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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 
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 2016.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest d. 10. maj 2016.     

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
  4: Beboermøde - beretning
  6: Vellykket ’integration’
  7: Stoukærgaard generalforsamling
13: Landsbyernes Erhvervsnetværk
18: KJRevision virksomhedsprofil
19: Strandens fodterapi virksomhedsprofil
20: Rav-elgen fra Næsby Strand
21: Konkurrence vinetiket
25: Kirkesiderne
36: Askehavegård
37: Stillinge Plejecenter
38: Stillinge Skole
39: Indian Summer Run 2016 - Petanque
44: Dagli’Brugsen
45: Ungdomsklubben Stjernen
48: Fra Øster Stillinge til Bojsensminde
49: Spejderne
 Hus- og Grund
54: Mødekalender

Forside: Der var fin tilslutning til beboermødet i Huset 
- og Landsbykoret sang, så det var en fryd for øret.

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 - 0000242740.
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Lokalrådet har planer om i løbet af  året at 
invitere Slagelse Kommune på en lille rund-
tur i vores dejlige lokalområde, med henblik 
på et eftersyn af  de trafikale udfordringer, 
der er i området. Har du input hertil, f.eks. 
ønsker om ændring af  skiltningen el. lign, 
kan du skrive til 2sogneformand@gmail.
com, så vil vi medtage dine kommentarer 
og input til mødet.

Lokalrådet har ligeledes planer om en 
rundtur sammen med Entreprenørservice, 
der jo tager sig af  drift og vedligehold af  
veje og offentlig ejendom. Også til dette 
møde opfordres du til at komme med in-
put til 2sogneformand@gmail.com, så dine 
bemærkninger kan komme med på mødet. 
Det kan være ønsker om bedre eller ændret 
vedligehold af  vores gadekær el. lign.

Hjertestarteren ved ”Min Købmand”, 
Stillinge Strand blev omkring nytår sprængt 
i luften. Den er nu heldigvis erstattet, idet 
vi har lånt et nyt skab med hjertestarter af  
Lotek i Vemmelev. Foreningen Østifternes 
har doneret 15.000,- kr. til retableringen, og 

vi har modtaget flere bidrag og donationer 
fra lokalområdets borgere, og fra Lokalrå-
det skal lyde en STOR TAK til alle bidrags-
ydere. Alene servicen og de årlige eftersyn 
af  hjertestarterne løber jo op i nogle tusinde 
kroner.

Lokalrådet har i dette nummer af  be-
boerbladet som vanligt ilagt et girokort, som 
vi håber rigtig mange vil benytte til indbe-
taling af  et frivilligt. De frivillige bidrag, vi 
hvert år modtager fra lokalområdets borge-
re, udgør et væsentligt tilskud til Lokalrådets 
arbejde og er med til at muliggøre afholdel-
sen af  Picnickoncert, opsætning og drift af  
hjertestartere samt Lokalrådets øvrige akti-
viteter. Fra Lokalrådet skal lyde en STOR 
TAK til alle bidragsydere.

Beboermødet i år blev holdt lørdag 
d. 5. marts, se forkortet referat på side 4-5. 
Efter beboermødet har Lokalrådet konstitu-
eret sig med genvalg på alle poster. Det vil 
sige, at undertegnede fortsætter som For-
mand, Ib Jensen som Næstformand og Web-
master, Marianne Espenhein som Referent, 
og Camilla Jensen (uden for Lokalrådet) 
som Kasserer. Som noget nyt valgte vi en 
”Kulturudvalgsformand”, Børge Carlsen. 
Han vil være tovholder ved afholdelsen/ud-
viklingen af  Picnickoncerten samt koordine-
rer Lokalrådets / HUSETs øvrige offentlige 
arrangementer. Til HUSETs styregruppe 
blev Abdel Sabri valgt, styregruppen består 
herefter af  Charlotte Vognsen fra Stillinge-
hallen, Annette Johnsen fra Ungdomsklub-
ben Stjernen og altså Abdel. Lokalrådet er 
også aktive i etableringen af  Stillinge Aktivi-
tetspark, hvor Karen Brøndel og Ib Jensen 
fortsætter som Lokalrådets repræsentanter i 
arbejdsgruppen.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Nyt fra lokalrådsformanden

