto- & Pladeværksted
47: Hyggeklubben
48: Disagergård i 1942
54: Hejninge 1914-1918
55: Mødekalender

Forside: Kystsikring ved Kongsmark Strand. Foto: Mette
Fabel.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet havde d. 26. februar møde med
borgerdirektør Lone Irene Petersen, hvorunder landdistriktsudviklingen sorterer. Det var
et super positivt møde, og det er skønt, at der
nu for alvor sættes fokus på Slagelse Kommunes landdistrikter. Kommunen vil bl.a. i
løbet af 2014 igangsætte to forsøgsprojekter
i kommunens landdistrikt, og Lokalrådet vil
i samarbejde med områdets institutioner og
øvrige foreninger forsøge at tiltrække det ene
projekt. Oplægget fra kommunen er meget
bredt, men der lægges vægt på borgerinddragelse, borgerdreven innovation, og at
initiativet tages lokalt. Lokalrådets tanker
går umiddelbart på større udnyttelse af vore
to fyrtårne, Trelleborg og Storebæltskysten.
Hvis disse fyrtårne udvikles og suppleres med
yderligere aktiviteter og oplevelser samt bliver bundet bedre sammen, er der her et stort
potentiale for øget turisme og øget kendskab
til vores lokalområde. For at imødegå affolkning, for at sikre tilflytning, bosætning og
erhvervsudvikling, er det vigtigt at udvikle
og markedsføre vores lokalområde. Det er
vigtigt, at vores område fremstår som et aktivt, attraktivt og resursestærkt område, hvor
det er godt at bosætte sig, hvor det er muligt
at finde job eller drive selvstændigt erhverv.
Dette vil understøtte vore institutioner og de
erhvervsdrivende, der allerede i dag driver
virksomhed i området. Det vil give mulighed
for øget aktivitet på boligmarkedet, og derved
øge mulighederne for at for tilført yderligere
resurser til området. Skulle du sidde inde
med ideer til et udviklingsprojekt eller have
lyst til at deltage i arbejdet, så tøv ikke med at
skrive til 2sogneformand@gmail.com.
I HUSET blev der d. 7. marts holdt ølsmagning. Kun 15 personer havde tilmeldt sig,
men det spolerede ikke stemningen og ar-

rangementet. Ronni fra Humletorvet holdt
et meget interessant foredrag om ølbrygning, gær, humle, malt, godt krydret med
små anekdoter om øllets historie. Der blev
smagt på 8 forskellige øl af vidt forskellig karakter og smagsoplevelse. Det var absolut et
arrangement, der tåler gentagelse, så måske
vi skulle prøve igen til efteråret.
Hjertestartere. Lokalrådet har nu indkøbt
3 hjertestartere til opsætning ved købmanden i Næsby Strand, købmanden ved Stillinge Strand samt ved Trelleborg Friskole.
Endvidere er der indkøbt et skab til udendørs opsætning, således at hjertestarteren i
Stillinge Hallen kan monteres udvendigt på
bygningen. Montagen klares af Lokalrådet
og Kr. Stillinge El-Forretning og forventes
udført inden midten af april. Vi håber selvfølgelig, at der aldrig bliver brug for hjertestarterne, men for en sikkerheds skyld er det
måske en god idé, hvis du melder dig til førstehjælpskurset d. 26. april i HUSET. Økonomisk giver projektet stort underskud, men
Lokalrådet har i en årrække kunne spare lidt
op, og vi mener, at formålet er så vigtigt, at
vi accepterer underskuddet. Rigtig mange
har dog bidraget. Det gælder både lokale
erhvervsdrivende og private. Lokalrådet vil
gerne sige alle bidragsydere et stort og varmt
tak. Uden jeres hjælp havde vi nok ikke kastet os ud i dette vigtige projekt.
Stillinge Spare-Laanekasse har igen i år
uddelt midler til lokalområdets aktive. Lokalrådet blev betænkt med 5.000,00 kr. til
vores hjertestarterprojekt, hvilket vi gerne
vil takke for.
Stillinge Idrætsforening holdt d. 4 marts
ekstraordinær generalforsamling, da det
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ikke på den ordinære lykkedes at finde bl. a.
en ny fællesformand. På den ekstraordinære
generalforsamling gik det lidt bedre. Her
blev Brian Grundahl valgt til fællesformand,
og Arne Olsen blev valgt som næstformand.
Idrætsforeningens hidtidige fællesformand,
Jacob Raft, blev valgt som håndboldformand, og som suppleant blev valgt Carina
Stubager. Lokalrådet ønsker de nyvalgte tillykke med posterne, og håber på fortsat godt
samarbejde med Idrætsforeningen.
Beboermødet, der jo er at betragte som
Lokalrådets generalforsamling,
blev holdt d. 15.
marts. Vi startede med et forrygende foredrag
af museumsinspektør Kåre Johannessen over
emnet
Hvad
blev der egentlig af Vikingerne? Efter dette tryllebindende indslag
blev selve beboermødet afholdt.
Lars Bøcher blev på Lokalrådets opfordring valgt til dirigent. Han gav straks plads
til lokalrådsformandens beretning, der i lød:
I forbindelse med konstitueringen efter sidste års
beboermøde d. 17. marts var der genvalg på alle
poster, hvorfor I igen i år må lægge øre til min formandsberetning.
Lokalrådet har igen i det forløbne år fulgt kloakeringen langs strandene. I det forløne år er der
kloakeret frem til Støvlebækvej, sydfra, herefter følger så Stillinge Strand og Bildsø Strand. Også i det
forløbne år har kloakeringen været til stor gene for
sommerhusområdets beboere. Der er nærmest ikke
gået en dag, hvor ikke vand-, tele- eller elledninger
er overgravet, og sommerhusvejene har i lange perioder lignet et militært øvelsesterræn. Selv hovedfærd-
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selsåren langs stranden, Kongsmarkvej, har været
spærret i lange perioder. Lokalrådet beder til, at de
efterfølgende etaper bliver udført af mere kompetente
og professionelle entreprenører.
Lokalrådet undrer sig i øvrigt meget over, at Slagelse Kommune ikke gennemtvinger et samarbejde
mellem SK-Forsyning og SEAS-NVE således, at
der etableres fibernet i sommerhusområdet, når nu
vejene alligevel opgraves 2-4 gange. Lokalrådet vil
i den kommende tid forsøge at vække såvel politikere
som forvaltning og forsyningsselskaberne.Den form
for idioti må nødvendigvis ophøre snarest.
Lokalrådet er nu lykkedes med ”Projekt Hjertestarter”. Vi har modtaget mange små – og et par
store – økonomiske bidrag og vil gerne her benytte
lejligheden til at sige alle ydere en stor tak. Lokalrådet har så også gravet dybt i lommerne, og har nu
indkøbt og opsat en hjertestarter ved Min Købmand
i Næsby Strand, en ved Min Købmand ved Stillinge
Strand samt en ved Trelleborg Friskole. Derudover
er der indkøbt et skab, således at Stillinge Hallens
hjertestarter meget snart kan flyttes udendørs. Når
dette er sket, er der således hele 5 hjertestartere i vores lokalområde, der er placeret, så de er tilgængelige
24 timer i døgnet/ 7 døgn om ugen. Selvom det har
kostet en masse penge at nå hertil, håber vi, at hjertestarterne aldrig kommer i brug.
Fredag d. 30. august holdt Lokalrådet igen Picnickoncert på fodboldbanen bag Stillinge Hallen.
Trods regnvejr næsten helt frem til koncertstart, var
rigtig mange mennesker mødt op; vi vil umiddelbart
skyde på 400 musikglade lyttere. Denne gang var det
det næsten lokale band ”Poplic Service”, der stod for
underholdningen, hvilket de gjorde rigtig godt og til
stor glæde for de mange tilhørere. Og denne gang var
der lidt bedre styr på ølforsyningerne, ligesom en del
lokale erhvervsdrivende havde valgt at yde et sponsorat. Picnickoncerten kunne derfor i 2013 udvise
et overskud på ca. 2.000 kr., efter vi havde betalt
Slagelse Kommune 3.500 kr. for leje af mobilscenen
– den mobilscene de stiller gratis til rådighed i Slagelse by. Lokalrådet har nu arrangeret picnickoncert
i to år, og vi håber at kunne gentage succesen igen til
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august, så husk at sætte X i kalenderne d. 29/8 – og
følg med i 2sogne.
I Lokalrådet har vi i mange år kæmpet for forbedret trafiksikkerhed, herunder især cykelsti langs
Bildsøvej. I 2013 lykkedes det at få vredet armene
så langt rundt på vores lokalregering, at cykelsti fra
Kelstrup til Næsby Strand nu realiseres i 2014.
Umiddelbart var denne cykelsti først på budgettet efter 2025, men vore argumenter og lobbyarbejde har,
sammen med en stor indsats af vores lokale politiker,
båret frugt.
Lokalrådet har i et par år deltaget i Projekt
Vennelandsbyer, der blev afsluttet i det forlønbe år.
Projektet gik på tværs af såvel sogne som kommunegrænser og har skabt gode relationer til ildsjæle fra
Hashøj NordVest samt Askø-Lilleø i Lolland Kommune. Lokalrådet vil fortsat søge kontakt og netværk
med andre landsby- & lokalråd. Det giver god sparring og inspiration at mødes med ligesindede.
Disse udadvendte kontakter og netværk er blandt
andet med til at give os kræfter til at kæmpe for en
formel landdistriktspolitik i Slagelse Kommune. For
hvad vil vores lokalregering og forvaltningen egentlig
med landområderne?Er vi blot et irriterende stykke
landområde mellem købstæderne, eller er vi et resursestærkt potentiale for Slagelse Kommune?
Lokalrådet holdt i 2013 traditionen tro valgmøde
forud for kommunalvalget. Ved kommunalvalget var
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hele 8 partier og 8 lokallister opstillet, Lokalrådet
valgte derfor kun at invitere de 8 partier til valgaftenen, og næsten alle stillede med deres spidskandidater. Peter Sten – tidligere vært på DR-regionalen var
ordstyrer, og han kunne ligesom de øvrige ca. 100
deltagere bl.a. høre vores nuværende borgmester love,
at der i hans regeringsperiode ikke blev lukket nogen
skoler. Det løfte er allerede brudt, idet der fra kommunens ledelse nu arbejdes på at lukke Agersø Skole.
Så det med ”Tid til forandring” gjaldt altså ikke
overholdelse af valgløfter.
Lokalrådet præsenterede på sidste årsbBeboermøde vores nye logo. Siden hen har også beboerbladet
2sogne fået et ”face lift”. Jeg deltager ofte i møder
med andre landsby- & lokalråd, og ofte medbringer
jeg nogle eksemplar af 2sogne. Overalt bliver de andre råd både misundelige og imponerede over vores
flotte blad. Fortjenesten for dette tilfalder ene og alene
vores redaktør Arne Olsen, og der skal herfra lyde en
stor tak til ham for hans store arbejde og flid.
I november annoncerede Sydbank, at de ville nedlægge hæveautomaten ved DagliBrugsen. Brugsuddeler Henning Clausen startede straks en underskriftsindsamling, og undertegnede talte med meget store
bogstaver til direktør Steen Tophøj, der meget hurtigt
besluttede ikke at nedlægge vores hæveautomat. Det
er skønt, når vi i lokalområdet således står sammen,
og dette sammenhold har mange gange gjort den store
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Endvidere var Jørgen igennem flere år formand
for den lokale frøavlerforening og siden formand for
”De danske Frøavlerforeninger”.
Jørgen var foregangsmand for hele kloaksagen i
Kelstrup, hvor han igennem flere år arbejdede ihærdigt for kelstrupborgernes beviser imod kommunen,
som krævede et uberettiget tilslutningsbidrag, som
Jørgen var sikker på var betalt én gang. Jørgen havde
orden i sagerne, og kelstrupborgerne vandt retssagen
over kommunen, ene og alene fordi Jørgen havde orden i sine papirer og gamle kassebøger.
Endelig skal siges, at Jørgen er beskeden, har
en fantastisk hukommelse, en udpræget humoristisk
sans, og er et utroligt hjælpsomt menneske, der altid
står parat med gode råd og hjælp, hvor der er behov.
En gruppe borgere i Kelstrup.
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Herefter blev beboermødet afsluttet med
frokost, hvorefter det nye lokalråd konstituerede sig med genvalg af Lars Schou
Hejninge-Stillinge
som
formand, Ib Jensen som Lokalråd
næstformand,
Hanne Tew som kasserer og Marianne
Espenhein som referent.
Schou
Hejninge-Stillinge Lars
Lokalråd
2sogneformand@gmail.com
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forskel. Jeg vil også her benytte lejligheden til at sige
Sydbank tak for den imødekommenhed de i denne sag
har udvist.
Hermed afsluttes dette års beretning.
Beretningen blev taget til efterretning.
Herefter fik kassereren ordet for fremlæggelse af årsregnskab, der udviste et underskud
på 7.795,32 kr., hvilket i særlig grad skyldes
en udgift på 69.956,25 til indkøb af hjertestartere. Picnickoncerten gav et overskud
på 2.052,31 kr., og der er i alt modtaget
7.556,50 kr. i tilskud/sponsorater til hjertestarterprojektet. (Heri er ikke medregnet tilskuddet fra Stillinge Laane- & Sparekasse).
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
I år skulle fire medlemmer samt to suppleanter til Lokalrådet vælges. Lars Schou,
Marianne Espenhein, Jack Rasmussen og
Børge Carlsen blev valgt til Lokalrådet. Lars
Bøcher blev valgt til første suppleant og
Yoram Roshu til anden suppleant.
Umiddelbart inden frokosten blev Lokalrådets årspris uddelt. I år har Lokalrådet
valgt at hædre Jørgen Frandsen efter indstilling fra borgere i Kelstrup. I indstillingen
står:
Vi vil gerne indstille Jørgen Frandsen, Kelstrup,
til årets prismodtager 2014.
Jørgen har igennem mange år været meget aktiv
i vores lokalområde, både som medstifter af Lokalrådet og som formand i de to første år. Det var også
Jørgen, der var primus motor for opstarten af 2sogne, som nu kører på 37. årgang. Da den ny teknologi
blev mere udbredt og erstattede de første mange års
klippen og klistren på gulvet, tilbød Jørgen sig som
redaktør, var på nogle kurser i edb – og varetog dette
store hverv igennem en årrække.
Jørgen har været involveret i snart sagt det meste
her i lokalområdet. Været medlem af menighedsrådet
og også her formand. Har siddet i Skolenævnet og
Skolekomissionen, gymnastikudvalget i Idrætsforeningen og har været formand for Kelstrup Forsamlingshus.
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Det sker i HUSET
Torsdag d. 10. april kl. 19.00

