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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Abdel Sabri
Børge Carlsen 23 72 03 51
Ib Jensen 58 52 97 84
Jack Rasmussen 58 53 44 79
Karen Brøndel
Kirsten Lambert 25 54 82 90
Lars Bøcher 53 66 59 66
Lars Schou 29 16 97 65
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Yoram Roshu 58 54 18 60

Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com

Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com

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

Redaktionsadresse  for 2sogne:
Arne Olsen
Birkemosevej 11, 
Næsby Strand, 4200 Slagelse
2sogne@gmail.com. Tlf. 60 67 33 42

Næste nummer af  beboerbladet ud-
kommer ca. 1. juni 2015.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest d. 10. maj 2015.     

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

Tryksted: Jannerup offset a/s

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

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

I dette nummer:
  3:  Nyt fra Lokalrådsformanden
  7: Invitation til vækst
12: Askehavegård
18: Stillinge Skole
19: Hejninge Bylaug generalforsamling
 Stoukærgård generalforsamling
20: Ungdomsklubben Stjernen
21: 10 års fødselsdag på
 Kr. Stillinge Plejecenter
36: Trelleborg Friskole
37: Dagli’Brugsen virksomhedsprofil
38: Fastelavn i Stillingehallen
39: Stillinge IF
44: Konfirmander 1955
 Konfirmander 1953/54
48: Anders Andersen
50: Hus og Grund
52: Dagplejen Sommerfuglen
54: Indian Summer Run
55: Mødekalender

Forside: Jack Hindborg holdt et inspirerende foredrag ved
årets beboermøde.

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.
Indbetaler du 100 kr. mrk. ’2sogne’, 
vil du modtage bladet med posten.
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Lokalrådet holdt Beboermøde lørdag 
d. 7. marts; beboermødet svarer til andre 
foreningers generalforsamling. Mødet blev 
indledt med et forrygende foredrag af  Jack 
Hindborg. Jack er tidligere medlem af  Frø-
mandskorpset og Siriuspatruljen, faktisk er 
han én af  kun tre danskere, der har gjort 
tjeneste begge steder. Jack har en fantastisk 
humoristisk og konstruktiv tilgang til kon-
flikthåndtering, og da han arbejdede aktivt 
med konflikthåndtering, var det som regel 
med livet som indsats, så han har lært tin-
gene på den hårde måde. Synd at kun ca. 
45 personer havde fundet frem til HUSET 
denne lørdag formiddag.

Ole Olsen blev valgt som dirigent, et 
hverv han bestred med vanlig omhu og 
kompetence. Ole konstaterede straks, at Be-

boermødet var lovligt indvarslet, hvorefter 
Formanden aflagde følgende årsberetning:

Efter sidste års beboermøde, konstituerede Lokalrå-
det sig med genvalg på alle poster. I starten af  vores 
sommerferie meddelte vores kasserer, Hanne Tew, 
dog, at hun ikke længere ønskede at trække det store 
læs hun havde gjort i 8 år, hun valgte at stoppe sit 
virke i Lokalrådet i juli. I oktober var det så Ketty 
Munch der forlod Lokalrådet, og således har vores 
suppleanter Lars Bøcher og Yoram siden været fuld-
gyldigt medlem af  Lokalrådet. Det tilbageværende 
Lokalråd takker såvel Hanne som Ketty, for den ind-
sats de har gjort for rådet og lokalområdet. Ingen i 
Lokalrådet synes at kræfterne var til at påtage sig 
kassererjobbet, men heldigvis meldte en ung økono-
mistuderende sig, og siden sommerferien har Camilla 
Jensen fra Næsby Strand varetaget kassererens opga-

Nyt fra lokalrådsformanden
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ver. Her pr. 1. januar har vi så også læsset HUSETs 
regnskab over på hende, det regnskab har jeg tidligere 
stået for. Vi har dog ikke kunne overtale Camilla til 
at stille op til Lokalrådet, da hun jo også skal passe 
studier og job ved siden af, men vores vedtægter til-
lader da heldigvis også, at vi benytter eksterne sag-
kyndige til specifikke opgaver. På Lokalrådets vegne 
vil jeg gerne sige Camilla tak, for hendes tiltrædelse 
og indsats, og også tak til Lokalrådets revisorer, Jane 
Brodthagen og Egon Henriksen, der igen i år har 
nærstuderet regnskaberne.

Kort efter sidste års beboermøde var Formænd og 
Næstformænd for kommunens Landsby- & Lokalråd 
samlet til dialogmøde med Kommunen. Her efterlyste 
Forvaltningen to landdistrikter, der ville arbejde med 
Lokal Udviklings Plan. En Plan der skal samle ak-
tiviteter, tiltag, udvikling, projekter m.v. i et af  Kom-
munen anerkendt dokument, der giver det nødvendige 
overblik over lokalområdet, og anviser en ”rød tråd” 
for den kommende udvikling af  området. Hejninge-
Stillinge Lokalråd bød sig naturligvis straks til, og 
vores ”ansøgning” slap gennem nåleøjet, dog blev vi 
parret sammen med Havrebjerg Sogneforening. Dette 
”ægteskab” med Havrebjerg er jo meget fornuftigt, 
da Havrebjerg-Hejninge-Stillinge udgør ét skoledi-

strikt, er fælles om Idrætshallen i Kr. Stillinge o.s.v., 
men da det er et ”arrangeret ægteskab”, er det ikke 
nødvendigvis et ”lykkeligt ægteskab”, der er i hvert 
fald en del ”buler” på vejen.

Det er dog lykkes os at udarbejde et ganske godt 
grundlag til selve den Lokale Udviklings Plan. I den 
forbindelse har vi holdt offentligt møde her i HU-
SET, hvor vi har fået en masse gode input fra områ-
dets borgere. Disse input er nu bearbejdet og temati-
seret således, at vi har vedtaget fem særlige strategiske 
indsatsområder, som vi vil fokusere på i de kommende 
par år. De fem indsatsområder er: Erhverv, Natur og 
rekreative områder, Institutioner og foreninger, Infra-
struktur, Markedsføring. Under disse fem overskrif-
ter er der naturligvis en yderligere opdeling samt en 
del konkrete projekter. Den store overskrift over dem 
alle er Bosætning, hvis vi skærer helt ind til benet, er 
langt de fleste af  borgerne i vores område husejere, 
og dermed potentielle hussælgere. Hvis vi skal have 
en chance for at sælge vores bolig på det for os rigtige 
tidspunkt og til den rigtige pris, er det bydende nød-
vendigt at der er nogle købere, der ønsker at bosætte 
sig i vores område. Hvis området er kedeligt og inak-
tivt, hvis institutioner og foreninger lukker ned, hvis 
erhvervslivet og butikkerne er døde, så er der ingen 
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der vil købe vores huse – og stavnsbundet er dermed 
genindført.

For at sikre udvikling af  vores område og for at 
sikre en positiv bosætning, er vi nødt til at ophøre med 
at opføre os som fugleunger, der blot åbner næbbet, 
hvorefter nogen stopper føden ned. Vi er nødt til selv 
at være aktive, og i løbet af  et par måneder ligger der 
forhåbentlig også en god Udviklingsplan for mange 
af  de aktiviteter, der er nødvendige for vores lokalom-
rådes overlevelse og fremtid.

Lokalrådet har i år indgået samarbejde med 
Grundejerforeningen Stoukærgaard om etablering af  
Stillinge Aktivitetspark. Det er det trekantede område 
på Solvænget, overfor det gamle mejeri, som vi har 
tænkt os at indrette til leg, motion og socialt sam-
vær. Området skal være for alle aldre, altså fra vugge 
til urne, det skal være for alle borgere, altså turister 
såvel som fastboende. I efteråret plantede vi 70 frugt-
træer, som vi håber alle vil passe på for senere at høste 
frugten fra. Vi har planer om i år at etablere fald- 
underlag for diverse legeredskaber samt forberede  
flisebelægninger til senere opførelse af  en grillhytte 
m.v.

Året har også budt på de sædvanlige trafiksik-
kerhedsmæssige udfordringer. Vi har ganske vist nu 
fået en cykelsti mellem Kelstrup og Næsby Strand, 
og den er vi da rigtig glade for og stolte af. Men hvor 
er det dog trist, at Rådgivere og Forvaltning i den 
grad misbruger vore skattekroner, som tilfældet er med 
denne sti. Se blot autoværnet, der i sig selv er hunde-
dyrt, men nu også har nødvendiggjort en vejudvidelse 
modsat cykelstien. Dette voldsomt dyre autoværn har 
allerede været årsag til én alvorlig trafikulykke, og 
flere vil sikkert følge. Nuvel, nu er der cykelsti på den 

strækning, nu mangler vi bare Kr. Stillinge-Bildsø 
og Næsby Strand-Tjæreby. M.h.t. strækningen Kr. 
Stillinge-Bildsø er borgere fra Bildsø nu trukket i 
arbejdstøjet, og har inviteret kommunalpolitikerne 
på aftenkaffe d. 19. marts, vi håber de medbringer 
en check, men er naturligvis også klar til at slås for 
bevillingen.