Der var fin tilslutning til årets beboermøde i Huset.
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Udviklingen af  vores lokalområde ligger 
mig meget på sinde. Jeg tror, udvikling er 
nødvendig for at fastholde de institutioner, 
de arbejdspladser og ikke mindst de ind-
købsmuligheder, vi har i området. Jeg tror, 
udvikling er nødvendig for, at vores lokal-
område fortsat kan fremstå som et attraktivt 
og aktivt område, hvor folk har lyst til at slå 
sig ned, hvilket er en forudsætning for vores 
lokalområdes overlevelse. Ingen udvikling 
er ensbetydende med stagnation, jeg tror 
stagnation hurtigt fører til nedgang og afvik-
ling. Uden udvikling vil vores lokalområde 
fremstå som uddødt, inaktivt og kedeligt, og 
ingen af  os vil formentlig kunne sælge vore 
boliger og dermed selv styre vores fremtid 
og liv.

Lokalrådet har i det forløbende år arbej-
det meget med en Lokal Udviklingsplan, 
som også mange lokale borgere har bidraget 
til, ligesom kommunens forvaltning har ydet 
en står indsats i projektet. Udviklingsplanen 
har været til politisk behandling i Landdi-
strikts-, Teknik- & Ejendomsudvalget, hvor 
den er blevet anerkendt, og kommunens 
Udviklingsdirektør har den med rundt i 
Forvaltningen, hvor den kommer til at ind-
gå i grundlaget for Forvaltningens planer og 
tiltag for vores område. Udviklingsplanen 
vil i løbet af  2016 blive udvidet, til også 
at omhandle Havrebjerg, udviklingspla-
nen kan findes på Lokalrådets hjemmeside 
www.2sogne.dk.

Lokalrådet har også været særdeles aktiv 
i etableringen af  Stillinge Aktivitetspark, 
hvor vi sammen med Grundejerforeningen 
Stoukærgaard arbejder på etablering af  et 
spændende rekreativt område midt i vores 
by ved det gamle mejeri.

I 2015 holdt Lokalrådet endnu engang 

en velbesøgt Picnickoncert, og vi synes det 
er fantastisk vi kan samle flere hundrede 
borgere til nogle hyggelige timer på fod-
boldbanen ved hallen. 

I 2015 så en ny aktivitet dagens lys i om-
rådet, nemlig Indian Summer Run, der er 
udviklet i et samarbejde mellem Stillinge 
Idrætsforening og Lokalrådet. Løbet foregik 
ved Bildsø Strand og Skov og må absolut 
betragtes som en succes, idet der var mere 
end 180 tilmeldte deltagere. Der var udover 
løbet arrangeret strandfodbold, der var mu-
lighed for at møde Aktiv Natur Velvære fra 
Bildsø Skov, der demonstrerede deres hav-
kajakker, og KFUM Spejderne fra Kr. Stil-
linge havde tændt bål, hvor det var muligt at 
bage snobrød.

Lokalrådet har også i det forløbende år 
fortsat arbejdet for etableringen af  cykel-
sti langs hele Bildsøvej. Vi synes stadig det 
er grotesk, at kommunen arbejder med en 
bedring af  folkesundheden og prioriterer 
mere motion og bevægelse i hverdagen, og 
på mange niveauer bruger anseelige resur-
ser på dette arbejde, når der f.eks. stadig er 
flere end 30 skolebørn i Bildsøområdet, der 
ikke har mulighed for at cykle sikkert i skole.

I det forløbende år er det igen lykkedes at 
fremstille og udgive 6 rigtig gode beboerbla-
de. Det er vores opfattelse at rigtig mange 
borgere i lokalområdet synes om bladet og 
rent faktisk læser det.

2015 blev også året, hvor politikerne i 
Erhvervs-, Plan- & Miljøudvalget beslut-
tede, at nedlægge genbrugsstationen i Vem-
melev med virkning fra 2018. Genbrugs-
pladsen bliver slået sammen med Korsør 
Genbrugsplads, med en placering ved Kor-
sør Renseanlæg. Politikerne vil forsøge, at 
overtale AffaldPlus til at etablere en haveaf-

Formandens beretning fra årets Beboermøde 
(kraftigt forkortet)
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faldsplads ved Stillinge Strand, når pladsen 
i Vemmelev lukkes. 