Foredrag med Kåre Johannessen
En interessant og berigende aften i HUSET med vores - næsten lokale historieformidler, Kåre Johannessen.
Kåre vil denne aften fortælle om seksualiteten i Middelalderen.
Med udgangspunkt i hans bog “Hor Saa Vide” kigger vi nærmere på vore
fjerne forfædre dér, hvor de er allermest ubeskyttede: under dynerne!
Det vil vise sig, at ting ikke altid bliver bedre og mere frigjort med tiden;
vi synes i dag, at vi er så åbne og rummelige… men et nærmere eftersyn viser,
at man for 600 år siden så sandelig også forstod at more sig!
Foredraget holdes i en nogenlunde sober tone, men kildeteksterne må
selvfølgelig læses op, som de er - og der er ingen garanti mod røde ører ;-)
Læs nærmere om bogen bag foredraget på
http://kaarejohannessen.dk/skrift.html.
Der vil blive serveret vand, kaffe, te, og måske lidt spiseligt.
Tilmelding er nødvendigt,
da der vil være begrænset antal deltagere.
Pris: kr. 50,- pr. person, tilmeld på stillingehuset@gmail.com
Lørdag d. 26. april kl. 10.00-16.30

6-timers førstehjælpskursus
m/kursusbevis
Et 6-timers kursus, hvor du lærer almen førstehjælp, gennemgang af
de 4 hovedpunkter i førstehjælpen
- Hjerte-lunge-redning - og hjerte-lunge-redning med hjertestarter.
(Dette kursus anbefales pga. den grundige gennemgang af især
hjertestarteren, og der er god tid til rutinering på kurset)
Der bliver undervist efter retningslinjerne fra
Dansk Førstehjælpsråd, og underviseren er certificeret instruktør.
Der vil blive serveret sandwich, vand, kaffe og te.
Hurtig tilmelding er nødvendig, da der maximalt kan deltage 16 personer.
Pris: kr. 500,- pr. person, tilmeld på stillingehuset@gmail.com

1/2½ pris for børn under 13 år til alle arrangementer
Har du en idé til et arrangement eller en aktivitet, så kom ud af busken,
skriv til stillingehuset@gmail.com.
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Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse
Ny-byg • Renovering • Tilbygninger • Sommerhuse
Papirisolering • Hovedentreprise • Tagarbejde

21 75 91 34 • 58 54 91 31
Vita HomeCare
- de bedste hænder

Godkendt af Slagelse kommune til
praktisk bistand og pleje samt nødkald
Vi er fast besluttet på, at yde den absolut bedste hjemmepleje og omsorg, hvor respekt
for dig og dine behov sættes i centrum - det handler om tryghed og livskvalitet.
Modtager du hjemmehjælp eller pleje i Slagelse kommune,
så skift gratis til Vita HomeCare.
Mulighed for tilkøb af rengøring, pleje, lettere havearbejde m.m
Husk at der er håndværkerfradrag på mange ydelser f.eks rengøring og havehjælp
Ring og spørg
6142-8482
Ved plejehjemsassistent Tammy Grell og
sygeplejerske Vivi Jørgensen

www.vitahomecare.dk
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Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde
Kloakering & dræning

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

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

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med
professionelt udstyr.
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Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park& Park
Have
& Park

Trailere
marine
produkter
Trailere
samtsamt
marine
produkter
Trailere
samt marine produkter

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

BIRKEDAHL’s BILER

www. jongshoej-maskiner.dk
Telefon 5854 7276

jongshoej-maskiner@mail.dk
KØB,
SALG OG BYTTE
www. jongshoej-maskiner.dk

v/ Klaus Birkedahl
Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse
Tlf.: 58 54 86 76
Bil: 40 35 06 69
www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres
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5194 9397
6067 3342
5126 2044
5854 9286
2140 2030
2140 2030
2078 3086
5182 2778
4033 3537

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Kirkens
Korshær
Slagelse

Tøj og ting
Møbelgenbrug
Løvegade 68
Tlf. 58 53 24 11
Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)
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formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
kasserer@stillingeif.dk
badminton@stillingeif.dk
fodbold_senior@stillingeif.dk
fodbold_ungdom@stillingeif.dk
gymnastik@stillingeif.dk
handbold@stillingeif.dk
petanque@stillingeif.dk
www.stillingeif.dk

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

Æ

R

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold senior
Fodbold ungdom
Gymnastik
Håndbold
Petanque
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Når du handler hos os,
eller forærer os ting, du ikke
længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde
blandt de dårligst stillede.
Tak for din hjælp.