I forbindelse med anlæggelse af  cykelsti på stræk-
ningen mellem Kelstrup og Næsby Strand lykkedes 
det i øvrigt ikke at få etableret fiberforbindelse på 
strækningen, til trods for gentagne opfordringer fra 
Lokalrådet og det faktum, at gravearbejdet jo blev 
udført alligevel.

Lokalrådet har igen i år udgivet 6 super flotte 
beboerblade. Jeg medbringer ofte disse blade, når jeg 
mødes med andre Landsby- & Lokalråd, og bladene 
vækker altid misundelse og beundring. Dette er ikke 
mindst vores redaktørs fortjeneste, herfra skal lyde en 
stor tak til ham. Bladet bliver også læst udenfor sog-
net, det fik jeg bevis på i lørdags, hvor jeg var til kon-
ference på Gerlev Idrætshøjskole. Her blev jeg passet 
op af  tidligere Borgmester Lis Tribler, der stillede 
spørgsmål til mit indlæg i februar nummeret.

Efter et par kommentarer/forslag fra be-
boermødet blev beretningen taget til efter-
retning.

Herefter blev regnskabet fremlagt til god-
kendelse, et regnskab der viste et overskud 
på 8.608,31 kr. for 2014. Regnskabet blev 
godkendt enstemmigt.

Der skulle derefter vælges tre lokalråds-
medlemmer og to suppleanter, og der var 
hele seks kandidater. Beboermødet god-
kendte Formandens forslag om at vælge tre 

Girokort
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 du benytte vedlagte 
girokort, eller sætte et beløb ind på kontonummer 5356 - 000242740.
Indbetaler du 100 kr. mrk. ’2sogne’, vil du modtage bladet i din postkasse. - På 
forhånd tak!
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suppleanter for således at aktivere flere per-
soner i Lokalrådets arbejde. Ib Jensen, Lars 
Bøcher og Kirsten Lambert blev valgt til 
Lokalrådet, og Karen Brøndel, Abdel Sabri 
og Yoram Roshu blev valgt som supplean-
ter. Der var genvalg til Jane Brodthagen og 
Egon Henriksen som revisorer.

Umiddelbart inden mødet blev afsluttet 
med en rigtig dejlig frokost leveret af  Stillin-
ge Forsamlingshus, blev Lokalrådets Årspris 
uddelt. Prisen gik til Arne Olsen, hvorom 
der blev sagt følgende:

Lokalrådet uddeler jo hvert år et skulder-
klap til en aktiv i lokalområdet, og i beboer-
bladet skriver vi følgende:

Lokalrådets Årspris
Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder 
for lokalområdet.

Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde el-
ler for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til 
en af  ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller op 
for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder 
en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lo-
kalområdet.

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 institu-
tioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave 
i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående 
succesfuldt projekt til gavn for en større del af  lo-
kalområdet.

Lokalrådet modtog inden fristens udløb 6 indstil-
linger på værdige prismodtagere, og vi har i år langt 
vægt på, at give prisen til en der fortsat er særdeles 
aktiv, ja faktisk en der har en stigende aktivitetskurve, 
og denne person er:

Arne Olsen, der i mange år som chefredaktør på 
2sogne, har vist, hvor flot et beboerblad kan laves. 
Arne er desuden aktiv for Lokalrådet, uden dog at 
være medlem, således deltager han i arbejdet med 
informationsskærme og andet markedsføringsarbejde, 

ligesom han har trukket hårdt i arbejdet for Picnic-
koncerterne.

Arne har gennem årerne været aktiv i Idrætsfor-
eningen og derudover ydet en fantastisk indsats som 
fodboldtræner for pigerne. Man kunne nu tænke, at 
Arne har leveret sin borgerpligt her i sognet, men nej. 
I 2014 var Idrætsforeningen i overhængende fare for 
at lukke, da det ikke længere var muligt at finde fri-
villige kandidater til bestyrelsesposterne. Arne påtog 
sig derfor posten som Næstformand i – hvilket mange 
sætter stor pris på, da det er af  stor betydning for 
vores Lokalområde, at det er muligt at dyrke sport 
lokalt.

Arne deltager også som repræsentant for Idræts-
foreningen i den projektgruppe, der arbejder for en 
Lokal Udviklings Plan.

Arne er den stille slider, der ikke gør væsen af  sig 
selv, men som lægger rigtig mange kræfter og resurser 
i at få det lokale foreningsliv til at fungere. Arne er 
en god rollemodel for en rigtig ildsjæl og er absolut en 
værdig kandidat til Lokalrådets Årspris.

Foruden hæderen, medfølger der jo som bekendt 
en check på 5.000 kr. Den skal bruges på prismod-
tageren selv, og måske hans hustru, og Lokalrådet 
håber, I vil betragte det som en lille tak for en stor 
indsats.

Lokalrådet har efterfølgende konstitueret 
sig med genvalg på alle poster, d.v.s. For-
mand Lars Schou, Næstformand & Web-
master Ib Jensen, Kasserer (udenfor rådet) 
Camilla Jensen, Referent Marianne Espen-
hain.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

SÆT X I KALENDEREN

Fredag den 28. august kl. 18.00
PICNICKONCERT

VED STILLINGEHALLEN
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INVITATION TIL VÆKST 
- til gavn for virksomheder og arbejdspladser i landområdet

Det vil glæde Slagelse Erhvervscenter og Hejninge-Stillinge Lokalråd 
at se alle virksomhedsledere i området af Hejninge, Stillinge og Havrebjerg sogne 

til mini-konference vedrørende erhvervsudviklingen i dette område. 

Vi vil gerne bidrage til mere vækst til gavn for lokalsamfundet 
og de lokale virksomheder. 

Det skal tage udgangspunkt i jeres behov og ønsker, 
så vi vil gerne i dialog med jer om det!

Minikonferencen afholdes
Torsdag den 28. maj 2015 kl. 19.00 – 22.00

i Huset, Bildsøvej 74C,  Kirke Stillinge, 4200 Slagelse.

Programmet for mini-konferencen:

Tilmelding er nødvendig af hensyn til forplejning og mødeproces. 
Tilmelding sker via Slagelse Erhvervscenters hjemmeside: 

www.slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer
Tilmeld gerne op til 2 personer fra din virksomhed.

Vel mødt til en god aften med ny viden, nye forbindelser – og måske nye planer.

Hejninge-Stillinge Lokalråd
U

D
VIKLING ·  N

Æ
R

H
E

D
 · Å

B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd

Hejninge-Stillinge Lokalråd

Hejninge-Stillinge Lokalråd
U

D
VIKLING ·  N

Æ
R

H
E

D
 · Å

B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge 
Lokalråd

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd
U

D
VIKLING ·  N

Æ
R

H
E

D
 · Å

B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

• Velkommen til Huset v/ Lars Schou 
Petersen, formand for Lokalrådet

•  Erhvervsudvikling i Slagelse Kommune 
v/ Tomas Legarth,  
udviklingschef i Slagelse Erhvervscenter

•  Nationale erfaringer med udvikling af 
erhvervet på landet 

 v/ Suzanne Ditlevsen, indehaver af  
LandLabDK

•  Fokus på erhvervsudviklingen på 
landet v/ Troels Brandt,  
formand for Landudvikling Slagelse

•  Turismeerhvervet som trækkraft i 
området v/ Visit Vestsjælland

•  Dialog på tværs om behov og mulig- 
heder – med lidt lokal vin, brød og oste

•  Afrunding om videre færd v/ Slagelse 
Erhvervscenter
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TØ
MRER-GÅRDEN ApS

Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse

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

21 75 91 34 • 58 54 91 31

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde 

Kloakering  & dræning 
Tilslutning til offentlig kloakering 
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m. 
Støbearbejde 
Jordflytning 
Kystsikringer 
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m. 
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons 
Nedrivning med professionelt udstyr 
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl 
Salg og levering af sten - og grusmaterialer,  jord og granitskærver  
Belægningsarbejde 
Ny, om - og tilbygninger 
Total, hoved og fagentreprise 
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. 

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i 
projektet. 
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og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med 
professionelt udstyr. 

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i 
projektet. 
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

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

Total-, hoved- 
eller fagentre-
prenør

Aut. 
kloakmester

Tømrermester

Murermester

Byggeri & anlæg

Kunstgræsanlæg
i hele Danmark
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SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 120,- kr.
Luksus permanent 590,- kr.
Miljøvenlig permanent 670,- kr.
Langt hår 743,- kr.

Bemærk ny åbningstid:
Fra 1/1 2015

kun åbent torsdag

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

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

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leveres.
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Sol, lys og varme
Vi glæder os til, at træer og buske springer 
ud og bliver levende at se på igen. Det bliver 
spændende at se, om den nye beplantning 
har holdt livet vinteren over. Ikke så meget 
pga. af  kulde, men fordi der har været rig-
tig mange små fødder hen over f.eks. hind-
bærrene! Man vil også få en fornemmelse 
af, hvordan alle de fine ”Rum”, som vi fik 
plantet i efteråret, kommer til at fungere på 
vores legeplads. 

 Forårets milde vejr frister til at tage over-
tøjet af, når solen skinner. Men det er sta-
dig for tidligt og ender gerne med lidt hoste 
eller en næse, der løber. Men det kan være 
svært at forstå for børn mellem 3-6 år, som 
gerne render rundt i t-shirt og korte bukser, 
så snart solen viser sig på himlen.