For et par år siden indkøbte Lokalrådet 
tre hjertestartere til placering rundt om i 
lokalområdet. Halvdelen af  midlerne var 
indsamlet via sponsorater og frivillige bi-
drag, og Lokalrådet besluttede at trække 
de manglende midler på kassebeholdnin-
gen, i håb om senere bidrag og sponsorater. 
Derfor kunne vi i 2014 få installeret hjer-
testartere ved Trelleborg Friskole og de to 
strandkøbmænd. Det skulle så i 2015 vise 
sig at være en rigtig god beslutning, idet en 
strandgæst ved Stillinge Strand faldt om 
med hjertestop. En kvik ung mand vidste, 
hvor vores hjertestarter var installeret, og 
hjertestarteren var den sommerdag med til 
at redde et menneskeliv.

Slutteligt vil jeg gerne sige tak til Jack 
Rasmussen, der har valgt at stoppe i Lo-
kalrådet. Jack vil blive savnet. Det var bl.a. 
ham, der var ”praktisk gris” i forbindelse 
med opsætning af  vores hjertestartere, han 
var aktiv i forbindelse med Picnickoncerten, 
og han deltog i arbejdsgruppen, der admini-
strerer HUSET. Fra et samlet Lokalråd skal 
lyde en stor tak for indsatsen.

Årets lokalpris deles i år mellem 2 
kandidater - Kim Kristensen (fod-
bold) og Henrik Larsen (gymnastik) 

– for deres store indsats i den lokale 
idrætsforening.
Henrik Larsen har været træner i gymna-
stikafdelingen i 25 år.

Hvert år står Henrik for flere ugentlige 
træningsaftener i Stillingehallen for unge i 
forskellige aldersgrupper – og på forskelligt 
niveau og færdighed inden for stortrampolin. 

Derudover arrangerer Henrik særlige 
aktiviteter for gymnasterne i weekenden - 
det kan være weekendtræning med fælles 
spisning og overnatning, eller det kan være 
deltagelse med de dygtigste gymnaster til 
konkurrencer eller opvisninger rundt om i 
landet.

Kim Kristensen har været træner og aktiv 
i Stillinge Idrætsforening gennem mange år.

Kim har trænet fodbold med børn, unge 
og voksne siden år 2000 – rundt regnet. Kim 
har stået i spidsen for både drengehold, pi-
gehold og nu også - som noget helt nyt i 
klubbens historie – et dameseniorhold. Kim 
giver ikke op – hvis der øjnes en mulighed 
for at oprette et hold, så skal det forsøges.

Kim har altid været meget engageret i 
fodbold – både som træner og udøver i Stil-
linge IF

Lokalrådet ønsker de to prismod-
tagere tillykke med den velfortjente 
hæder.

Henrik Larsen og Kim Kristensen får overrakt den velfortjente årspris af  formand for lokalrådet, Lars Schou.
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Som pensionister fra Nørrebro i Køben-
havn var det en udfordring at flytte fra de 
hektiske bro-kvarterer til Vestsjællands roli-
ge miljø. Vi var i forvejen meget begejstrede 
for området, da vi hvert år har tilbragt ferier 
og weekends i sommerhus. Så det var med 
åbent sind, vi sprang ud i at flytte teltpælene 
som tilflyttere. 

Vi havde begge levet i København i over 
40 år og holdt meget af  hovedstaden på 
både godt og ondt. Vi boede i mere end 30 
år i Den sorte Firkant på Nørrebro og fulgte 
naturligvis med i bydelens udvikling. Det 
multietniske miljø var spændende, og udfor-
dringen med de mange folkeslag modtog vi 
med en positiv indstilling. Der skød mange 
små forretninger, virksomheder og cafeer 
op, hvor andre butikker tidligere havde væ-
ret nødsaget til at lukke ned. Blågårds Plads 
i Firkanten var en herlig oase i centrum af  
området fyldt med bumser, børn og bebo-
ere.  Der blev spillet bold, og bumserne pas-
sede på ungerne. Et skønt miljø. Desværre 
kunne det ikke vare ved. Området blev be-
lastet af  ballade og hærværk. Utrygheden 
voksede stille og roligt, og der opstod kon-
frontationer mellem bøller og politiet. Ban-
devældet blev mere synligt og opgør med 
rockermiljøet udspillede sig på gaderne med 
bl.a. skyderi. 