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

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

12
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Stillinge skolebestyrelse
Alle med tilknytning til folkeskolen er optaget af de ændringer, som forventes at træde
i kraft til august, når det nye skoleår starter.
Ændringerne skyldes det politiske forlig om
folkeskolen, som blev vedtaget sidste forår i
folketinget. De politiske mål for folkeskolereformen er, at: 1) Folkeskolen skal udfordre
alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
2) Folkeskolen skal mindske betydningen af
social baggrund i forhold til faglige resultater. 3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen
skal styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.
I Slagelse kommune blev der i efteråret
nedsat et såkaldt § 17,4 udvalg, hvor vi var
heldige at få vores skolebestyrelsesformand
Helene og elevrådsrepræsentant Andreas
med i udvalget. De seneste måneder har der
været en flittig mødeaktivitet, og udvalget
har afsluttet deres arbejde med udformning
af en ny skolepolitik for kommunen. Skolepolitikken blev vedtaget af Byrådet den 24.
februar. Politikken er bygget op omkring
fire temaer:
• Styrket faglighed
• Trivsel for alle elever
• Den åbne skole
• Globalt udsyn, innovation og
entreprenørskab
De første tre temaer er mere eller mindre
givet som følge af de politiske mål med folkeskolereformen. Det sidste tema udspringer af visionen for skoleområdet og et lokalt
ønske om, at profilere kommunens folkeskoler i en specifik retning. I udvalget har der
været en dialog om, hvad erhvervslivet kan
bidrage til den nye skolereform. For Helene
og Andreas har det været spændende at være
med i processen om udformningen af den
nye skolepolitik. Bl.a. har udvalget været på
en studietur til Berlin, hvor de har besøgt en

heldagsskole, hvor skoledagen startede kl. 8
og sluttede kl. 16. I løbet af skoledagen blev
eleverne tilbudt mad, så de kunne være friske til at modtage undervisning. Skolen var
speciel ved, at alle elever i 1. til 3. klasse blev
undervist sammen. Lærerne delte eleverne
op efter behov. Ligeledes var der samundervisning af eleverne i mellemtrinnet og i udskolingen. Det kan godt virke som en lang
skoledag for vores børn, men konklusionen
var, at det ikke er skoledagens længde, som
er vigtig, men kvaliteten af skoledagen, der
har betydning.
Tilbage til vores egne børns skole. Her
er vi mange, som er spændt på, hvilken betydning den nye skolereform vil få for vores
børns skolegang, og hvordan skoledagen vil
se ud efter sommerferien. På Stillinge Skole
viser vores egne planer, at de små klasser
skal være i skole 6 timer om dagen, og de
større børn på enkelte dage skal være på
skolen maksimalt en time længere end de
små elever.
I skolebestyrelsen glæder vi os endvidere over, at omklædningsrummene i hallen er blevet færdige og nu fremstår fine og
nyistandsatte. Det var de sidste lokaler på
skolen, som ikke har været istandsat, siden
skolen blev bygget i halvtredserne.
I forbindelse med vores autisttilbud på
Stillinge skole er skolen blevet indbudt som
sparingspartner og følgegruppe for Center
for autisme i Herlev. I Herlev er de i gang
med at gennemføre et forskningsprojekt
om inklusion i folkeskolen. Forhåbentlig vil
samarbejdet opbygge viden om, hvordan vi
bedst muligt opnår succes med at inkludere
autisme eleverne i hovedskolen.
Der er tradition for, at valget til skolebestyrelserne gennemføres i foråret efter kommunevalget. Således også i år. Til maj skal
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der vælges ny skolebestyrelse. Så hvis du
kender nogen eller måske selv overvejer at
stille op til bestyrelsen, er der ingen grund
til at holde sig tilbage. Kontakt ledelsen på
skolen. Det forlyder, at der allerede ved skolefesten var interesserede kandidater.

13

Og lad os slutte her. Vi husker tilbage på
skolefesten, som var forrygende, festlig, farverig, flot og underholdende. Godt gået!
12. marts 2014, Bjarne

Landsbykorets

FORÅRSKONCERT
Tirsdag, den 8. april kl. 19.00
på Kirke Stillinge Skole

Ved forårskoncerten medvirker også sangere fra

Visens Venner
Der er fri entré til koncerten.
Efter koncerten kan der købes kaffe/te og kage fra Landsbykorets
traditionsrige og overdådige kaffe-/kagebord.

14
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Stillinge Plejehjem
Det er næsten ikke til at forstå, men april
måned er på trapperne, og foråret står for
døren. Det pibler frem med forårsblomster,
dagene er blevet længere med mange lyse timer. Det er en rigtig dejlig tid, vi går i møde.
Drivhuset er ved at blive lavet efter stormen. Det bliver rigtig skønt for vores beboere, når de kan komme i gang igen med at
plante drivhuset til. Og snart skal vi også
igang med krukkerne.
Vores gamle Kat blev kørt ned, med stor
sorg for vores beboere i Syrenhuset. Line
startede bussen og kørte ned til Fuglebjerg
sammen med 2 beboere. Så velkommen
til vores nye kat Morten! Vores altid flittige
venneforening betalte. Det siger vi tak for.
Der er holdt generalforsamling i venneforeningen. En stor tak til dem, for deres
store arbejde igennem året. Vi er nu oppe
på 22 medlemmer.

Velkommen til de nye medlemmer.
Der er også holdt generalforsamling i
bruger-pårørende-rådet.
Alf Søhus fra ældrerådet er stoppet hos
os, men er i Midgård Centeret. Vi har i stedet fået John Robert Christensen velkommen til ham, vi glæder os til samarbejdet.
Vi skifter i Kirsebærhuset i marts til at
få mad 4 x om ugen fra Skovvang, i stedet
for Dalmose. De 4 dage om ugen vil maden
komme frisklavet og varm, så vi ikke skal
have opvarmet mad mere.
Vi vil også i foråret arbejde mere med
rehabilitering. Det viser sig vores borgere er
rigtig glade for at være med i dagligdagen.
Flere af dem dækker bord, skræller kartofler
osv.
De bedste forårshilsner.
Stillinge plejehjem

Grundejerforeningen Stoukærgaard
Indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Tirsdag den 15. april 2014 kl. 19.30
Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88
”Dagsorden i henhold til vedtægterne”
Vedtægterne kan findes på www.2sogne.dk
Forslag stiles til formand Søren Johansen, Bygmarken 3, 4200 Slagelse,
enten pr. brev eller på mail: psjohansen@dbmail.dk senest 10. april 2014.

Støt vores annoncører - de støtter os!
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Gæk, gæk, gæk…
Årstidens milde vejr opfordrer til at tage jakken af, når solen skinner. Men det er stadig
for tidligt og ender gerne med lidt hoste eller
en næse, der løber. Men det er ikke nemt
at forstå for børn mellem 3-6 år, som allerhelst render rundt i t-shirt og korte bukser,
så snart solen viser sig på himlen.
Børnehaven har en havemand, som holder børnehavens udenomsarealer. Han er i
gang med den store forårsklargøring og jagter for øjeblikket ukrudt i stor stil. Han bliver nøje fulgt af børnene, som ivrigt spørger
ind til, hvad han laver, hvorfor han gør det
og hvor længe han har tænkt sig at gøre det.
Køkkenhaven er allerede blevet gjort klar til
forårets sysler. Børnene har hentet redskaber fra skuret og har hjulpet til, så godt de
kunne, til stor glæde for alle parter.
Udenfor nikker vintergækkerne til os
alle, men mon ikke der bliver plukket et par
stykker, som ender i et gækkebrev, som inden længe kommer med hjem i håbet om at
score et påskeæg. De børn, som har lyst, får
i hvert fald mulighed for det. Når der bliver

klippet gækkebreve, bliver man også snart
mødt af farverige erantis på vinduerne,
samt harer og kyllinger i alle afskygninger…
Først i maj afholder vi forårets forældremøde. I den forbindelse, omdeler vi et spørgeskema, blandt forældrene, som et led i en
tilfredshedsundersøgelse med henblik på at
sikre et godt miljø i børnehaven. Undersøgelsen bliver brugt som et værktøj, for henholdsvis personale og bestyrelse, der sætter
fokus på områder eller emner, som trænger
til udvikling eller forbedring.
Vores ældste børnegruppe, Krudtuglerne, går inden længe i gang med at lægge
afsluttende hånd på de færdigheder, som de
tager med sig, når de forlader børnehaven.
De skal, som en del af processen, også
på besøg på deres kommende skole og snuse
lidt til deres kommende hverdag.
Askehavegård Børnehave kan være stedet for netop jeres barn, så tjek hjemmesiden, ring og få en snak eller aftal at besøg…
Med venlig hilsen
Bestyrelsen fra Askehavegård Børnehave

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

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så
skriv til 2sogne@gmail.com eller ring til tlf. 60 67 33 42, og jeg vil sørge for, at
det bliver gjort i fremtiden.
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Jeres sommerhus skal i nærmeste
fremtid tilsluttes den offentlige kloak
Vi er autoriserede kloakmestre, og med mere end 30 års
gang i lokalområdet har vi en solid viden og erfaring indenfor vores felt.
Vi kommer gerne ud og giver Jer en ordentlig og saglig gennemgang af
det stykke arbejde, som der er brug for, på netop Jeres ejendom.

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

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

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården
Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT 20 15 02 62
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Brændetræ
Bøg, Eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke
ved fast vej kan købes.
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.

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

Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56

Godt håndværk
Tømrerfirma

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

• Ansigtsbehandlinger
• Frugtsyrebehandlinger
• Hårfjerning
• Dag og fest makeup
GAVE
• Massage
KO
U
• Vipper og bryn
DSTED RT
ES
• Tandsmykker
• Gelénegle
• Ansigtszoneterapi

Kom-Ann

- Hudpleje og makeup for alle
Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
585 845 55

2sogne

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
•
•
•
•
•

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

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

v/ Jakob Nielsen
Strandvejen 130
FYRTEST
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

Hurtig VVS-hjælp
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

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

2sogne
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KFUM-Spejderne

19

KILDEMOSEN SMEDIE

i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt smedejern til hus og have
•
•
•
•
•

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

LAGER
PORTE
PAVILLONER
VINREOLER
OLIELAMPER

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

VELKOMMEN

Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn
Forsikringsskader
Reparation og salg af: Landbrugsmaskiner, græsslåmaskiner og havefræsere.
Sandblæsning af div. emner.