 Med årstidens skift kommer også tiden 
med mindre overtøj, mindre mudder og 
mindre tid indendørs, noget både børn og 
voksne glæder sig til. Som forældre glæder vi 
os til, at vasketøjsbunkens udseende ændrer 
karakter. Specielt udsigten til, at der ikke 
længere skal vaskes flyverdragt hver anden 
dag, bringer smilet frem... 

Bevægelsesinstitution
Sidste gang skrev vi, at Askehavegård Bør-
nehave er blevet til en bevægelsesinstitution. 
Det må vi rette til, at vi er ved at blive certi-
ficeret til Bevægelsesinstitution. Vi forventer, 
at Askehavegård sidst på foråret vil modtage 

sin certificering ved en storstilet reception, 
hvor vores Borgmester Stén Knuth er invi-
teret.

Askehavegård på landkortet
Børnehavens synlighed har længe ligget os 
på sinde, og mange muligheder og tiltag har 
været drøftet. Vi har flere gange oplevet, at 
folk simpelthen ikke er klar over, at der lig-
ger en børnehave ud til Stillingevejen, da 
Askehavegård er skærmet af  buske og træer. 
Det har vi taget konsekvenserne af  og har 
udstyret buskettet ud mod vejen med et stort 
skilt i træ, så alle kan se, hvor vores dejlige 
børnehave er.

Forårets aktiviteter
Onsdag d. 13. maj holder Børnehaven den 
traditionsrige bedsteforældre dag, hvor bør-
nene kan invitere deres Bedster med i bør-
nehave for en formiddag. De skal vise dem, 
hvad de laver i hverdagen. Alle bedstefor-
ældre opfordres til at medbringe en blomst, 
som de planter sammen med børnene, så 
vores gård kan blive sommerklar. Et af  de 
store højdepunkter er den fælles madpakke- 
spisning. 

Forældremøde
Vi holder forældremøde 19. maj, med hen-
blik på at informere om dagligdag og nye 
tiltag. Vi får denne gang besøg af  Socialråd- 
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giver Kristina Marcussen, som vil fortælle 
om, hvad hun laver, og hvordan hun kan 
hjælpe og vejlede, hvis behovet skulle opstå. 
Vi får også besøg af  Artur Stryjak, under-
viser fra Gerlev Legepark, som vil fortælle 
om ”Legeprojektet”, som Børnehaven er i 
gang med.

Askehavegård Børnehave har et meget 
åbent og muntert miljø, og personalet er 
altid klar til at tage imod nysgerrige foræl-
dre, som er ude at ose på deres små poders 
vegne.

Askehavegård Børnehave kan være ste-
det for netop jeres barn, så ring og få en 
snak eller aftal et 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

UDENDØRS MARKED
På Bildsøvej 165, Næsby

LØRDAG DEN 28. MARTS KL. 10.00 - 16.00  
SØNDAG DEN 29. MARTS KL. 10.00 - 16.00

MED ALT TIL HAVEN UNDTAGEN PLANTER

Kommende markeder vil blive annonceret ved skilt ved vejen, og det vil være med legetøj, 
400 forskellige bamser, elektronik, glasting, personlig pleje og meget mere.
Alt der sælges er nyt og nogle ting er der måske kun den ene af i Danmark

 FIGURER 
I JERN OG STEN, 

HAVEREDSKABER, 
URTEPOTTER, 
OPBINDING, 

VANDSLANGER 
MED MERE.

ALT ER NYT 
OG TIL 

RIMELIGE 
PRISER!

Der vil 
være 

påskefigurer 
med mere
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Støt vores annoncører - de støtter os!

 

TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER 
    V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP 

 

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

 
 
 
 

 

 BUKETTER 
 BEGRAVELSE 
 RECEPTIONER 
 BRYLLUP m.m. 

GRATIS  
LEVERING  

I HELE SLAGELSE 

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

Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER
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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

Besøg hjemmesiden 
www.2sogne.dk

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

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

Have & Park
Trailere
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Fællesformand  Brian Grundahl 5194 9397  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  Arne Olsen 6067 3342 nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Kirsten Nielsen 5353 6290 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Hans Kurt Nielsen 5854 9286 badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Kim Nielsen 20739789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Gymnastik  Dorthe Gliese H. 2078 3086 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Christina Winther 2223 0000  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Connie Jensen  4033 3537  petanque@stillingeif.dk 
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Stillinge Idrætsforening

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Tøj og ting
Møbelgenbrug
Løvegade 68
Tlf. 58 53 24 11
Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-13
(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.

Kirkens
Korshær
Slagelse

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

Åbent hverdage 9-1730· 
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
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Foråret står for døren og eleverne vil gerne 
ud og lege og bevæge sig på skolens udeom-
råder. Elevrådet har ønsket sig flere gynger, 
heldigvis har det været muligt at opfylde de-
res ønske. Der er derfor opsat to nye gynger 
i forlængelse af  den eksisterende legeplads. 
Skolen har desuden tilkøbt en ekstra bold-
bane, som etableres mellem de to nuværen-
de. Den ekstra boldbane vil betyde, at alle 
eleverne i en klasse kan spille/bevæge sig på 
samme tid. Vi regner med, at banen er opsat 
i starten af  maj. 

Forrygende skolefest
Tak for Jeres store deltagelse i årets skolefest. 
Igen i år havde 6.klasse selv lavet og instrue-
ret stykket. Eleverne havde i år valgt at have 
fokus på brugen af  medier i deres hverdag. 
Det kom der mange fine indslag ud af  og 
teknikken og musikken hjalp rigtigt godt til.
I år havde vi desuden fokus på at eleverne 
efter stykket fremviste deres kunnen. Der 
var rundvisning i EL- lære, fremvisning af  
Lego Vidu, udstillinger fra Håndværk og 
design osv. Skolens store autistklasseelever 
havde sågar lavet deres egen restaurant med 
hvide duge, tjenere og rigtig god mad.

Kommende Skoleår
På skolen er vi allerede i gang med at se 
frem mod kommende skoleår. Vi har arbej-
det med implementering af  folkeskole refor-
men. I den forbindelse har vi også evalueret 
de tiltag, vi har gjort i dette skoleår. Inden 
længe vil skolebestyrelsen se personalets eva-

lueringer og ledelsen forslag til ændringer. I 
vil som forældre få besked hurtigst muligt. 

Øget elevtal på skolen
Selvom der er færre børn i den skolepligtige 
alder, oplever Stillinge Skole en øget tilgang 
til skolen. I år har vi indskrevet elever sva-
rende til en elev mere i alle skolens klasser. 
Det betyder også, at flere at skolens klasser 
er så store, at de måske skal deles i to.

Skolebestyrelses repræsentant
I kommende skoleår har skolebestyrelsen 
brug for at blive udvidet med nogle supple-
anter. De nuværende suppleanter har alle 
børn, der forlader skolen og suppleanterne 
kan derfor ikke fortsætte deres virke. Skulle 
man være forældre på skolen, er der derfor 
i kommende skoleår mulighed for at blive 
valgt. Man er velkommen til at henvende 
sig til skolens ledelse eller skolebestyrelsens 
medlemmer, hvis man gerne vil høre mere 
om skolebestyrelsens arbejde.

Hjælp os med at passe på skolens 
udeområder
Vi oplever desværre i øjeblikket, at nogle 
af  skolens ting bliver brændt af  på skolens 
bålplads. Dette sker især i weekenden og 
medfører mange ærgrelser og unødvendige 
regninger. Jeg håber derfor, at vi alle frem-
over kan hjælpe med at få stoppet hærvær-
ket, så skolens områder kan bruges til gavn 
og glæde for alle i lokalsamfundet.

Stillinge Skole

Nye legeredskaber på skolen

www.2sogne.dk
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

Hejninge Bylaug afholder ordinær generalforsamling 
TIRSDAG DEN 28. APRIL KL. 19 – 21

Strandvejen 120, Hejninge

Dagsorden i henhold til bylaugets love og vedtægter:
1 Valg af referent.
2 Valg af dirigent.
3 Godkendelse af dagsorden.
4 Bestyrelsens/formandens beretning.
5 Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
6 Fastsættelse af kontingent.
7 Behandling af indkomne forslag.
8 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
9 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
10 Valg af revisor.
11 Nedsættelse af evt. udvalg.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelses, skal skriftlig være 
bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen har fremmødte, som er bosiddende i Hejninge 
Sogn. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Regnskabet bliver fremlagt på dagen eller kan evt. rekvireres hos bestyrelsen. 
Der serveres kaffe, kage og Hejninge-hygge. Vel mødt.

Grundejerforeningen Stoukærgaard
Indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Tirsdag den 16. april 2015 kl. 19.00
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 11. april 2015.
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Klubben afholdt Generalforsamling Lørdag 
d. 31.01.2014. Referat samt årsberetning 
kan ses på vores hjemmeside.

Klubbens bestyrelse er: Formand: Dor-
the Gliese Henriksen, Kasserer: Annette 
Johnsen, Supplant/vagtplan: Mie Olsen, 
Medlem: Emanuela Boraso, Medlem: Al-
lan Svendsen, Medlem: Christina Svendsen 
samt suppleant: Per Hansen. 