Som bekendt var Nørrebro kampplads 
for gadekampe bl.a. 18. maj 1993 og luknin-
gen den 1. marts 2006 af  Ungdomshuset. 
Det var væmmelige episoder, der ændrede 
vores syn på forholdene. Vi forstod ikke, 
hvorfor Nørrebro skulle være en kamp-
plads for adfærdsvanskelige unge danskere! 
Endvidere var der også konflikter mellem 
tilflyttede familier, som udmundede i vold 

og skyderi. Vi oplevede fra vores altan et ek-
sempel på et opgør mellem to familier pga 
uenighed omkring en parkeringsplads. Der 
blev affyret skud og slået med stokke, stave 
og sabler. 

Vi følte os efterhånden udsatte, da ga-
derøverier og vold ugentlig prydede lokal-
postens spalter. Den tidligere hygge afløstes 
af  en utryg og ubehagelig stemning. Da vi 
efterhånden nåede efterløns- og pensionsal-
deren, besluttede vi at migrere til Slagelse 
Kommune. 

Vi købte i 1993 et sommerhus med ud-
sigt over Musholm Bugt. Det blev vort fri-
sted med alle ferier afholdt her. Huset blev 
hvert år med håndværkere og venners hjælp 
forbedret. Da vi så skulle tage stilling til vo-
res nye status, blev sommerhuset valgt som 
bolig. Det var faktisk et let valg. Vi kendte 
området, og naboerne var i tidens løb blevet 
venner og gode bekendte. I begyndelsen så 
nogle lidt skævt til os, da vi jo var københav-
nere, som man ikke skulle blande sig med. 
Vi er senere blevet orienteret om, at nogle 
beboere havde advaret deres voksne børn 
mod at socialisere sig med disse her køben-
havnere. Det brød de unge sig ikke om, og 
hele familien er i dag blevet vores venner. 

Da vort sommerhus 96-97 skulle udbyg-
ges og isoleres, kontaktede vi en lokal tøm-
rermester. Da vi var færdige med projektet, 
inviterede vi tømrermesteren og tømrer-
svenden og deres hustruer til grillaften. Det 
var en af  de sjoveste aftner, vi har oplevet, 
hvor vi blev kaldt hundehovederne fra Kø-
benhavn. Vi holdt stædigt på, at vi hed Lær-
kerne.

Hjælpsomheden var og er stor. Vores 
daværende nabo, der var maskinsnedker, 

Vellykket ’integration
af københavnske hundehoveder’
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inviterede mig en gang ind til sig, hvor han 
fremviste en ny vinduesramme med vinduer, 
som han havde lavet og spurgte, om vi var 
interesseret i vinduespartiet, for han syntes, 
at vi trængte til at få skiftet det eksisterende 
ud, der var helt mørt. Et andet eksempel 
på den lokale hjælpsomhed var da vores bil 
ikke ville starte 1. juledag hernede. På opfor-
dring fra bekendte ringede jeg til den davæ-
rende ejer af  Kirke Stillinge Autoværksted 
og klagede vores nød. Bent sagde, vi dagen 
efter skulle få den bragt op til værkstedet, og 
to timer senere ringede han og oplyste, at 
nu var den klar til afhentning. Vi har været 
faste kunder hos  ham og Finn siden. Vi har 
mange øvrige eksempler på hjælpsomhed: 
En nabo tilbyder sin hjælp, da han ser, jeg 
bakser med et nyt komfur og køleskab. En 
anden nabo hjalp os bl.a. med et punkteret 
dæk juleaftens eftermiddag. Nogle lokale 
venner syntes, at vort badeværelse trængte 
til en radikal renovering. En anden har bi-
stået med forbedringer af  vort sommerhus. 
Vi kan blive ved og er dem evigt taknem-
melige. Efterhånden føler vi, at vi er blevet 

integreret i det lokale samfund. Vi vil altid 
af  nogle blive kaldt københavnerne, selvom 
vi begge er født og opvokset andre steder i 
landet. 

Vestsjælland har faktisk en del tilbud, 
som er attraktive, og vi nyder at tage rundt 
og opleve landsdelen. Vi tilbringer megen 
af  vor tid på Kongsmark og Stillinge Stran-
de hvor vi går ture, fisker, ror, bader og ny-
der naturen.