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15
Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.
Autoværksted - Pladesmed
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Stillinge IF
har fået ny bestyrelsesformand
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indtil 2013 har været formand for. Her blev
hun bl.a. også medlem af Slagelse Kommunes Uddannelsesråd og Folkeoplysningsudvalg. Carina stillede op for Liberal Alliance til kommunalvalget 2013 og opnåede
et stemmetal, som gav hende pladsen som
1. suppleant. Carina har været aktiv håndboldspiller i Stillinge IF siden 2006.
Nye i bestyrelsen er også Connie Jensen
og Sonja Mechernsee. Begge er friske petanquespillere, og de varetager i samarbejde
formandskabet for petanque.
Tidligere fællesformand Jacob Raft tager
sig i fremtiden af formandsposten for håndbold, mens Ole Madsen fortsætter som fodboldformand for både ungdom og seniorer.
Dorthe Gliese er fortsat gymnastikformand, og det samme er Hans-Kurt Nielsen
for badminton. Michelle Byskov Nielsen
fortsætter som kasserer.
Bestyrelsen ser herefter sådan ud:
Fællesformand Brian Grundahl
Næstformand Arne Olsen
Kasserer Michelle Byskov Nielsen
Gymnastik Dorthe Gliese
Fodbold Ole Madsen
Håndbold Jacob Raft
Badminton Hans-Kurt Nielsen
Petanque Connie Jensen og
Sonja Mechernsee
Suppleant Carina Stubager
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk
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Stillinge IF fik ved den ekstraordinære generalforsamling i februar valgt ny fællesformand, ny næstformand og ny suppleant.
Resten af bestyrelsen fortsætter uændret.
Den nye fællesformand Brian Grundahl har et stort tilhørsforhold til Stillinge
egnen, da han bl.a. har boet en større del
af sin barndom ved Stillinge Strand og har
gået på Stillinge Skole fra 2. til 9. klasse.
Selvom han senere har bosat sig i Slagelse
og nu Vemmelev, har han altid været aktiv
medlem af Stillinge IF, og har igennem
tiderne slået sig løs med både badminton,
fodbold og håndbold. Brian arbejder til
dagligt på Nilpeter, hvor han har været ansat i snart 15 år.
Ny næstformand er Arne Olsen. Han er
født og opvokset i Kr. Stillinge, og bor nu
ved Næsby Strand. Han har brugt utallige
timer i Stillinge IF på forskellige sportsgrene
som gymnastik, badminton og ikke mindst
fodbold.
Lige for tiden spiller han ikke noget i
SIF, men hvis nogle står og mangler en doublemakker i badminton til efteråret, så er
han frisk! Kontaktoplysninger står på side 2
i dette blad, da han er redaktør af 2sogne.
Ny suppleant er Carina. Hun er nyuddannet kandidat i kommunikation og virksomhedsstudier fra Roskilde Universitet,
og arbejder som kommunikationskoordinator på Slagelse Bibliotekerne. I 2010
stiftede hun Slagelse Ungeråd, som hun
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LOPPEMARKED D. 29. MAJ
BRUGSGRUNDEN I SKIBBÆKPARKEN
Få ryddet op på loftet, i kælderen eller børnenes legetøj/spil/film/tøj.
Tilmelding og køb af stadeplads mellem d. 20. april og 15. maj 2014 i
Dagli’ Brugsen Kirke Stillinge.
Stadeplads 200,- kr.
Der vil være salg af øl, sodavand og pølser.
Vi glæder os til en hyggelig dag.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese
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SENIORFODBOLD
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Vi skal have kvinderne på banen
Vi træner mandage og onsdage kl.17.00 - 18.30 på Støvlebækvej i Kr. Stillinge.
P.t. er der 17 spillere på holdet, men der er stadig plads og brug for dig.
Holdet består af spillere fra mange dele af kommunen.
Holdet er tilmeldt 11 mands-turnering i DBU.
Alle fra 15 år kan deltage.
Yderligere info kan fås hos Kim – 26157046
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Stillingsopslag
KFUM spejderne i Kirke Stillinge

Høj løn, god pension og fri bil,
kan vi ikke tilbyde.
Til gengæld har vi en masse glade og friske børn hos KFUM spejderne i Kirke
Stillinge, som mangler et par ekstra ledere.
Vi stiller ingen krav, udover at du har lyst til at have med børn at gøre.
Det er ikke raketvidenskab, med mindre det er det du kan tilbyde.
Bæverne mødes hver tirsdag fra kl. 16.30 til kl. 18.00 og er børn fra 0. klasse til
og med 1. klasse. Vi mangler 1 leder.
Ulvene mødes hver onsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00 og er børn fra 2. klasse til
og med 4. klasse. Vi mangler 1 leder.
Er din interesse vakt, eller har du spørgsmål om ovenstående, er du velkommen
til at kontakte os.
Annette Madsen,
Bævere: 29 60 35 72

KFUM

spejderne

Morten Zielinski
Ulve: 61 77 86 16

Loppeting

KFUM

spejderne

KFUM spejderne i Stillinge søger
effekter til vores loppemarked
Ligger du inde med effekter, du mener, vi kan bruge, dog ikke
hårde hvidevarer, kan du kontakte os på telefon og aftale
nærmere om eventuel afhentning.
Henrik Andersen tlf.: 51 20 68 30 · Karsten Jørgensen tlf.: 22 34 73 95

2sogne
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Petanque
Vi kom godt ind i 2014, og vejret har virkelig været med os.
Af de 28 medlemmer møder omkring 20
op mindst en gang om ugen her i vintertiden, så banerne bliver godt brugt.
Det var et godt arbejde, der blev påbegyndt for ti år siden i 2003. Nu kan vi så i
år fejre det helt rigtige 10 års jubilæum – og
tillykke med det.
Ved generalforsamlingen i år trådte jeg
tilbage som formand og overlod styrepinden
til Connie Jensen og Sonja Mechernsee.
Det har været 10 fantastiske år med
spændende udfordringer, men altid med
stor opbakning til spillet.
Mange har været inde og snuse til spillet,
og mange blev indtil andet forhindrede dem
i videre deltagelse.

Vi er nu 28, hvor
vi i sommertiden fylder banerne godt op.
I årene der er gået,
har mange andre
klubber besøgt os og
vi har lavet genbesøg. F.eks Sørbymagle –
Fuglebjerg – Drøsselbjerg – Slagelse. Vi har
endvidere været i Hulby, Gørlev og i Høng
Derudover har vi haft vore egne turneringer. Her har vi nydt rigtig godt af sponseringen fra de lokale handlende. Rigtig mange tak skal lyde fra os for de gaver, vi har
fået fra Brugsen, Elektrikeren, Slagter Leif
Henriksen, Frisør Herdis, Bo Grønt, Aase
Jørgensen, og Min Købmand, St. Strand.
Bent Heegaard
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Bagest fra venstre: Mikkel,Marius,Jennifer,Patricia. Forrest fra venstre: Asbjørn
og Simon.
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Stortrampolin deltog
for første gang i februar måned i et stævne,
hvor der skulle springes synkronspring.
Vi deltog med 3
par, og dette med stor
succes.
Alle 3 par fik medalje med hjem, som
henholdsvis var 1., 2.
og 3. plads.
Trænerne er rigtig
stolte af springerne.
Stort tillykke til
springerne
Hilsen
stortrampolin
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER
V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP

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






BUKETTER
BEGRAVELSE
RECEPTIONER
BRYLLUP m.m.

GRATIS

LEVERING
I HELE SLAGELSE

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

ELLER EFTER AFTALE
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Det er ikke vores erfaring, at døde bliver levende igen,
derfor vil budskabet om Kristi opstandelse og om hans
opvækkelse af døde – af synagogeforstanderens datter,
enkens søn og Lazarus – altid stride mod vores erfaring på dette punkt og derfor ikke synes naturlig. Til
gengæld stemmer budskabet om opstandelsen overens
med andre erfaringer, erfaringer af kærlighed og skyld.
Erfaringen af at der i livet selv findes en slags orden,
der gør, at vi ikke frit kan vælge, om vi vil leve vort liv
på kærlighedens betingelser eller på selviskhedens eller
ligegyldighedens betingelser, det vil sige på opstandelsens betingelser eller på dødens betingelser.
Budskabet om opstandelsen, og det vil jo sige
budskabet om, at det sidste og endegyldige for os
mennesker ikke er dødens intethed og totale glemsel,
men at det sidste for os mennesker er Gud, dette budskab er en bekræftelse af, at livet er fuldt af mening. Vi
er ikke i tvivl om livets mening, når vi holder af nogen
og ved os elsket selv. Så har livet mening og fylde. Så
er det noget, vi ikke ønsker at give slip på. Meningen
kan derfor også ligge i savnet og i sorgen, som er
kærlighedens udtryk, når vi er adskilt fra dem, vi blev
forbundne med i kærlighed.
Men netop i sorgen og savnet og den smerte, der
er forbundet med dem, er vi sårbare over for dødens
hån og ligegyldighed. Vi er sårbare over for dødens
antydning af, at vores kærlighed alligevel var forgæves,
at det vi fandt mening og glæde i, alligevel blot var et
slag i luften.
På den måde befinder vi os her i livet stedt i en
kamp mellem livet og døden, ikke kun biologisk set,
men også hvad angår livets mening og indhold. Vi er
en kampplads mellem liv og død, kærlighed og
ligegyldighed, mellem Gud og djævel.
MB
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NY ALTERKALK I HEJNINGE KIRKE
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I 2011 blev vores gamle alterkalk fra 1500-tallet stjålet.
Den var sendt til reparation hos en sølvsmed, som fik
indbrud af professionelle tyve, der tømte hans sikrede
værksted. Kalken er ikke siden dukket op og er formodentlig straks blevet smeltet om.
Menighedsrådet overvejede først at få lavet en rekonstruktion af den gamle kalk, men efter en del overvejelser besluttede vi, at vi hellere ville få lavet en ny og
således have en original alterkalk lavet til Hejninge kirke i
stedet for at stå med en kopi af en tabt alterkalk.
I efteråret tog vi så kontakt til sølvsmed Claus Bjerring, der tidligere har skabt alterkalke til andre kirker.
Han udarbejdede derefter to forslag, hvoraf vi valgte et,
som han nu er i færd med udarbejde i sølv.
Kalken skulle blive færdig til påske, så vi regner
med at tage den i brug
ved gudstjenesten
Skærtorsdag – dagen
for indstiftelsen af nadveren. Vi glæder os meget til at se og bruge vores nye alterkalk.
Lige efter gudstjenesten, vil vi holde en
lille sammenkomst i
kirken, hvor vi markerer
indvielsen af vores nye
kalk. Alle kirkegængere
er velkomne til at deltage. På billedet ses en
model i modellervoks af
den nye kalk.