HUSK: Klubben er blevet gjort gratis, 
men vi vil stadig gerne vil have, at medlems-
sedlen udfyldes af  forældre og afleveres i 
Klubben, så vi har tlf. nr., hvis der skulle ske 
noget med jeres barn, tilladelse fra forældre, 
til at lægge billeder på FB, og om vi må køre 
med jeres børn i vores private biler. 

Vores åbningstider: Mandage 14.00-
19.00. Et forsøg til og med april. hvis succes 
fortsætter dette. Tirsdage og onsdage 14.00-
21.00.

Dette er for alle fra 3. klasse til 18 
år.

Vi har i bestyrelsen, forskellige aktiviteter 
i støbeskeen til de kære unge mennesker i 
klubben, herunder den berømte afslutnings-
tur til BonBonLand i slutningen af  juni. 
Alt dette bliver lagt på vores hjemmeside, 
Facebook, på skolen samt i klubben, så følg 
løbende med dér.

DEJLIGT FORÅR TIL ALLE.
På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese.

www.klubstjernen.dk

Så er det tid igen at kigge loft og kælderrum efter for ting, 
man ikke bruger mere, men som andre måske kan få glæde af. 

Kr. Himmelfartsdag d. 14. maj 2015 holder Dagli´ Brugsen Loppemarked 
kl. 10.00 - 15.00 i Skibbækparken 2-4 Kirke Stillinge.

En stand koster 50,- kr., som kan købes i Dagli´ Brugsen. 
Sidste tilmelding er mandag d. 11. maj 2015.

Der vil være mulighed for at købe pølser,  øl og sodavand på pladsen. 
Vi glæder os til en hyggelig dag med forhåbentlig dejlig sol og blå himmel.

Det er blevet besluttet i bestyrelsen at sætte en udendørs hjertestarter op ved Brugsen, 
vi ved endnu ikke datoen for dette, men det bliver selvfølgelig annonceret, når vi ved det.

Brugsens bestyrelse
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Søndag den 1. marts fyldte Kr.Stillinge Ple-
jecenter 10 år. Dette blev fejret med venner, 
pårørende, beboere og personale. En hyg-
gelig eftermiddag med en stor overraskelse 
fra vores venneforening. De overrakte os en 
Christianiabike taxacykel!

De havde via Odd fellow Logen i Slagel-
se samt Brand af  1848 fond i Sorø, sponse-
ret en Christianiabike taxacykel samt et hus 
hvor cykelen kan holde.

Beboerne takker meget vores sponsorer 

og venneforeningen; nu kan borgerne kom-
me ud og opleve foråret og duftene. De vil i 
løbet af  sommeren kunne komme oftere til 
stranden og købe is, og der vil komme man-
ge spontane ture ud i det blå, da vi nu har 2 
cykler og der kan laves en udflugt ud af  det. 
I vil nu møde vores beboere på en ny måde,

Vi fik mange hilsner fra området, hvilket 
vi er meget glade for.

Hilsen Stillinge Plejecenter

10 års fødselsdag 
på Kr. Stillinge Plejecenter
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SLAGELSE 

Kloakservice
• Tipvogne
• Kranvogne
• Blokvogne
• Containervogne
• Båd- og Maskintransport
• Grave- og læssemaskiner udlejes
• Gaffeltrucks - fejetraktor
• Jernplader - Containere
• Grus, sten, muld

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

 

 50 års erfaring 
Mere end

Tlf. 58 52 00 25 Tlf. 58 52 70 62

www.antonpetersen.dk  www.slagelsekloakservice.dk

års erfaring 
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Godt håndværk

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

www. fischerflindtholt.dk • 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

Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56
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• Aut. VVS installatør
• Blikkenslagermester
• Varme
• Ventilation
• www. naesbyvvs.dk
• Webshop - www.naesbyvvsshop.dk

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

Hurtig VVS-hjælp

FYRTEST

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

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

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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En værdig død – om filmen Stille hjerte 
I filmen Stille hjerte samler Poul og Esther deres familie til 
en sidste weekend, inden Esther skal begå selvmord, hjul-
pet af sin mand Poul, der er pensioneret læge. Esther har 
sygdommen ALS, der virker trinvis lammende og med-
fører døden. Der findes ingen helbredende behandling.  
 Inden filmens fortælling begynder, er beslutningen 
talt igennem med de nærmeste, og alle har på forhånd 
tilkendegivet deres tilslutning til beslutningen.  
 Der ligger et mærkbart pres på alle personerne. Alle 
skal medvirke til, at det bliver nogle gode dage. Det er et 
selskab af sammensvorne, der tildels må bære falsk maske 
for at gennemføre den beslutning, de har svoret sig til.
 Filmen er velspillet og velfortalt. Man kan indvende 
mod historien, at brikkerne falder lige lovlig nemt på 
plads til sidst. Alle historiens personer er – trods et par 
tårer i øjenkrogene – i hvert fald afklarede og uden tvivl 
om det rigtige i moderens selvmord. 
 Filmen fremstår derfor som et indlæg i debatten om 
assisteret selvmord og aktiv dødshjælp eller eutanasi, der 
advokerer for disse løsninger på lidelsens problem.
 Det er imidlertid et problem, at filmen samtidig kun 
i forbigående berører spørgsmålet om, hvorvidt lidelsen 
ikke kunne lindres i stedet. Man forstår, at familien er ble-
vet stillet i et valg, som ikke var noget reelt valg. Valget 
mellem selvmordsløsningen og ansvaret for i modsat fald 
at påføre moderen ubærlige lidelser. Det viser det skæb-
nesvangre i at ophæve forbudet mod eutanasi. I samme 
øjeblik det tillades, har vi alle ansvaret for de ubærlige 
lidelser, en person må blive ramt af.  
 I filmen berøres det ofte fremførte argument om 
personens værdighed. I flere situationer fornemmer man 
Esthers ubehag og skam ved at være blevet handicappet. 
„Jeg kan godt selv,“ siger hun, selv om det ville lette og 
hjælpe hende, om en anden gav en hånd med. 
 Hvorfor ses det som uværdigt at have brug for hjælp
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og at modtage hjælp, når man har brug for det? Kender vi 
ikke alle den glæde, som vi har ved at hjælpe et barn, og 
den glæde barnet har ved at få hjælp? Hvorfor skulle vi 
ikke også kunne glæde os ved at få hjælp, når vi bliver 
gamle og skrøbelige, og hvorfor skulle den, der hjælper, 
ikke også være glad for at hjælpe en, der er gammel, og 
som behøver hjælp? Det burde der ikke forbindes noget 
uværdigt og barnagtigt med. Det uværdigt barnagtige er 
snarere den fornærmelse nogle mennesker møder 
alderdommens skrøbelighed med. En slags ”kan selv, vil 
selv”-barnagtighed på den aldrendes side – måske oftest 
før skrøbeligheden virkelig er sat ind.  
 På vores plejehjem kommer der dagligt ægtefæller på 
besøg hos deres demente livsledsagere. I nogle tilfælde 
bliver de ikke længere genkendt. Men de kommer trofast, 
hjælper deres ægtefælle, stryger hende over kinden, holder 
hendes hånd. 
 Så vidt jeg kan huske, ser vi på intet tidspunkt en 
tåre i Esthers øjne. Enten sørger hun ikke over at skulle 
forlade sine nærmeste eller også tillader hun sig ikke at 
vise sorg af frygt for at miste deres samtykke i beslutnin-
gen. Uanset hvad, så rejser det filmens måske vigtigste 
spørgsmål. Hvis denne fornuftige, kalkulerede beslutning 
om at undgå lidelse ved at vælge selvmordet forviser 
sorgen, forvises så ikke også med sorgen kærligheden? 
Sorgen er kærlighedens dragt, når man skilles fra den 
elskede. Men her må der ingen sorg være, i hvert fald må 
den ikke vises, kun beslutsomhed og vemod.  
 Er der så tale om en værdig død? Er værdighed kun 
forbundet med at bevare fatningen og herredømmet? 
Eller er værdigheden ikke netop noget, der tilskrives én 
gennem den kærlighed, hvormed andre omfatter én? Har 
den demente på plejehjemmet, der bliver strøget over 
kinden af sin ægtefælle eller sin søn, ikke større menne-
skeværdighed end det menneske, der for ikke at miste sin 
såkaldte værdighed dømmes (af sig selv eller andre) til at 
måtte lade livet?  
    MB 

K
 I 

R
 K

 E
 S

 I 
D

 E
 R

 N
 E

 



2sogne 27April 2015

K
I
R

K
E

S
I
D

E
R

N
E

    

K
 I 

R
 K

 E
 S

 I 
D

 E
 R

 N
 E

 
SANGAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN  

Torsdag den 23. april kl. 19.30 

Carl Nielsen  

 
I Højskolesangbogen er der 35 melodier af Carl Niel-
sen. Da det i år er 150-året for komponistens fødsel, 
vil vi markere det ved bl.a. at synge os gennem disse 
sange i løbet af denne aften og endnu en sangaften i 
august. Desuden vil organist Charlotte Nielsen fortælle 
om Carl Nielsen og hans melodier, og sidst på aftenen 
vil to unge piger Astrid og Ellen synge nogle af hans 
sange. 