Både 2sogne og det elektroniske nyheds-
brev hjælper med til, at man kan holde sig 
orienteret om de lokale aktiviteter. Af  lokale 
tilbud synes jeg, at Kirke Stillinge Kirke er 
meget spændende bl.a. med sine kalkmale-
rier, litterære studiekredse og koncerter. De 
lokale initiativer giver området kulturelle og 
fritidsorienterede udviklende tilbud, som 
er vigtige for miljøet. Det er spændende, at 
følge med Kirke Stillinges udvikling. Byens 
fysiske rammer udvider sig, og den vokser, 
og vi har ikke fortrudt et sekund, at vi har 
bosat os hos jer. 

John Rasmussen og Hanne Sinding,
Støvlebækvej, Kongsmark Strand

Grundejerforeningen Stoukærgaard
Indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Onsdag den 27. april 2016 kl. 19.00
Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88

”Dagsorden i henhold til vedtægterne”

Vedtægterne kan findes på www.2sogne.dk
Forslag stiles til formand Søren Kristian Johansen, Rugmarken 23, 4200 Slagelse,

enten pr. brev eller på mail: psjohansen@dbmail.dk senest 20. april 2016.



8       2sogne      April 2016     

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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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. Støt vores 
annoncører 

- de støtter os!
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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. 

 

 

                                                              

 

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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Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 49 70 03 30 · E-mail: kj@revisorkj.dk

www.revisorkj.dk

REGISTRERET   REVISOR

Stine Hybler
Dybkærvej 32 · Næsby Strand
4200 Slagelse

Åbningstilbud: 10% rabat på almindelig fodbehandling i april måned.

Strandens fodterapi
Har du problemer med dine fødder, eller vil du bare forkæle dem?

Åbningstid efter aftale.

Tlf. 25 53 19 20
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Indkaldelse til
stiftende generalforsamling i

Landsbyernes 
Erhvervsnetværk

Onsdag d. 27. april 2016 kl. 18.00
Mødet holdes i kantinen på

Scanmetals, Skibbækparken, Kr. Stillinge

Program:

Kl. 18.00 Velkomst ved Direktør for Scanmetals, Ejvind Pedersen.

Kl. 18.15 Middag – tilmelding hertil senest d. 20. april på 
 2sogneformand@gmail.com.

Kl. 19.00 Stiftende Generalforsamling i ”Landsbyernes Erhvervsnetværk” 
 ved Advokat Lars Emde Poulsen.
   1.  Valg af dirigent
   2.  Valg af referent
   3.  Redegørelse for baggrunden for netværkets stiftelse
   4.  Forslag til vedtægter 
   6.  Forslag til budget og kontingent
   7.  Valg af bestyrelse
   8.  Valg af suppleanter til bestyrelse
   9.  Valg af revisor og revisorsuppleant
 10.  Eventuelt
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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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SLAGELSE  
DYREHOSPITAL  

 Undersøgelser · Operationer 
Tandbehandling · Laboratorium  

Fysioterapi · Kattens Værn  
Kattepension ·  Hundelegeplads 

Tilbehør ·  Foder 

Slagelse Dyrehospital  
Rugvænget 12 · Slagelse  
Tlf.:  58 50 51 61 
mail@slagelsedyrehospital.dk 
Slagelsedyrehospital.dk 

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

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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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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• 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

Varmepumper
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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.
På forhånd tak!

I det nye kvarter i Stillinge bor Karin Juel, 
som ejer revisorfirmaet KJ Revision. Op-
rindelig stammer Karin fra Helsingør, hvor 
hun har boet det meste af  sit liv. I 2007 valg-
te hun dog af  private årsager at flytte væk  
derfra, og efter at have slået nogle streger 
på et kort over Sjælland og aflagt et besøg 
i området traf  hun den endelig beslutning 
om at købe et dejligt hus i ’Bulderby’.

Det skønne hus danner nu base for hen-
des revisionsvirksomhed, og herfra styrer 
hun bogføring, moms- og skatteregnskaber, 
budgetter og årsrapporter for en lang række 
mindre virksomheder, primært inden for 
håndværk og detailhandel. De fleste kunder 
har hun haft i adskillige år, og i det man-
geårige samarbejde opstår en vis loyalitet 
og fortrolighed. Det hele handler ikke kun 
om tørre tal – der skal også være plads til en 
snak om løst og fast. På den baggrund rådgi-
ver Karin også virksomhederne i forbindel-
se med større forandringer og beslutninger.