På menighedsrådets vegne, MB

2sogne

April 2014

K KI IRRKK E
E SS II DDEERRNNEE

NYT FRA KR. STILLINGE
MENIGHEDSRÅD

27

I Kr. Stillinge menighedsråd har vi besluttet, at der fremover skal være en fast rubrik i 2 Sogne, der fortæller løst og
fast om menighedsrådets arbejde.
I forbindelse med efterårets to storme, har vi måttet
udbedre et større hul i kirketaget, udskifte knækkede skiferplader på kirketårnet, udskifte tagrender samt reparere og
fastgøre nedløbsrør. Desuden var korset på fællesgraven
beskadiget.
Ellers har vi i menighedsrådet beskæftiget os med
forbedringer på kirkegården.
I 2011/12 blev der udarbejdet en total udviklingsplan
for kirkegården, som tilgodeser fremtidige begravelsesbehov. Således begrænses antallet af kistegravstedspladser,
mens urnegravstedspladsernes antal hen over de kommende år vil blive forøgede.
Desuden tages der i planen også hensyn til bevaringsværdige gravsteder og gravminder, som ønskes bevaret for
eftertiden.
Endelig indgår også beplantning af kirkegården samt
adgangsforhold til kirken i den meget omfattende plan – en
plan som skuer minimum 50 år ud i fremtiden.
Rent aktuelt vil der her i foråret ske de første ændringer på kirkegården, idet der vil ske en udtynding af den ældre gravstedsbeplantning, så kirken bliver mere synlig fra
Stillingevej. I starten af sommeren vil der blive etableret en
ny mere brugervenlig trappe, som også kan bruges af gangbesværede. Trappen placeres således, at den leder besøgende mere direkte fra parkeringspladsen ved præstegården til
kirkens våbenhus. Kørestolsbrugeres samt rollatorbrugeres
adgangsvej til kirken vil fremover blive tilgodeset ved kirkens sydøstlige hjørne, idet der her vil blive etableret en
rampe.
Og så forsøger vi med en nyskabelse, nemlig en friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven søndag d. 15. juni med
efterfølgende picnic. Vi håber på, at rigtig mange vil slutte
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op om dette, så vi sammen kan skabe en ny tradition.
Mere om dette i næste nr. af 2 Sogne.
Ellers kan vi fortælle, at vi har menighedsrådsmøde
onsdag d. 23. april kl. 19.00, offentligt budgetmøde med
årsberetning fra menighedsrådet onsdag d. 21. maj kl.
19.00 samt menighedsrådsmøde torsdag d. 19. juni kl.
19.00. Der er offentlig adgang til menighedsrådets møder og alle er
velkomne!
Ebbe Gjørup

FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN
Onsdag, den 30. april, kl. 19.30
Højskoleforstander Thue Kjærhus,
Rønshoved:
Den danske skoleverden og
dannelsestanken.
Dannelse er andet og mere end at have gode manerer.
Tanken om dannelse indeholder idealet om kendskab til
de grundlæggende bidrag til vores kultur. Det vil sige
kendskab til verdenslitteraturen, til den danske litteratur,
til kunst og videnskab, til historie og tro. Dannelse er
samtidig tanken om, at dette kendskab til de klassiske
kulturværker er med til at danne det enkeltes menneskes
karakter.
Hvordan har skolen det med dannelsesidealet i dag?
Der er kaffebord. Alle er velkomne. Der er fri entré.

–o–
SOMMERKONCERT I HEJNINGE KIRKE

Onsdag, den 4. juni, kl. 19.30
Boris Søborg Jensen, tenor,
og Torben Bech Schnedler, cembalo
„Musik i sommernatten“ – engelske kærlighedssange og
danske salmer. Se mere på www.stillingekirke.dk

2sogne
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Årets konfirmander
Søndag, den 25. maj, kl. 10.30 i Stillinge kirke:
Frederik Boraso, Degnevænget 4, Kirke Stillinge
Emma Sofie Vorm Jensen, Stillingevej 43, Kr. Stillinge
Simon Johnsen, Bildsøvej 66, Kirke Stillinge
Johanne Frederikke Brandt Leppänen, Bildsøvej 68,
Kirke Stillinge
Mikkel Kornbech Pedersen, Stensbjergvej 17, Blæsinge
Rasmus Bagge Rohdemejer, Sortspættevej 15,
Kongsmark. Strand
Gry Vera Simonsen, Kildemarksvej 29, Kelstrup
Maloue Krogh Sørensen, Svejbøllevej 16, th., Kelstrup
Malte Bredevang Zielinski, Støvlebækvej 12, Store
Kongsmark
Rose Elise Pedersen, Bakkerupvej 21, Mørkøv
Kristi Himmelfarts dag, den 29. maj, kl. 10.30 i Stillinge
kirke:
Hanna Broberg, Slotsgade 11a ,1.tv, Slagelse
Poul Severin Brøgger, Stillingevej 53, Kirke Stillinge
Line Brøndkjær, Stillingevej 40, Kirke Stillinge
Nana Pekárová Christensen, Lundbæksvej 11,
Slots Bjergby
Astrid Henriksen, Sdr. Stationsvej 34, Slagelse
Michelle Bahn Lielholm Jespersen, Sigurdsvej 9, Slag.
Theiss Victor Jung Tøndervej 3, Slagelse
Kristoffer Hygum Juul, Trompetvej 3, Slagelse
Gustav Moll Levring, Lorupvej 6, Lynge Eskilstrup
Ida Nørgaard Mikkelsen, Kildemarksvej 1,
Næsby Huse
Lucas Sean Frode Vig, Møllebakken 31, Slagelse
Sarah Emilie Zielinski, Hejningevej 30, Hejninge
Emilie Frese Vestergaard, Stendyssevej 4,
Bildsø Strand
Sia Daniella Wesselhoff, Nykøbing Landevej 28, Slag.
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Årets konfirmander (fortsat)
Søndag, den 1. juni, kl. 10.30 i Stillinge kirke:
Amalie Karoline Haubro Blom, Grønhøjvej 6, Ø. Stillinge
Rasmus Holm Christensen, Provstevænget 3, Kr. Stillinge
Silas August Christensen, Stillingevej 45, 1., Kirke Stillinge
Emma Amalie Jensen, Vestervang 25, Slagelse
Mie Julica Dall Larsen, Zakarias Nielsensvej 2B, Ø. Still.
Mikkel Hjortdrup Ledskov, Bildsøvej 65 E, Kirke Stillinge
Dorte Kastberg Nielsen, Pilekrogen 3, Krænkerup
Rasmus Just Nielsen, Næsbyvej 29, Næsbystrand
Matilde Petræus Hogriffe Olsen, Bildsøvej 39, Kr. Stillinge
Max Fobian Olsen, Kirkevænget 18, Kirke Stillinge
Emma Rosenbæk, Konge-Åsen 133, Skælskør
Emilie Sandberg, Jonsgården 16, Slagelse
Andi Robin Halgren Semler, Hejningevej 9, Hejninge
Janick Lyremark Zielinski, Gasekærvej 16, Kelstrup

KORKONCERT I STILLINGE KIRKE
Torsdag, den 22. maj kl. 20.00

Skælskør Rytmiske Kor

Som korets navn antyder, skal vi høre pop, rock og jazz
udsat for kor. De ca. 35 medlemmer i koret har korversioner af f.eks. Beatles, Madonna, Søs Fenger, Eric Clapton og TV2 på repertoiret. Det velsyngende og humørspredende kor fra Skælskør ledes af Lars Kristian Sørensen og akkompagneres på klaver af Anne Steen Hansen.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.

2sogne
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GUDSTJENESTER Stillinge

kirke
6. apr., Mariæ bebudelse 1030
13. april, Palmesøndag
1030 F
17. april, Skærtorsdag
1930 *
18. april, Langfredag
1030
20. april, Påskedag
1030 *
21. april, Anden påskedag 1030
27. april, 1. s. e. påske
1030

Hejninge
kirke
900
Ingen
1030
Ingen
900
Ingen
Ingen

4. maj, 2. s. e. påske
11. maj, 3. s. e. påske
16. maj, Bededag
18. maj, 4. s. e. påske
25. maj, 5. s. e. påske
29. maj, Kr. himmelf. dag

900
1030
Ingen
1030
1030 K
1030 K *

1030
Ingen
1030
Ingen
1930
Ingen

1. juni, 6. s.e. påske

1030 K *

Ingen

F=Familiegudstjeneste. Juniorkonfirmander og
spejdere medvirker.
K= konfirmation
* Voksenkoret medvirker
Gudstjenester på plejehjemmet
9. april og 14. maj, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger.
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For
at bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe
fredag inden kl. 16.
Kirkernes hjemmeside
www.stillingekirke.dk
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Sognepræst
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Morten Brøgger,
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,
e-mail: mbr@km.dk
Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,
mandag træffes sognepræsten ikke.