Der er kaffebord og gratis entré. Alle er velkomne. 

*** *** 

FYRAFTENSKONCERT I STILLINGE KIRKE 

Torsdag den 21. maj kl. 17.00  

Kirkens børnekor 

Kirkens lille børnekor inviterer til en lille koncert, hvor 
de synger forårssange og andet godt. 

Der er gratis entré. Alle er velkomne. 
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SOMMERKONCERT I 
HEJNINGE KIRKE 
 
Torsdag, den 4. juni, kl. 19.30 
 
CARL NIELSEN I ORD OG TONER 
 
Et musikalsk foredrag i ord og toner med sopran Ulla  
Munch  og organist Charlotte Dagnæs-Hansen.  

Efter koncerten er kaffebord på Trelleborg Friskole.  
Alle er velkomne. Der er gratis entré. 

*** *** 

Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd 
I slutningen af februar fik vi omsider færdiggjort den nye trap-
pe, idet der nu er monteret to gelændere. Det er meningen, at 
den gamle trappe nedrives. Ligeledes arbejder vi også med 
opretning af skrænten og heri indgår også den gamle kampe-
stensmur. Da menighedsrådet har haft et lille overskud på de 
arbejder, der er udført i 2014, regner vi med at få lov af Sla-
gelse provsti til at lave dette, da det efter sidste års rydning af 
beplantning fremstår meget bart og rodet. Gravernes mand-
skabsrum er ved at blive malet. 
 Ellers har vi haft regnskabsmøde d. 5. marts, hvor kir-
kens regnskaber blev gennemgået og godkendt, hvorefter de 
elektronisk er afleveret til provstiet.  
 I øvrigt har menighedsrådet møder d. 16. april, 28. maj og 
18. juni alle gange kl. 19.00. På mødet d. 28. maj er det budget-
tet, der er i fokus. Der vil desuden blive aflagt beretning for det 
forgangne år, så alle der har mulighed for at komme er hjertelig 
velkomne. Menighedsrådsmøderne er jo som bekendt offent-
lige. 
 Menighedsrådet har besluttet at gentage succesen fra 
sidste år med at afholde en picnicgudstjeneste/udendørs 
gudstjeneste i præstegårdshaven. Det bliver søndag d. 14. juni 
kl. 10.30. Efter gudstjenesten er man velkommen til at spise sin 
medbragte mad. Vi sørger for kaffe og småkager. Der bliver 
sørget for borde og stole, så alle kan sidde ned! Men mere 
herom i næste nr. af 2 Sogne.   Ebbe Gjørup, formand
   På menighedsrådets vegne 
 
    
 Ebbe Gjørup/formand. 
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ÅRETS KONFIRMANDER 
 
Stillinge kirke, den 10. maj, kl. 10.30 
Sarah Holm Andersen, Stillingevej 52 A, Kirke Stillinge.  
Clara Møller Holm, Rugvænget 29, Vemmelev.  
Josefine Ruhwald Ibsen, Havremarken 21, Kirke Stillinge.  
Karoline Jongshøj Jensen, Stillingevej 46, Kirke Stillinge. 
Michelle Fyrst Kristiansen, Kongsmarkvej 289, Kgsm. Str. 
Camilla Ebberup Madsen, Agervej 1, Næsby Strand.  
Isabell Jul Madsen, Birkevænget 27, Slagelse.  
Isabell Nielsen, Havremarken 7, Kirke Stillinge. 
Natacha Nielsen, Hvedevænget 3, Kirke Stillinge. 
Mathias Schou Pedersen, Solvænget 28, Kirke Stillinge. 
Mathias Lundberg Pilgaard, Strandvejen 145, Hejninge. 
Jens Holger Kvist Rasmussen, Bildsøvej 13, Bildsø. 
Nicklas Lindegaard Ravnborg, Støvlebækvej 8 B, Kr. Still. 
Marco Bendix Strandet, Krænkerupvej 11, Krænkerup.  
Cecilie Schack Vittrup, Lundbæksvej 9, Slots Bjergby.  
 

 
 
Stillinge kirke, den 14. maj, kl. 10.30 
Emil Holst Bakkensen, Seerdrupvej 10, Fårdrup.  
Mikkel Gry Birk, Malivej 7, Slagelse. 
Mark Nygaard Byrde, Købmagergade 2, 1., Slagelse.  
Oskar Bonde Gabriel, Kongstedparken 5, Slagelse. 
Patrick Reffelt Jørgensen, Lerklinten 2, Korsør. 
Signe Koudal, Elme Alle 8, Korsør.  
Anne-Mette Nielsen, Jasminvej 27, Slagelse. 
Peter Skovbjerg Paulsen, Joachimsvej 8, Slagelse. 
Klara Gaargi Raahauge, Nykobbelvej 15, Slagelse.  
Emma Stelmach, Byskellet 5, Slagelse 
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Hejninge kirke, den 14. maj, kl. 12.30 
Liv Leonora Slott Kjær, Havretoften 16, Slagelse.  
Sofie Amalie Krogh Rasmussen, Valbygårdsvej 88 B, Sl.  
 

 
 
Stillinge kirke, den 17. maj, kl. 10.30 
Emma Munk Andersen, Holbergsgade 10, Slagelse.  
Andreas Boye-Hansen, Kildemarksvej 3, Næsby Huse.  
Simon Hansen, Stillingevej 68, Kirke Stillinge.  
Julie Hollerup, Præstevænget 6, Kirke Stillinge.  
Jens Christian Kolding Hvolbøll, Knudstrupvej 30, Knudstr.  
Patrick Buch Jensen, Ellevej 5, Slagelse.  
Filip Jarl Robert Johannessen, Bildsøvej 8, Bildsø.  
Augusta Sofie Brandt Leppänen, Ålykkevej 1, Havrebjerg.  
Elisabet Ryberg Madsen, Hvedevænget 10, Kirke Stillinge.  
Yasmin Claramilla Petersen, Bildsøvej 108, Kelstrup.  
Daniel Sørensen, Ådalen 22, Havrebjerg.  
Benjamin Jan van Dijk, Bildsøvej 207, Næsby Fed.  
 
Stillinge kirke, den 17. maj, kl. 12.30 
William Clay Aksenberg, Klintevej 1, Korsør.  
Mike Juel Asmussen, Flakkebjerg Elmevej 6, Flakkebjerg.  
Frederik Holger Fønss-Jørgensen, Hestemøllestræde 1 A, Sl.  
Christian Færch Henningsen, Engsøvej 3, Skælskør.  
Marco Arne Hansen, Strædet 7, Vemmelev.  
Nicklas Vedelsted Hansen, Motalavaj 125, 3.th., Korsør.  
Jonas Toft Heidelbach, Stibjergvej 10, Korsør.  
Jonas Nicholai Simon Nielsen, Niels Jensensvej 21 A, Rude.  
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

2. april, Skærtorsdag 1930 1030 
3. april, Langfredag 1030 Ingen 
5. april, Påskedag 1030 900 
6. april, Anden påskedag 1030 Ingen 

12. april, 1. s. e. påske 1030 Ingen 
19. april, 2. s. e. påske 900 1030 
26. april, 3. s. e. påske 1600 * Ingen 

1. maj, Bededag Ingen 1030 
3. maj, 4. s. e. påske 1030   Ingen  
10. maj, 5. s. e. påske 1030 K Ingen  
14.maj, Kr. himmelfarts dag 1030 K 1230 K 
17. maj, 6. s. e. påske 1030 K  Ingen 
 1230 K  
24. maj, Pinsedag  900 1030 
25. maj, Anden pinsedag 1030  Ingen 
31. maj, Trinitatis søndag 1030 Ingen 

K= Konfirmation. 

Gudstjenester på plejehjemmet 
8. april og 13. maj, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved NN. 

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. 

Friweekend 
Sognepræst Morten Brøgger holder fri 25.-26. april. 
Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-
Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81. (Se 
også www.sctpederskirke.dk). 
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Sognepræst  
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 – henvendelse til formand eller graver. 
 
Birte Andersen  
Susanne Broustbo 
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: alfredberg@outlook.dk  

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Else Berg  
Knud Hansen 
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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 tirsdag og 
onsdag.

VELKOMMEN
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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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STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

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

www.strandensmalerservice.dk

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto- & Pladeværksted
Stillingevej 78, Kirke Stillinge

Tlf. 58 54 71 64
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Foråret er kommet efter den temmelig grøn-
ne vinter. Solen varmer mursten og kroppe, 
og man kan nu for alvor begynde at mærke, 
at dagene er blevet længere. Det luner helt 
ind i sindets inderste. Det giver os energi og 
livslyst, og det har vi brug for efter terror-
natten i København. Mod naturen kæmper 
asfalt og indskrænkethed heldigvis forgæves. 
Planter og træer har været forårsklar længe, 
det har man ved selvsyn kunne konstatere, 
hvis man på sin vej er standset op, og for-
nøjet har studeret knoppernes svulmende 
pragt. Det er, som det skal være. Livet fort-
sætter, nye blade sættes, vi spænder muskler-
ne og nye bygninger rejses, mens de gamle 
renoveres. Det er i hverdagen, at vi lever –  
som familie, som kollegaer, som venner og 
som landsmænd.  