Helt tilbage i 1986 blev Karin offentlig 
godkendt revisor, og i begyndelsen havde 
hun bare lidt kunder ved siden af  sit job. 
I 1991 besluttede hun dog at tage springet 
fuldt ud som iværksætter – hun ville være 
selvstændig revisor. Den primære årsag var, 
at hun ønskede at være mere hjemme hos 
sine små børn. Hun kunne dog også se en 
anden og vigtig fordel i at arbejde som selv-

stændig – hun kan koncentrere sig lige netop 
de opgaver, som hun brænder for. At arbejde 
som selvstændig kræver en stor portion selv-
disciplin, men den er absolut til stede, når 
opgaverne er spændende og udfordrende.

Karin har aldrig fortrudt, at hun flyttede 
til Stillinge. Når man bor i et ny udstyk-
ket område, er der ingen hække at gemme 
sig bag – det giver helt automatisk en god 
kontakt til både naboer og øvrige beboere i 
området. Faglig sparring og netværk finder 
hun hos fantastiske kolleger rundt om i hele 
landet, men hendes nye private netværk i lo-
kalområdet er skabt ved egen åbenhed og 
i høj grad også den åbenhed, som de per-
soner, som hun tilfældigt er stødt ind i, har 
udvist. Blandt andet i den lokale grundejer-
forening, hvor hun straks blev tilbudt jobbet 
som kasserer, da man hørte om hendes fag-
lige baggrund, i motionscentret Aktivt Vel-
være og i den lokale jagtforening, hvor hun i 
flere år har trænet sin hund.

Karin Juel har god succes med sit lille 
revisionsfirma, som snart har mange år på 
bagen. Hun er en af  de mange iværksætte-
re, som findes i vores lokalområde, ja faktisk 
findes der flere hundrede små virksomheder 
alene i de 2 sogne. I øvrigt er Slagelse en af  
de kommuner i Danmark, hvor flest iværk-
sættere har startet egen virksomhed.

Virksomhedsprofil

Karin Juel, registreret revisor
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Mit navn er Stine Hybler. Jeg er 57 år og 
flyttede til Vestsjælland i 1980. I 1997 købte 
jeg en sommerhusgrund på Dybkærvej 32. 
Det er her, jeg nu har åbnet en lille privat 
fodklinik ved navn ”Strandens fodterapi”.

Jeg blev uddannet til Statsautoriseret fod-
terapeut i 2014 efter primært at have arbej-
det som laborant og pædagogmedhjælper i 
en lang årrække. Jeg syntes, tiden var inde til 
at prøve noget andet og måske endda blive 
selvstændig. Uddannelsen tog 1½ år og for-
gik på Fodterapeutskolen i København.

Mit ønske er at skabe en klinik, hvor det 
er både rart og givtigt at komme. Der vil 
være god tid til hver behandling og fokus på 
vejledning og forebyggelse.

Mine behandlingstilbud vil omfatte alle 
former for fodterapeutiske behandlinger.  
Derudover tilbyder jeg lidt wellness i form 
af  en dejlig afslappende og varmende paraf-
fin-behandling samt en god kop kaffe. 

Jeg har et lille udsalg af  blandt andet en 
god fodcreme, Hvidekim olie creme, der 
kun forhandles af  fodterapeuter, samt ten-
toes sokker.

Jeg ville også rigtig gerne lave indlæg til 
sko, men det kræver lidt flere maskiner, så 
måske på et senere tidspunkt. 

Om mig selv som person kan jeg fortælle 
at min mand Kristian og jeg  er meget glad 
for vores lille hund, der hver dag sørger for, 
at vi bliver luftet langs stranden. Derudover 
er jeg glad for forskellige former for håndar-
bejde. I øjeblikket er det ponchoer og tasker, 
der har min interesse, så måske jeg lige har 
noget hængende, du kan bruge. Derudover 

er jeg glad for musik, en god bog og solskins-
vejr.