Stillinge sogn
Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.
Menighedsrådet:
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk
Kirkeværge Susanne Broustbo, tlf. 61 65 40 88,
e-mail: susannebroustbo@yahoo.dk.
Birte Andersen
Jens Erling Jensen
Poul Tranekær Nielsen
Søren Skovager
Joachim Wolder

Hejninge sogn
Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.
Menighedsrådet:
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,
e-mail: skrivtilberg@stofanet.dk.
Anette Andersen
Lars Andersen
Else Berg
Knud Hansen
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Kelstrup Forsamlingshus

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

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

Slagelse
Dyrehospital A/S
Sten Kokholm

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

58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Besøg hjemmesiden

www.2sogne.dk

og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.

34
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M www.madsen tiservicee.nruvice
Anlægsarbejde · Gravearbejde
Anlæg af græsplæner
Entreprise · Træfældning
Udlejning af småmateriel,
flishugger og hestetrailer
samt salg af grus og sten.
v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512

Email: ebbensgaard@ofir.dk

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

Har du brug for brodering af navn, logo,
motto eller lignende?
Det kan f.eks. være på
• Arbejdstøj af enhver art – lige fra kedeldragter til
jakkesæt og slips
• Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks.
reklamelogoer
• Hestedækner med navn på hest og/eller rytter

• Håndklæder, sengetøj, duge osv. – også til hotelog restaurationsbranchen
• Dåbskjoler med navn og dato
• Ting til baby: Navnebrodering på f.eks. sengetøj,
stofbleer og håndklæder

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

2sogne
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Kontakt:
De Grønne
Kloakentreprenører

35

Medlem af

Brian Olsen

Anlægsgartnermestre

26 16 57 20

www.DGKloak.dk

brian@stepla.dk
Martin Bertram

Aut. kloakmester

40 56 00 75

martin@stepla.dk

Medlem af

De Grønne
Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund
www.stepla.dk

Anlægsgartnermestre

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

Aut. kloakmester

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

Møllegården

Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

26298029 / 26298012
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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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Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Har din bil fået en bule
- eller rust i kanterne...
Kom til os med mange års
erfaring og få et uforbindende
tilbud.

Stillinge Auto- & Pladeværksted
Stillingevej 78, Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 64

STRANDENS
MALERSERVICE
• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud
Malermester

Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84
www.strandensmalerservice.dk
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Foråret er kommet
til Stillinge Skole
Sidste år på samme tid i marts havde ”Kong
Vinter” lagt en tung dyne af sne, is, blæst og
kulde over lille Danmark og Stillinge Skole.
I år skinner solen fra en skyfri himmel og
kun en svag brise mærkes.
Det betyder en summen af liv og gøren
ude i det fri - og masser af glade børnestemmer kan høres over alt.
Vintertøjet, støvler, vanter og huer har
fået fri i garderoben, og det er i det hele
taget svært for børn og voksne at holde ret
meget tøj på, da alle higer efter at mærke
årets første solstråler!
Der bliver klatret på klatrevæge, spillet
stikbold, rundbold, fodbold, kørt på nye
cykler, sjippet i buetov, gravet ”ned til kineserne i sandkassen”, kravlet i træer, spillet
bordtennis på vores udendørs runde bordtennisbord o.m.a.
Stemningen og livsglæden er i top, og
bekymringer om Skolereformen og længere
skoledage er for en stund fortrængt og gemt
langt væk, mens livet leves i fuldt flor.
Og som om beruselsen af forårets første
indtryk ikke var nok, fik vi i går fornemt besøg af flyvende gæster! 4 havørne kredsede
i ca. 10 minutter rundt over skolen, til stor
beundring for små og store. Det er et meget imponerende og sjældent syn at se fugle
med et vingefang på op til 2,5 meter svæve
hen over himlen.
På SFO Fristedet er foråret også de store
stævners og arrangementers tid.
I de 3 dage før Påske spilles der traditionen tro det store årlige indendørs SFO fodboldstævne i Stillinge hallen, på små baner
på tværs af hallen, 3 mod 3.
Ca. 80 hold bestående af ca. 375 spillere
fra 0. kl. til 6. kl. fra Slagelse og omegn har

meldt sig til stævnet, så der bliver ”landskampstemning” i hallen.
Vi er altid været så heldige at have et
stort og trofast hjemmepublikum til vores
Stillinge hold, bestående af forældre, søskende, bedsteforældre med flere. De bærer
os ofte frem til sejre, medaljer og pokaler. –
Den opbakning er vi super glade for.
Nedtællingen til stævnet er for længst
gået i gang, og vi glæder os bare alle ”helt
vildt”, til at komme på banen og ”give den
gas”.
Når fodboldspillet er slut, er det tid til
den årlige Super Cup turnering i bordtennis
for pige- og drengehold.
Her dyster de 4 bedste piger og drenge
fra 1.kl. til og med 4.kl. mod SFO Søndenvinden og SFO Antvorskov om at blive Super Cup vindere 2014.
Sidste år var SFO Fristedet så ”beskedne” værter, at vi løb med alle pokalerne.
Det skal dog nævnes, at det var under
lockouten, så det var ikke i alle aldersklasser,
der kom så mange modstandere. I år er der
nok nogle, der vil kæmpe ihærdigt for at få
revanche. Vi får se om det lykkes for dem.
På Fristedet/Stillinge Skole er bordtennis
en meget yndet og populær sportsgren. Vi
har i alt 11 gode indendørsborde + et udendørsbord. Så alle har rigeligt mulighed for at
spille i både Skole og SFO tid.
Da interessen er så stor, er det er noget,
vi godt vil dyrke lidt mere, så vi har indledt
et samarbejde med BTK (Slagelse Bordtennis Klub).
Det første resultat af dette samarbejde
bliver en bordtennisturnering i BTK’s lokaler ved Antvorskov hallen d. 29/3-14 med
BTK som hovedarrangør.

2sogne

Her er alle SFO børn fra 0.kl. til 6.kl indbudt til at dyste om SFO mesterskaberne
med og mod hinanden. Fra Fristedet har 24
piger og drenge meldt sig klar til kamp.
Skoleårets sidste store fysiske udfordring
foregår i Slagelse Lystskov d. 7. maj, hvor
Antvorskov Miniklub har indbudt til den årlige stor Rollespilsdag.
SFO Fristedet måtte sidste år, efter flere
år som ”Konger af Lystskoven” afgive vores
kongerige til SFO Antvorskov! Det er dog
siden ”kommet os for øre”, at der var ”snyderi” med i spillet i skoven! Det store afsluttende slag, hvor den endelige kamp om tronen skulle udkæmpes, blev aldrig til noget!
(De vidste nok, at de ville få slemme slag!)
Undskyldningen var at ”en pige var blevet
væk i skoven”! Antvorskov kronede derfor
en af deres egne folk som ny konge!
– Vi skal blankt indrømme, at vi under
kåringen af den nye konge, råbte adskillige
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”dødstrusler mod konge”! Så staklen ”frygter for sit liv”!!!
Vi går snart i skarp våbentræning og skal
også ”uddanne både magikere og troldfolk”,
så vi er mere end klar til at tage VORES
RETSMÆSSIGE TRONE tilbage.
Rollespilsdagen er altid både spændende,
fantasifuld, sjov og udfordrende, så vi kan
næsten ikke vente, til kampdagen kommer.
Efter sommerferien venter som sagt den
nye Skolereform, med en længere skoledage
for alle skolens børn.
Det er den største skoleforandring i folkeskolen i over 50 år, så lærere, pædagoger,
skolebestyrelse og ledelse knokler som små
”bryggerheste, i arbejdsgrupper, på diverse
møde, på kurser, til foredrag m.v. for at forsøge at få det hele til at gå op i en højere
enhed til efter sommerferien.
Gode forårshilsner til alle læsere
Jørgen Grønne - SFO Fristedet/Stillinge Skole
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Trelleborg Friskole

Mine børn eller Vores børn
Vi voksne skal være bevidste om, at vi som
forældre spiller hovedrollen i formningen af
det enkelte barn til et voksent menneske. I
denne proces er traditioner ikke til at komme udenom. For mig personligt er traditioner uløseligt knyttet til et andet afgørende
område i skabelsen af det enkelte mennesker: Dannelse. Det var omdrejningspunktet
i min sidste artikel. Hvordan disse begreber
former os som mennesker, og gør os til dem,
vi er og bliver.
Måske skulle man reflektere noget mere
over, hvad det enkelte ord egentlig betyder,
frem for bare at bruge løs af den i dagligdagen? Mens jeg sidder og skriver dette, så
slår det mig pludselig, at ordene dannelse og
danne deler samme ord-stamme, og at det
er synonym med forme.
Man kan spørge, hvorfor er det egentligt
vigtigt? Er det ikke nok, at vi hver morgen
står op, går på arbejde og sender vores børn
i skole? Opdragelsen og formningen af vores børn til voksne mennesker, det er ikke
vores bord. Det må skolen og samfundet
tage sig af. For det orker vi da virkelig ikke!
Kære læser, jeg håber ikke, at det kommer
bag på dig, at denne indstilling – som vi desværre ser alt for ofte i disse år – den er jeg
indædt modstander af. Og det er uanset, hvilken type skole du har valgt til dine børn – den
centrale folkeskole eller den lokale friskole.
Mine børn er først og fremmest mit og min
hustrus ansvar, såvel som dine børn er deres
forældres ansvar. Det er en pligt, der ikke kan
lægges over til andre. Skolen og fritidsaktiviteter kan støtte op en linie, men det er og bliver
forældrene, der skal definere denne.
Men det er et område, der er under pres i
disse år. Det ansigtsløse offentlige dyr bliver