I den mørke vintertid plejer sneen på vo-
res udeområder normalt at trække meget i 
børn fra alle aldre. Sådan har det ikke været 
i denne vintersæson. Sneen har været spar-
som, og i stedet har vi fået smat og mudder-
søer i lidt for rigelig overflod. Men sådan må 
det være, når skolen ligger ude på landet, og 
asfaltjunglen heldigvis er langt borte.

Trelleborg Friskole fejrede som vi næsten 
altid gør fastelavn dagen før vinterferien, 
hvor kreativiteten udi udklædninger blandt 
eleverne nærmest stiger år for år. Ingen skal 
komme og sige, at de mørke vinteraftenener 
ikke kan bruges til noget fornuftigt. I år var 
skolens ældste elevers tøndeslagning rykket 
udenfor, da elevtallet nu er så højt, at ikke 
alle længere forsvarligt kan slå katten af  tøn-
den inden for i den store gymnastiksal. Det 
er et dejligt hverdagsagtigt udtryk for den 
store søgning til skolen, som vi har været 
vidne til de seneste år. 

I konkurrencen med importerede kom-
mercielle arrangementer, så er det for mig 

glædeligt, at vores skole fastholder vægten 
på den folkelige fastelavnstradition –  som jo 
er en markering på, at fasten starter – frem-
for halloween, der alt andet lige, er uden 
den store relevans i en dansk sammenhæng. 
Det er lidt lige som med Mors dag. Hvor-
for skal vi én dag om året sætte særlig pris 
på vores moder og købe blomster til hende, 
når det nu er noget, som vi kontinuerligt bør 
gøre –  hele året rundt? Det er ikke uden 
grund, at det 4. bud eksisterer. Husk det i 
hverdagen, og fortæl dem, der betyder no-
get for dig – ikke bare din far og mor – at du 
holder af  dem, og at de gør en forskel i dit 
liv. Tro mig, det vil de sætte pris på.

I slutningen af  marts måned holder Trel-
leborg Friskole som altid generalforsamling, 
hvor forældrekredsen og skolekredsen har 
mulighed for deltage og holde bestyrelsen 
ansvarlige for det foregående års drift. I år 
skal vi tage afsked for vores mangeårige be-
styrelsesformand: Annika Uth, der ikke læn-
gere har børn på skolen, og derfor naturligt 
nok vælger at fratræde efter mange år ved 
roret; nogle gange under storm og kuling. 
Der skal fra undertegnede lyde et stort tak 
til dig Annika, tak for dit altid store enga-
gement og for din vilje til at holde hovedet 
koldt i vanskelige situationer. Det er ekstra 
glædeligt, at du på dine sidste år af  din for-
mands periode har kunnet se, hvordan det 
gode skib Trelleborg Friskole nu sejler stolt 
fremad med vinden ind fra bordbord. 

Jeg glæder mig til at være med til at vælge 
den kommende bestyrelse, hvori blandt din 
afløser naturligt skal findes. Sådan er det jo 
med alt direkte demokrati, det er de frem-
mødte, der ligger linjen. Hvis man utilfreds 
hermed, så må man med ord og holdnin-
ger engagere sig og gøre sin indflydelse gæl-
dende. 

Trelleborg Friskole
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Hvor er det skønt, at være en aktiv del 
af  Christen Kolds arvtagere. Han sagde 
engang, at børn er ikke som flasker, hvorpå 
andre skulle hælde viden. Børn er i stedet at 

betragte som bål, der skal antændes. Giv dig 
selv tid til at tænke over forskellen.

Tekst: John Jensen

Støt vores annoncører 
- de støtter os!

Vi tænker ikke meget over det i dag; men 
indtil 1857 var det faktisk ulovligt at drive 
handel uden for købstæderne. Borgerne i 
Kirke Stillinge måtte afsted til Slagelse for 
at hente salt til spegeskinken og sukker til 
syltningen. Sådan er det heldigvis ikke mere.

I Stillinge blev Brugsen oprettet i 1895. 
Der var også en Brugs i Havrebjerg, i Kel-
strup og i Bildsø; men Brugsen i Kirke Stil-
linge har som den eneste overlevet og trives 
takket være mange loyale, lokale kunder og 
et bidrag fra stranden om sommeren.

Vores egen Brugs - mange lokale er an-
delshavere - er en del af  det fundament, vi 
bygger Kirke Stillinge på. Ligesom Stillinge 
Skole er Brugsen en betydningsfuld brik i 
det billede af  Kirke Stillinge, der får folk til 
at flytte hertil og blive glade for at bo her. 
Blandt andet takket være Brugsen er vi mere 
end blot en landsby. Vi er faktisk en moder-
ne købstad.

Og Brugsen er den nutidige version af  
den blandede landhandel. Med et komplet 
sortiment i fødevarer kan man altid finde 
en idé til aftensmaden og Brugsen er også 
posthus, apotek, tankstation og senest bilva-
skehal.

Brugsen er også et samlingssted. Her ar-
rangeres fastelavn for børnene og juletræ i 
december komplet med glögg og æbleskiver. 
Her møder man sin nabo - også den senest 
tilkomne og her laves aftaler, udveksles nyt 
og sættes køb, salg og arrangementer op på 
opslagstavlen.

Denne blomstrende forretning i midten 
af  Kirke Stillinge er gennem mange år ble-
vet styret, udvidet og udviklet af  Henning 
Clausen - godt hjulpet af  sin kone Connie. 
Arbejdsdagene er lange, når butikken åbner 
kl. 8 og lukker kl. 19 (søndag kl. 18); men 
Henning er utrættelig. Han overtog for næ-
sten 25 år siden en forretning, hvis fremtid 
var lidt uvis. Det er den ikke mere. Slet ikke.

Den 1. oktober i år er det 25 år siden, 
at Henning Clausen tiltrådte som bestyrer. 
Tænk, hvor meget der er sket i Kirke Stil-
linge siden 1990. Tænk, hvordan byen ville 
have set ud, hvis der ikke havde været en 
dagligvarehandel. Hvad mon vores huse 
ville være værd? 

Og sådan støtter vi os selv og hinanden - 
for hvad er en by uden butik og hvad er en 
butik uden by.

Virksomhedsprofil

Vi ses i Brugsen
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Tak til alle for en dejlig eftermiddag i Stil-
linge Hallen.

Som det hører sig til var der rigtig mange 
flotte og kreative udklædninger igen i år.

Efter den traditionelle tøndeslagning var 
der kinesisk lotteri med mange flotte gaver 
sponsoreret af  byens butikker og erhvervs-
drivende. Tak for det.

På vegne af  fastelavnsudvalget
Hanne H. Thomassen

Årets sponsorer :
Leif  Henriksen ·  Malermester Bo Nielsen 
· JH Entreprise · Toys ”R” Us · Trelleborg 
· Grøn Service · John Møller Jensen ·Frisør 
Mie Bjerggaard · Daglig Brugsen, Kr Stil-

linge· Jyske Bank · Lysgården BB, Kelstrup 
· Kr. Stillinge El · HH-Auto · Vognmand 
Keen Birkemose · Internet4U · Super 
Dæk · Kr. Stillinge Forsamlingshus · Råd-
husapoteket · Madsen AntenneService · 
Tømrergården Hejninge · Frisør Madame 
Blå · Jørgen Jensen (JORDBÆR) · Kurts 
Oliefyrsservice · Advodan ·Trelleborggård 
Blomster · Stillinge Auto · Rasmus Degn 
A/S · Rødstensgården · TSJ Service · Maxi 
Zoo · Gangergården · Jongshøj Maskiner · 
Kelstrup Forsamlingshus · Tøvestensgården 
· Bo Grønt · HJ Huse · Næsby VVS · Hair 
by Ågaard · Wordling.dk · Vestsjællands 
Tømrer og Snedkerservice · Møllegården

Fastelavn 2015
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1. april starter stillinge Idrætsforenings pe-
tanque en ny sæson. Vi spiller tirsdag og fre-
dag fra kl. 14-16, lørdag fra kl. 10-12, indtil 
1. maj. Fra 5. maj spilles der tirsdag aften 
fra kl, 19-21. Kontingent for et år er 400 kr.

Vi spiller ca. en time, og så holder vi kaf-
fepause, hvor medbragt kaffe og evt kage 
nydes, herefter spiller vi den resterende tid.

Vi håber, der er flere, der har lyst til at 

få et par hyggelige timer sammen med os, 
så derfor vil vi invitere til et hyggelig søn-
dagsarangement den 26. april fra kl. 13-15. 
Kom og prøv at spille petanqe og få et par 
hyggelige timer. Der er en kop kaffe og en 
småkage, så kom og se, om det er noget for 
dig/ jer. Alle er velkommen.

Mvh. Petanqe bestyrelsen                                     

Stillinge IF fik på den årlige generalfor-
samling i marts måned valgt ny kasserer, 
formand for fodbold og håndbold samt sup-
pleant.

Ny kasserer er blevet Kirsten Nielsen, 
som er aktiv petanque-spiller på banerne 
ved Støvlebækvej. 