Mit helt store projekt har dog været at 
bygge mit eget hus. Jeg startede i 2002 og 
blev med familiens og venners hjælp færdig 
ca. 10 år senere. Det er blevet, synes vi selv, 
et både smukt og dejlige halmhus. Imidler-
tid kom vi til at mangle plads og byggede 
derfor i sommeren 2014 et mindre bjælke-
hus, og det er her min lille men hyggelige 
klinik holder til.

Mine åbningstider vil altid være efter af-
tale. Se i øvrigt min annonce på side 12.

Pensionister kan søge om tilskud fra kom-
munen i form af  et helbredstilskud.

Velkommen til Strandens fodterapi.
Ring for at bestille tid på 
Tlf.  25 53 19 20 

Virksomhedsprofil

Strandens fodterapi

Strandens fodterapi, Dybkærvej 32.
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I december 2015 gjorde en ravjæger et 
opsigtsvækkende fund ved Næsby Strand. 
Det var et lysebrunt ravdyr i størrelse  5 x 7 
cm, som lignede en elg. Den heldige finder 
var Torben Toft Heidelbach fra Svenstrup 
ved Korsør. Han har sit eget firma med 
slamsugning og snerydning mm. I fritiden 
nyder han at gå tur ved stranden om aftenen 
med hunden Sally i snor og en ravlygte i 
hånden. Lige før jul sidste år faldt lyset så 
på noget, som han først troede var plastik, 
men som han alligevel tog med hjem. Hans 
kone, Laila, var overbevist om, at det var 
rav, og nogle dage senere tog de kontakt 
til Nationalmuseet. Museumsinspektør 
Peter Vang Petersen kørte så til Svenstrup, 
endda i sin ferie, for at få figuren nærmere 
undersøgt.

Den 27. januar var ravfiguren udstillet 
i en glasmontre på Slagelse Museum, 
hvor museumsinspektøren og familien 
Heidelbach var mødt op for at fortælle om 

det sjældne fund. Man gætter på, at figuren 
er fra omkring år 11.000 før Kristus, altså 
fra fastlandstiden. Den har været brugt 
som smykke eller amulet, og den må have 
ligget i iltfattig mosejord et sted ude i det 
nuværende Storebælt. Rav er flere millioner 
år gammelt, så fundet kan kun dateres ud fra 
lignende fund. Denne rav-elg er formentlig 
Danmarks ældste kunstværk og er danefæ.

Torben Toft Heidelbach forklarede, at 
han bruger en stavlygte med infrarødt lys, 
når han leder efter rav i mørke. Den pågæl-
dende aften havde han haft gummistøvler 
på, så han kunne gå i det tykke lag tang, der 
lå i vandkanten. Det er tit, han finder små 
ravstykker, men denne aften var han altså 
helt usandsynlig heldig.

I det nyeste nummer af  SKALK fra fe-
bruar 2016 er der en udførlig artikel om fi-
guren fra Næsby Strand. Den er udstillet på 
Holbæk Museum indtil 15. maj, og derefter 
kommer den til Nationalmuseet.

Rav-elgen fra  Næsby  Strand
Af Helge Christiansen
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Konkurrence
I et forsøg på øget markedsføring af lokalområdet, 
påtænker Lokalrådet at lancere en ”Stillinge Vin”.

Ideen er, at såvel fastboende som sommerhusgæster og turister, 
skal nyde et godt glas rødvin til sommerens grillaftner, 

hvor etiketten tydeligt signalerer, at her er tale om ”Stillinge Vin”.

Vi forestiller os en meget lokalt inspireret etiketter, 
og udskriver derfor en konkurrence om forslag til denne etikette.

Du kan sende dit forslag til 2sogneformand@gmail.com inden udgangen af april.

 ”Kunstneren” bag vinderetiketten modtager de første tre flasker af ”Stillinge Vinen”. 
Blandt de øvrige indsendte forslag trækkes lod om yderligere tre flasker ”Stillinge Vin”. 

 Hvis modtageren er under 18 år, kan vinen byttes til en kasse sodavand.