stadig mere fokuseret på, at de fremtidige
generationer bliver formet og vejet efter
centralt fastlagte skabeloner baseret på arbejdskraftens optimale udnyttelse. Samtidig
bliver vi borgere også mødt af kravet om,
at der er en korrekt måde at opdrage vores
børn efter, og den bør vi rette os efter. Undskyld mig, men mine børn er netop mine
børn, og jeg skal nok selv bestemme, hvilke
værdier jeg vil forme dem efter.
Et af skoleårets store traditioner nærmer sig ubønhørligt. Foråret er – i skrivende
stund her i begyndelsen af marts – allerede
kommet. Så ved vi, at der er ikke lang tid til
en af de helt store og afgørende milepæle
i grundskolelivet: Sommerens afgangseksamener. En tradition der markerer slutningen og starten på én og samme tid. Sidste år
var første årgang, der havde gået hele deres
grundskole grundskoleforløb på Trelleborg
Friskole. Så i udgangspunktet er der som
sådan ikke noget særligt ved årgang 2014.
Alligevel er hvert år noget særligt, for hver
årgang består af enkelte individer, som hver
især bibringer noget helt specielt til klassens
særegne egenskaber. De er heldigvis ikke ansigtsløse dele af et kollektiv.
Det er ikke ligegyldigt, hvilke ting vi som
voksne putter i hovederne på de børn og
unge som vi omgås. Der er ikke tilfældigt at
man siger, at man skal mere end bare ”talk
the talk”. Ønsker man mere, er man tvunget
også at ”walk the talk”. Du kan ikke indpode
moral, hvis du selv er dobbeltmoralsk. For
det er som bekendt ikke dobbelt-så-godt.
Ligesom du kan ikke prædike retfærdighed,
hvis du er selvretfærdig.
Derfor bliver man både 0.glad
klasseog stolt,
hvis man så og hørte årets afgangsklasse
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fremfører deres eget lyrik til Trelleborg Friskoles traditionsrige Stjerne for Skole arrangement. Det kan godt være, at vejene frem
ikke altid er snorlige, og der være forhindringer og huller i vejen. Men der kommer
hele mennesker med faglig og social ballast
samt mod på livet, når vi sender dem ud på
livets store voksenvej. Jeg synes, at teksten viser selvindsigt, viden om egne udfordringer
og sejre, tro på egne værdier og egenskaber
samt mod på livet. Og den fortjener at stå
som afslutningen her.
9. klasses afskedssang
(Melodi: Puff the magic dragon)
Trelleborg, hvor kan man finde en skole
som dig
Du ligger mellem mark og skov,
du er et sted for mig
Vi ku’ lege far, mor og børn
Her der er vi vokset op mellem jord og
hørm
Lærer fik vi fyret og andre sagde op
vi var en umulig klasse, men

Klubben afholdte generalforsamling mandag d. 27.01.2014. Referat samt årsberetning kan ses på vores hjemmeside.
Klubbens bestyrelse er:
Formand: Dorthe Gliese Henriksen, Kasserer: Annette Johnsen, Medlem/vagtplan:
Mie Olsen Medlem: Emanuela Boraso,
Medlem: Allan Svendsen, Medlem: Christina Svendsen samt suppleant: Per Hansen.
Vi har i bestyrelsen, forskellige aktiviteter
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nu ligger vi i top
Vi elsker alle lærer’, de elsker også os (host)
med det må vær’, fordi at Mette Stenbæk
gav et los
Dansk, fysik og engelsk har vi hver dag
det er så mega-kedeligt
vi vil heller’ slappe af
madpakkerne stinker af lev’postej og tun
efter en dag i tasken, mens vi lærte om
monsun
Vi kæmper os igennem prøver i alle fag
Jens, vi savner madlavning,
hvor vi altid bagte kage,
drengene de spiller, pigerne sætter hår
og lærerne de snakker løs om ting,
vi ikk’ forstår
Lærer, vi skal vid’re, vi går hver vores vej
nu må du altså indse at
vi ikk’ har brug for dig
Vi vil ikke lege, men feste natten lang
det er derfor, at vi nu synger denne
afskedssang
Tekst: John Jensen

i støbeskeen til de kære unge mennesker i
klubben, herunder den berømte afslutningstur til BonBonLand i slutningen af juni. Alt
dette bliver opslået på vores hjemmeside,
Facebook, på skolen samt i klubben, så følg
løbende med dér.
DEJLIGT FORÅR TIL ALLE.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese
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NÆSBY STRAND
TLF. 58 54 90 35 · FAX: 58 54 95 40 - BILDSØVEJ 157 · 4200 SLAGELSE · WWW.SPAR-NAESBYSTRAND.DK

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

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

RING OG BESTIL
MANDAG ELLER TIRSDAG
LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00
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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

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS
Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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Græsslåning,
hækkeklipning,
beskæring af træer,
malerarbejde mv.
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Lysgaarden, Kelstrup
B&B

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

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk
B&B er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.
Velkommen!
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Virksomhedsprofil

Stillinge Auto & Pladeværksted
Da min mand og jeg flyttede til Kelstrup
for 12 år siden, ønskede vi virkelig at blive
fuldt integrerede og udnytte alle de muligheder, der ligger i at bo i et lille samfund, hvor
hjælpsomheden er stor – og hvor mange
kender hinanden. Vi spurgte vores sælgere,
Annette og Bent Madsen, og vore gode venner, Birthe og Erik Jacobsen, som år tidligere
også havde været tilflyttere, til råds m.h.t. lokale firmaer, som kunne anbefales. På den
måde kom vi til at benytte Kr. Stillinge ElForretning, KURT’s Oliefyrservice, Næsby
Strand VVS, Møllegården og mange andre
- og også Stillinge Auto & Pladeværksted. Og
vi fortrød vitterlig aldrig, at vi valgte virksomhederne i nærområdet. (Det skulle da
lige være vort bankskift fra vor gode, langvarige bankforbindelse i København til SparTrelleborg, som dengang havde en dejlig, lille
afdeling i Kirke Stillinge!)
Jeg besøgte Finn Hansen på kontoret forleden dag efter lukketid. Jeg har ofte tidligere
siddet på kontoret, f.eks. mens jeg fik skiftet
fra sommer til vinterhjul – og også denne
gang blev jeg budt på kaffe. Og så fortalte
Finn firmaets historie.
I 1953 startedes værkstedet op af mekaniker Erhard Hansen, og det kunne således
sidste år fejre sit 60 års jubilæum. Erhards
søn, Bent Hansen, blev udlært mekaniker
hos Kjerulff i Slagelse, og i 1968 startede
han hos sin far. I 1970 påbegyndte Finn
Hansen sin uddannelse til mekaniker hos
Erhard – og Finn har således været at finde
på værkstedet i snart 44 år. Erhard valgte at
gå på pension i 1987, og Bent overtog firmaet. 1. januar 2003 indtrådte Finn som
medejer sammen med Bent, og fire år senere

valgte Bent at gå på efterløn. I 1973 blev der
bygget nyt værksted – under oliekrisen - og
det er det, der stadig ligger der. Kontoret var
meget lille, og efter nogle år blev der bygget
til, således at faciliteterne forbedredes.
Værkstedet har mange trofaste kunder, og
mange kommer langvejs fra for at få ordnet
bil. Adskillige sommerhusejere får bilen gennemgået og serviceret, inden de om efteråret
flytter hjem. Skulle en reparation strække sig
over flere dage, kan en lånebil eventuelt stilles til rådighed, hvis der er behov for det. Jeg
har selv den fine ordning med først Bent og
nu Finn, at jeg afleverer min bil kl. 8.00, hvis
den skal til almindelig service – og så bliver
jeg kørt hjem! Om eftermiddagen afleveres bilen hos mig – og jeg kører omgående
mekanikeren tilbage til værkstedet! (Jeg tror
ikke, at dette ville have kunnet lade sig gøre
ved Solrød Strand, hvor vi boede, før vi kom
hertil!)
Næsten alt kan klares – og meget næsten
med det samme. Pladearbejde, service, reparation af skader, synsklargøring, kørsel til
syn med køretøjet, elektronisk reparation,
aircondition, motorstyring, dæk og fælge,
udskiftning og opbevaring af sommer/vinterhjul, fejlfinding, og hvad der nu er i vejen.
De er p.t. to mekanikere, og der sørges for
den nødvendige efteruddannelse. Alle disse
services udføres, og arbejdet udføres i.h.t.
garantibestemmelserne – og til meget konkurrencedygtige priser.
Finn pointerede, at det er af stor vigtighed for Stillinge Auto & Pladeværksted, at
arbejdet udføres så godt og ordentligt, at
der ikke kan klages over det. For kundernes
tilfredshed er af vital betydning, og værkste-
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dets fortsatte eksistens afhænger af, at kunderne kommer tilbage, fordi de ved, at de
trygt kan indlevere deres køretøjer dér.
Finn Hansen, Stillinge Auto & Pladeværksted/
Hanne Tew, Lokalrådet
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Da vi meget gerne vil bringe flere virksomhedsprofiler i 2sogne, beder vi de
interesserede virksomheder henvende til
Hanne Tew, 58 54 14 12, som gerne er
behjælpelig med udarbejdelse af tekst.
Det er naturligvis gratis for vore annoncører – og det kan give god reklame!

Hyggeklubben
En lille hilsen fra hyggeklubben i Stillinge
Præstegård. Vi er en flok pensionister, der
mødes hver tirsdag eftermiddag, som vi nu
har gjort i 11 år. Nogle er faldet fra, og andre er kommet til, i øjeblikket er vi 34 medlemmer.
Vi har mange forskellige arrangementer
såsom banko, gudstjeneste, pakkespil, foredrag med lysbilleder, sang og musik og gl.
danske film. Henning Nielsen kommer og
fortæller om sin tid på Regional radioen, vi
skal se lysbilleder og høre om gamle dage
i Stillinge sogn af Helge Christiansen, og
Finn og Dorte Gjetting kommer og viser
deres billeder og fortæller om deres rejser i
Norden.
En tirsdag havde vi udstilling af gamle og
nye håndarbejder og andre ting, medlemmerne havde taget med. Noget de selv eller
deres mor havde syet for mange, mange år
siden. Der var mange flotte ting, store duge
og festremser med forskellige sy-teknikker.
Der var fine kniplede lommetørklæder, kraver og billeder m.m. En yndig dåbskjole, der
var fundet frem fra skuffen, et kænguruskin
hjembragt fra Australien, en silkedug hjembragt fra Kina. Jo, jo der var mange ting at
se på og snakke om, over en kop kaffe med
kage til.