Kim Nielsen erstatter Ole Madsen som 
fodboldformand. Kim har været en del af  
SIF i mange år, både som leder og aktiv.

Christina Winther er ny håndbold-
formand, hvor hun erstatter Jacob Raft.  
Christina er selv aktiv med håndbolden i 
Stillingehallen.

Tidligere kasserer Michelle Byskov Niel-
sen er blevet ny suppleant.

Resten af  bestyrelsen er identisk med 
foregående år, se evt. annonce på side 17, 
hvor email og telefonnumre står.

Arne Olsen, næstformand

Petanque

Stillinge IF ny bestyrelse

Den 22. marts afholdt vi gymnastikopvis-
ning, hvor holdene præsenterede, hvad de 
har beskæftiget sig med i løbet af  vinteren.

Kan også fortælle,  at vi inden sæsonstart,  
måtte sige farvel til Inge Lise Christiansen, 
som har, må man sige, været en trofast træ-
ner i Stillinge IF. 45 år er det blevet til. Inge 
Lise blev æret for sit arbejde i foreningen til 
gymnastikopvisningen, hvor der også blev 
sagt tusind tak for sit lange træner-liv her 
i Stillinge IF. Det er vi som bestyrelse for 
Stillinge IF samt gymnaster, der har været 
under Inge Lises kyndige træning,  været 
utrolig  glade for og stolte over, så det var 
jo med vemod, at vi måtte sige farvel. Det 
betød også, at begge Inge Lises hold var i 

fare for at lukke helt ned. Det ene hold blev 
dog reddet af  Kirsten Lambert, som før har 
været aktiv i foreningen som træner og for-
mand for gymnastikken i flere år.

Men en stor tusind tak til Inge-Lise.
Vi starter op igen i august/september 

2015 til endnu en sæson. Vi har lidt huller i 
tiderne, som vi håber, at der er nogen, som 
vil hjælpe med at fylde ud, så vi kan starte 
nye eller gamle hold op igen.

Kontakt venligst formand Dorthe Gliese, 
hvis du brænder for gymnastik/dans uanset 
alderstrin. Vi forventer ikke 45 år fra dig, 
men er du frisk på det, skal du selvfølgelig 
være mere end velkommen. 

På vegne af  Idrætsforeningen, Dorthe Gliese.

Stillinge IF gymnastik
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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

Madsen’s Multiservice
www.madsens-multiservice.nu

Anlægsarbejde · Gravearbejde 
Anlæg af græsplæner

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

v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512
Email: ebbensgaard@ofir.dk
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Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

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

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

26298029 / 26298012
Salg af træpiller og brænde.
Afhentning eller levering i 

nærmeste lokalområde.

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Kontakt:

Brian Olsen 
26 16 57 20 
brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 
martin@stepla.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund 
www.stepla.dk
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Vi leverer med stolthed

Privat personlig pleje og praktisk hjælp
Vi vil med et smil arbejde hårdt for, at du har det så godt som muligt!

Som visiteret borger er det helt gratis at få Tammy’s hjemmepleje ud til dig for 
at sørge for både personlig pleje og praktisk hjælp i dit hjem - og få den samme 

ydelse som du får hos de andre, bare lidt bedre og mere personligt.

Det er muligt at tilkøbe ydelser som bad, tryghedsbesøg, fast vagt, rengøring, 
madlavning, ekstra tøjvask m.m. - ring og spørg.

Ring
61 428 482

        Plejehjemsassistent Tammy Grell

Vi er godkendt af Slagelse kommune til praktisk bistand og personlig pleje.
Vi har åbne nødtelefoner 24 timer døgnet rundt og er selvfølgelig med i 

kommunens nødkaldsordning

TAMMY’s HJEMMEPLEJE
Stillingevej 52b • 4200 Slagelse

- hvorfor vælge regionalt, når du kan vælge lokalt!

- Forvent lidt extra
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

Alt i murer-, tag- og facade-arbejde 

Ring gerne for et uforpligtende tilbud

Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87

Åbningstider
Mandag 700-1600  •  Tirsdag 1000-2100  •  Onsdag lukket

Torsdag 1000-1700  •  Fredag 1000-1700  •  Lørdag efter aftale
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Bagest fra v. Erling Christian Jensen Ø, Svend Aage Nielsen S, Jørgen Frederik Vedel Olsen S, Sven Erling Neregaard Pedersen N, Leif Karlo Larsen Ø og Carl Erik Pedersen B. I 
midten: pastor Olesen, Arne Pedersen S, Erik Villy Jensen N, Carl W

ilhelm Göth Jørgensen K, Ingelise H
enny H

ansen K, Birgit Petersen S, Bente Solveig Larsen S og Elly Jørgensen S. 
Forrest: Elsa D

orrit M
ortensen K, Annelise Johansen i Landsgrav, M

ona Andersen K, Bente Linde Jensen K, Anna Lis Larsen S, Birgit Kathrine Banke N og Inger M
arie Johansen K.
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Bagest fra venstre: Forskolelærerinde Signe Kjær Andersen, Elsa M
ortensen, Eva H

jorth H
ansen B, Inger M

arie Johansen, Inger Bodil M
øller, Birthe Lauritsen og førstelærer Jacob H

alm 
Andersen. Næste række stående: H

ans Kurt Nielsen, Karl Slagslunde Kristensen B, Carl-W
ilhelm Gøth Jørgensen, Poul Pedersen B og M

ona Andersen. Siddende: Kirsten Poulsen, Bente 
Linde Jensen, H

enny Visholm, Agnes Reinbach H
ansen, Ebba Christensen, Ingelise H

enny H
ansen og Anders Pedersen. Forrest: Carl Erik Pedersen B, Inge Lise Visholm, Inge Lauritsen 

og Ingelise M
adsen. Billedet er lånt af Signe Kjær Andersen og navnene er oplyst af Carl-W

ilhelm Gøth Jørgensen. 
Fire af eleverne er fra Bildsø. (mærket B) D

e sidste 3 år før Stillinge Centralskole blev bygget i 1956, blev eleverne fra Bildsø kørt til Kelstrup Skole i et folkevognsrugbrød.

K
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Lysgaarden, Kelstrup
B&B

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

med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

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

bestille værelser i god tid.
Velkommen!

Græsslåning, 
hækkeklipning, 

beskæring af træer, 
malerarbejde mv. 

Kontakt for tilbud. 

v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand

4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07
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Boelsmand Anders Andersen boede på 
landbrugsejendommen Hjorthøj på Kirke 
Stillinge mark. Adressen er nu Tommedys-
sevej nr. 1. Han var født 7. november 1814 i 
Tuse ved Holbæk, og derfor blev han her på 
egnen kaldt Tuse Anders. Der hører 8 tøn-
der land til ejendommen. Den var arvefæste 
under Valdbygård, og afgiften var 2 tønder 
byg om året foruden tienden.  

Anders havde en lille ekstra indtægt ved 
at være vurderingsformand for brandforsik-
ringen gennem 36 år. Han havde en tydelig 
håndskrift, og derfor kom han også hurtigt 
i sognerådet, efter at han i 1854 havde købt 
sin ejendom. Her sad han i 20 år, heraf  15 
år som formand. Sognets beboere hjalp han 
også, hvis de skulle skrive til myndigheder-
ne. Da han trak sig tilbage fra sognerådet, 
blev der samlet ind i hele sognet for at give 

ham en værdifuld gave for det store arbejde, 
han havde udført for sognet. Der indkom 
ca. 100 rigsdaler, og han fik et meget smukt 
chatol. Dette møbel blev senere nævnt i An-
ders Andersens testamente, hvor der står, at 
det aldrig må komme ud af  Stillinge Sogn, 
og at det altid skal gå i arv til en efterkom-
mer af  Hans Christensen, Tårnhøjgård.

Anders Andersen blev tidligt forældreløs, 
men nogen må have taget sig af  ham, for 
efter at han var konfirmeret, fik han en flot 
anbefaling med 6 underskrifter fra Friherre-
skabet Løvenborgs Skolekommission.

Så var han i 6 år ude at tjene på et par 
gårde i omegnen. De 4 af  årene hos forpag-
ter Neergaard på Vognserup Hovedgård, 
hvorfra han også fik en fin anbefaling. I 
1835 kom han i hjulmandslære hos sin bror, 
Niels Andersen i Kundby. Læretiden blev 

Anders  Andersen  i Kirke Stillinge
Af Helge Christiansen 2014
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afbrudt af  3 års militærtjeneste i Køben-
havn, så det var først som 26-årig, at han var 
udlært, og han var over 30, da han i 1846 
fik bevilling til at virke som tømrermester i 
Tuse Sogn. Han var stadig ugift, da han i 
alle de 3 krigsår,

1848 til –50, måtte deltage i første sles-
vigske krig. For sin indsats fik han i 1876 en 
flot erindringsmedalje.

I 1854 blev han i Stillinge Kirke gift 
med pigen Kirsten Larsdatter, der var 13 år 
yngre end han. Hun var fra Mejlebæksgård 
i Bildsø og datter af  lille Lars Nielsen. De 
nygifte fik et pænt hjem, for i stuerne var 
der bræddegulve, og dengang måtte mange 
andre nøjes med lergulve. Bygningerne var 
også næsten nye, bygget af  smed Jens Lar-
sen i 1848.

Da Anders Andersen i 1900 var blevet 83 
år gammel, solgte han sin ejendom til na-
boen Hans Christensen på Tårnhøjgård for 
4500 kr. Det forekommer at være en lav pris, 
men der skulle stadig betales for arvefæste til 
Valdbygård, og med i handlen var også, at 
Anders Andersen og Kirsten skulle bo hus-
frit resten af  deres liv og i disse år have en 
årlig aftægtsydelse. 

Et guldbryllup nåede de at fejre sankt-
hansdag 1904. Sognets beboere gav dem 
en stor fest på Badehotellet Strandlyst med 
over 100 deltagere. Der var musik og dans, 
og Sorø Amtstidende bragte næste dag et 
udførligt referat af  alle talerne. Værten på 
Strandlyst, Lars Peder Jensen, havde skrevet 
en lejlighedssang med 7 lange vers, der lige-
ledes blev trykt i avisen. 

Kirsten døde samme år, 76 år gammel. 
Anders Andersen blev boende alene i de 
følgende år, men i de sidste måneder af  sit 
liv flyttede han ind hos husejer Hans Peder 
Nielsen på Kelstrup Mark. Den 20. juli 1909 
var han indlagt på sygehuset, og her fik han 
skrevet de sidste tilføjelser til sit testamente, 

så der blev en lille sum til sygeplejeforenin-
gen og de mennesker, der havde taget sig af  
ham i hans sidste år. Anders Andersen døde 
den 30. september 1909, 94 år gammel.

Hans ejendom blev solgt til en ældre en-
kemand, Niels Hansen, der døde i 1911, 
hvorefter dennes søn, Hans Nielsen Han-
sen, arvede den. Han byggede samme år et 
nyt stuehus, det som stadig findes. I folke-
tællingen 1916 er beboerne Alfred og Ma-
rie Jensen med deres 3-årige søn Therkel. I 
de følgende folketællinger er ejendommen 
ejet af  Hans Peter og Anna Nielsen, hvis 
søn, Verner Nielsen, overtog ejendommen i 
1946. Ejeren er i 2014 Henrik Jensen, Tårn-
højgård.

Kilder: Kirkebøger, folketællinger og brandforsikrin-
ger i www.sa.dk, valglister, skyldvurderingsprotokol-
ler samt Anders Andersens efterladte papirer.

Anders Andersens chatol
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VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

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

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

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING

Sankt Hans aften
Tirsdag den den 23. juni afholdes bålafbrænding på Stillinge Strand. 
Bålet tændes kl. 21.00.
Strandens Dag
”Livet på stranden”  lørdag den 6. juni 2015  
 En naturvejleder tager børnene og os andre med på opdagelse på stranden.  
Evt. 1.hjælps Kursus/Hjertestarter
Aktiviteten starter kl. 10.00 på vendepladsen ved nedgangen til Stillinge Strand.
Generalforsamling
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den  12. juli kl. 10.00.

OBS. Fristen for indberetning til 1 årsgennemgang for kloakeringen af  Kongsmark 
Strand er udsat til  fredag 10. april 2015 for etape 4.1 og 4.2. Se endvidere opslag i Hus 
& Grunds Info-tavler ved stranden.

Hus- og Grundejerforeningen 
for Stillinge Sogns Strandarealer
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NYE
ÅBNINGSTIDER

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-18.00
Lør.-søn. kl. 7.30-16.00

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND
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Så er vinteren endelig forbi, og vi går 
mod lysere tider. Vi har dog her i Sommer-
fuglen haft en dejlig vinter med masser af  
indendørs aktiviteter, som “mini klub”, hvor 
de ældste har lært om bogstaver, temauge 
om farver, hvor hver dag havde en farve, 
f.eks. blå dag, havde vi blåt tøj på og limede 
paptallerkenfisk på blåt karton, samt masser 
af  julehygge i december og fastelavnsfest i 
februar.

Nu da foråret er over os, er vi begyndt 
at være mere ude. Vi spiser frokosten i det 
fri og nyder vores cykelture på ladcyklerne. 

Næste temauge handler om naturen 
og naturfænomener, så skal vi ud i skoven 
og opleve naturen helt tæt på, vi skal også 
finde sten, som vi efterfølgende maler, samt 
snakke om vejret (sol, skyer, regn osv.). Målet 
med denne uge er, at børnene skal opleve, 
at naturen er spændende - at det er sjovt at 
lege i naturen, at udforske og undersøge den 
samt føle glæde ved at være i den. Simpelt-
hen at opleve naturen.

Da påsken også nærmer sig, producerer 
vi påskeæg og kyllinger i stor stil. - Børnene 

elsker at være kreative med lim, saks og ma-
ling, og mon ikke også påskeharen gemmer 
lidt æg i haven inden påskeferien?

Til sommer stopper et par af  vores store 
børn, da de skal videre i børnehave. Derfor 
har vi helt ekstraordinært ledige pladser i 
Sommerfuglen! Vi har åbent for tilmelding 
allerede nu. 

Så er der bare tilbage at ønske alle en rig-
tig god påske!

Mvh. Lea og Stian i Sommerfuglen :)

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

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
ig

el
ig

 o
g 

ve
lti

lla
ve

t m
ad

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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Stillinge Idrætsforening og Hejninge Stil-
linge Lokalråd arrangerer for første gang 
et motionsløb for børn og voksne – Indian 
Summer Run 2015. Løbet foregår ved 
Bildsø Strand og Skov og finder sted søndag 
den 23. august om formiddagen.  

Løb ved strand og i skov
Ved Indian Summer Run løber de voksne 
en rute på strand og i skov på hhv. 5 km og 
10 km, mens børnene nøjes med at løbe 1,4 
km i skoven. Start- og målområdet er på 
strandarealet ved Bildsø Skov.

At løbe ved strand og i skov – også kaldet 
trail - kan være meget krævende, men Indi-
an Summer Run er tilrettelagt sådan, at alle 
kan være med – uanset om du er en erfarne 
eller mindre erfarne løber.

Inden Indian Summer Run 2015 sættes i 
gang, vil en professionel instruktør sørge for 
opvarmningen.

Alle løbere, både børn og voksne, får ud-
leveret startnummer og chip i startområdet. 
Du skal aflevere chip umiddelbart efter lø-
bet.

Efter løbet vil der være gratis vand og 
frugt til alle. Børnene vil få en fin medalje 
som bevis på, at de har gennemført Indian 
Summer Run 2015, mens vinderne m/k af  

voksenløbet vil få en flot købmandskurv. Du 
vil også have mulighed for at vinde en af  de 
skønne lodtrækningspræmier, som er spon-
soreret af  det lokale erhvervsliv.

Tilmelding
Hvis du også vil være med, skal du holde øje 
med www.stillingeif.dk. Fra midten af  april 
og frem til den 17. august kan du melde dig 
og din familie til Indian Summer Run 2015. 
Det koster 50 kr. pr. voksen, mens børnelø-
bet er gratis.

Andre aktiviteter
I målområdet tilbyder lokale foreninger og 
organisationer forskellige aktiviteter. Hvis 
din forening også ønsker at deltage med en 
spændende aktivitet ved Indian Summer 
Run 2015, eller du har spørgsmål til ar-
rangementet, er du meget velkommen til at 
kontakte næstformand Arne Olsen fra Stil-
linge IF på mailadressen nf@stillingeif.dk

 
Navnet Indian Summer Run er inspireret af  be-
grebet, som angiver en lun og solrig sensommer, og 
af  indianerskulpturen, som står ved Bildsø Strand. 
Indianeren er i øvrigt udført af  cigarhandler Oluf  
Nielsen fra Slagelse i sommeren 1945.

Indian Summer Run
Søndag den 23. august 2015 

- et løb for børn og voksne ved Bildsø Strand og Skov  
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Onsdag d. 13. maj kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 14. maj kl. 10.00
Loppemarked i Brugsen

Torsdag d. 14. maj kl. 10.30
Konfirmation i Stillinge Kirke

Torsdag d. 14. maj kl. 12.30
Konfirmation i Hejninge Kirke

Søndag d. 17. maj kl. 10.30 og 12.30
Konfirmation i Stillinge Kirke

Torsdag d. 21. maj kl. 17.00
Fyraftenskoncert i Stillinge Kirke

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

Torsdag d. 28. maj kl. 19.00
Invitation til vækst - Huset

Torsdag d. 4. juni kl. 19.30
Sommerkoncert i Hejninge Kirke

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

Mødekalender 

Onsdag d. 1. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

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

Torsdag d. 23. april kl. 19.30
Sangaften i præstegården

Mandag d. 27. april
Vedligeholdelse af Stillinge Forsam-
lingshus. Tilbud modtages gerne.

Tirsdag d. 28. april kl. 19.00
Generalforsamling i Hejninge Bylaug

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

Lørdag d. 10. maj kl. 10.30
Konfirmation i Stillinge Kirke
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SÆT X I KALENDEREN

Fredag den 28. august kl. 18.00
PICNICKONCERT

VED STILLINGEHALLEN

SÆT X I KALENDEREN

Søndag den 23. august
INDIAN SUMMER RUN

VED BILDSØ STRAND OG SKOV