Vi siger en stor tak til Stillinge gl Spareog Låne kasse, samt til Lokalrådet, fordi hyggeklubben er blevet betænkt med beløb f.eks
til hjælp til en bustur til sommer. De beløb
er vi meget taknemmelige for, da alt hvad
vi laver er selvbetalt, også de spise-fester vi
laver til Påske og Jul. De fleste medlemmer
er jo enlige og er glade for at spise sammen
med de gode venner, vi alle er.
Der er altid plads til flere pensionister,
der har tilknytning til Stillinge Sogn i hyggeklubben i Stillinge Præstegården.
Med venlig hilsen                                                                                                                                           
frivillig hjælper
Annelise Egede
Tlf. 58 38 00 82 el. 20 22 00 82
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Brand på Disagergård i 1942
Af Helge Christiansen 2014
Søndag den 1. marts 1942 ved 7-tiden
om morgenen udbrød der brand i stalden
på Disagergård ved Øster Stillinge. Alle
længerne var stråtækte, og de 3 udlænger
brændte ned til grunden. Karlen havde sat
staldlygten fra sig i hestestalden, da han var
færdig med at malke køerne. Der var ikke
indlagt elektrisk lys på gården.
Mens karlen bar mælkejungerne ud til
mælkevognen, opdagede han, at det brændte i hestestalden. Han alarmerede straks
bestyrer Laurits Hansen, der var svigersøn
af gårdens ejer, enkefru Vestergaard. Det
var umuligt at redde dyrene i de brændende
staldlænger, så man gik i gang med at bære

Disagergård 1930

alt indboet i stuehuset ud i haven.
Falcks Redningskorps var blevet tilkaldt
fra Slagelse, ligesom også Falck fra Ruds
Vedby kom til hjælp. Ifølge Sorø Amtstidende var den første brandbil fremme på 10
minutter. De gik straks i gang med at lægge
skum på stuehuset, som det da også lykkedes
at redde. De lagde også slanger ud til mosen
500 m væk. Under den tykke is var der vand
nok, og man arbejdede på brandstedet det
meste af dagen.
Modige reddere
Man antog, at dyrene i stalden hurtigt var
blevet kvalt af den kraftige røg, men da sta-

2sogne

April 2014

tionsleder Neergaard hørte støj fra stalden,
forsynede han sig med røgmaske og trængte
ind i stalden. Her fandt han flere dyr i live.
Han fik reddet en hest ud, og sammen med
assistent Ejlersen gik Neergaard på ny ind i
stalden, og på denne måde fik de endnu en
hest og en ko ud, mens gnisterne regnede
ned over dem. Dyrene var dog så forbrændt,
at de senere måtte skydes. Gårdens hund, en
stor Grand Danois, fik de også reddet ud.
Den slap med en svedet pels. Der omkom 3
heste, 4 køer, 8 kvier og ca. 20 grise.
Stationsleder Bruno de Neergaard var
ham, som under 2. Verdenskrig reddede
mange mennesker fra koncentrationslejr og
død, men selv blev henrettet af tyskerne i
Ryvangen den 29. marts 1945.
Tærskeværket stod i en stor trælade, som
ikke var i fare. Hønsehuset skete der heller
ikke noget med. Men der brændte ca. 100
tønder renset såkorn, der lå på loftet over
vognporten. Ligeledes brændte der en hel
del landbrugsredskaber og en såmaskine.
Også 2 traktorer blev flammernes bytte.
Den ene traktor var med generator.
Politiet undersøgte branden
Politiassistent Lindenstrøm og politibetjent
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Arthur Nielsen indfandt sig under branden
på gården og foretog afhøringer. Da karlen
ikke havde røget i stalden, var det sikkert,
at det var staldlygten, der havde forårsaget
branden. Om lygten var eksploderet, eller
en hest havde væltet den, var det ikke muligt
at afgøre. Bygningerne var forsikret i Østifternes Brandforsikring. De brændte udlænger blev erstattet af nye bygninger, som
stadig findes på Disagergård, Disagervej 1 i
Øster Stillinge.
Flere brande
Østifternes brandforsikringer findes i Erhvervsarkivet i Århus. Her er noteret en
brandmelding fra 1. maj 1951 kl. 15.11:
Som følge af børns leg med tændstikker var
der på Disagergård i Øster Stillinge opstået
ild i nogle halmknipper, der lå i hønsegården mellem gårdens bygninger. Ved Falcks
ankomst til brandstedet var ilden imidlertid
slukket, men af hensyn til gnister, der kunne
blusse op igen, kørte de halmen bort. Regningen fra Falck blev på 31 kr. og 74 øre.
Disagergårds gamle stuehus brændte og
et nyt stuehus blev bygget i 1952 eller –53,
men det er en anden historie. Datoen kendes ikke (endnu da).

Indkaldelse til generalforsamling i

Hejninge Idrætsforeningen af 2005
Onsdag den 23. april 2014 kl. 19.00,
Lodagervej 9, Hejninge

Alle er velkommen
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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Egen produktion
af døre og
vinduer i
lærketræ
Kunstgræsanlæg
i hele Danmark

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

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

KIRKE STILLINGE

Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

LØVE
TRAKTORSERVICE

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

SALON
HERDIS

Hele familiens frisør
Herrepensionist klipning
Luksus permanent
Miljøvenlig permanent
Langt hår

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

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13
Fredag kl. 9-17
Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng
Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

Salon Herdis
Degnevænget 14
Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22
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Frisør
Harlekin
v/ Marianne Christiansen

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

Mangler du

GODT LYS I HJEMMET?
små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE
EL - FORRETNING A/S

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen

Stillingevej 66, 4200 Slagelse
Tlf.: 58 54 71 25 · Mobil: 29 25 05 44
Fax: 58 54 83 45
E-mail: kirke-stillinge.el@get2net.dk

Rigelig og veltillavet mad
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Stillinge Forsamlingshus

Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91
Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochure

Lars Meng 40 53 85 89

Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

Hanne*s Rengøring
Alt i rengøring
tilbydes

Tlf. 2125 8385
info@hannesrengoering.dk
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Hejninge 1914-1918
Af Helge Christiansen 2014
Som dette gamle postkort viser, var der under 1. Verdenskrig oprettet en brovagt ved
Jernbanebroen over Vårby Å. Folketællingen fra 1916 viser, at der var tale om en sergent og 12 menige. Med dette antal var der
mulighed for, at der kunne være 4 mand på
vagt ad gangen hele døgnet rundt. På dette
postkort er der 1 mand oppe på banelinjen,
2 mand står ved deres træbarak, og 9 mand
er opstillet på marken til fotografering. I
baggrunden ses stuehuset til Åagergård. Det
blev bygget i 1915 ifølge la Cours Danske
Gaarde bind 4. Her kaldes gården Aagaard. I forgrunden ses et haveanlæg med en
kunstig stendysse, som soldaterne må have
fordrevet fritiden med.
Brovagten bestod i 1916 af følgende:
Sergent Victor H.V. Fischmann, 31 år,
gift og fra Hillerød,
og menig Sven H.V. Holst, 27 år, gift tjenestekarl fra Fårevejle
De øvrige 11 menige soldater var alle
ugifte:

Daniel Olsen, 22 år, gravør fra Fredericia
Valdemar Nielsen Elkjær, 21 år, snedker
fra Fredericia
Albert T. Jensen, 21 år, tjenestekarl fra
Drøsselbjerg
Henry Jacobsen, 23 år, tjenestekarl fra
Sønderup
Niemann Andersen, 21 år, arbejdsmand
fra Nexø
Carl Løvgren, 21 år, ugift tjenestekarl fra
Allinge
Hans Terp, 23 år, ugift snedker fra Kolding
Peter Viggo Jensen, 20 år, ugift tjenestekarl fra Kindertofte
Jakob G. Thomsen, 23 år, ugift landbrugsarbejder fra Hårslev
Steffen Lützen, 22 år, ugift maler fra Jelling
Jakob E. Hansen, 24 år, ugift tjenestekarl
fra Vejle.
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Mandag d. 28. april
Vedligeholdelse af Stillinge Forsamlingshus - tilbud om hjælp modtages
gerne
Onsdag d. 30. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender

Onsdag d. 30. april kl. 19.30
Foredrag m/højskoleforstander
Thue Kjærhus i Præstegården

Onsdag d. 2. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Søndag d. 6. april
Koncerttur til København
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Torsdag d. 22. maj kl. 20.00
Korkoncert i Stillinge Kirke
E
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B

Tirsdag d. 15. april kl. 19.30
Grundejerforeningen Stoukærgaard
afholder generalforsamling

Onsdag d. 14. maj kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

HE

D · S
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M

Onsdag d. 16. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 28. maj kl. 18.50

Onsdag d. 23. april kl. 19.00
Generalforsamling i
Hejninge Idrætsforening

Torsdag d. 29. maj
Loppemarked i Skibbækparken

Bankospil
i Stillinge Forsamlingshus
Hejninge-Stillinge
Lokalråd
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Såfremt man vil støtte at ’2sogne’ udkommer, er det muligt at indbetale
valgfrit beløb på kontonummer 5356 000242740.
Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto og omdeling af bladet. På forhånd tak!
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Hejninge-Stillinge Lokalråd

B

M

EN

ED ·
Å
E

N

HE

D · S
A

M

KLIN

Hejninge-Stillinge Lokalråd