Hejninge-Stillinge Lokalråd
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www.2sogne.dk

Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56

Rieks Rengøring

V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask



24       2sogne      April 2016     

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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RADIKALISERING 
 
Radikalisering betyder at gå til roden. Det kommer af det 
latinske ord for en rod: radix.  
 Derfor vil der altid være en afgørende forskel på ra-
dikal kristendom og radikal islam, for de har forskellige 
rødder. Fordi rødderne i islam er Koranen og Hadith 
med deres altomfattende regler for muslimens liv, vil en 
radikal islam altid været et forsøg på at indrette samfun-
det og borgernes livsførelse, så de stemmer mest muligt 
med reglerne (sharia). 
 Rødderne i kristendommen er derimod Det nye 
Testamentes skrifter med budskabet om Kristi offerdød 
og tilgivelsen af synder. Vil nogen derfor i kristendom-
mens navn indrette et særligt kristent samfund og regu-
lere borgernes livsførelse efter Bibelens bud, så vil man 
kunne indvende, at det grundlæggende i kristendommen 
ikke er budene, men tilgivelsen. Det er altså ikke radikalt 
nok at følge budene. Tilgivelsen er det afgørende. 
 Hvad skal en kristen så gøre? Han skal høre budska-
bet om tilgivelsen og stole på, at han dermed har Guds 
yndest og kærlighed. Det er den mest radikale kristen-
dom. 
 Hvilke handlinger er så de rigtige for en kristen? 
Paulus skrev: „Alt er tilladt, men ikke alt er gavnligt.“ Der 
er ingen regler. Der er kun et bud: Du skal elske din 
næste. Det er dit eget ansvar og dermed din frihed at 
finde ud af hvordan. 
 Derfor er der ikke nogen særlig kristen politik. Der 
ikke nogen særlig kristen samfundsindretning. Der er 
ingen hellige love. Der er ingen præst eller biskop eller 
pave, der kan foreskrive os en særlig livsførelse eller 
politik. Bibelen er ikke en lovbog, men den er med Det 
nye Testamente blevet et frihedsbrev, et brev om 
kærlighed. Der er forskel på godt og ondt, rigtigt og 
forkert, retfærdigt og uretfærdigt. Men vi må selv lære at 
skelne.   MB 
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SANGAFTEN  
I KIRKE STILLINGE PRÆSTEGÅRD  
 
Tirsdag den 10. maj kl. 19.30 

 
Denne aften vil vi sammen med Annette Kaae fra 
Kelstrup synge nogle af de sange, der har præget hende 
gennem tiden. Annette er kendt for sit stærke enga-
gement i Stillinge, ikke mindst på børne-/ungeområdet. 
 Midt på aftnen bliver der en pause til at klare sang-
stemmen med kaffe og kage. Herefter er der frit valg fra 
Højskolesangbogen. 
 
Alle er velkomne. Der er fri entré. 
 
KORTRÆF OG KONCERT 
 
Kirkens Børnekor deltager i Kortræf i Slotsbjergby kirke 
lørdag den 9. april. Koret mødes med pigekoret i Lund-
forlund pastorat allerede først på formiddagen og sam-
men øver de sig på en mængde korsange, som præsen-
teres ved en fælles koncert kl. 15.00 samme dag i Slots-
bjergby kirke.   
Alle er velkomne. Der er fri entré. 
 
Kirkens voksenkor deltager i konfirmationsgudstjenesten 
Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj i Stillinge kirke. 
Kirkens børnekor deltager i gudstjenesten 2. pinsedag d. 
16. maj i Stillinge kirke. 
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Under overskriften ”Lokale 
profiler i præstegården” inviterer 
Kirke Stillinge Kirke med 
jævne mellemrum en kendt 
person i lokalområdet til at 
stå for valget af sange til 
første afdeling af en sang-
aften i præstegården.  
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KONCERT 
MED SLAGELSE GARDEN  
I STILLINGE KIRKE 
 
Søndag, den 29. maj kl. 15.00 
 

 
 
Siden 1977 har man rundt om i kommunens gader 
kunnet støde på Slagelse Garden ved enhver festlig 
lejlighed. Det må være på tide at se dem i Kirke 
Stillinge.  I år har vi derfor inviteret Slagelse Garden til 
at give koncert i kirken. De mange dygtige børn og 
unge i deres flotte gul/grønne uniformer vil fylde 
kirken med masser af god og velklingende musik.  
 
Alle er velkomne. Der er fri entré. 
  
SOMMERKONCERT I HEJNINGE KIRKE 

Onsdag, den 8. juni, kl. 19.30 med: 

Sara Grabow og Den Gamle Sangskat 

Sæt kryds i kalenderen! 
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Nyt fra Kr. Stillinge menighedsråd 
Menighedsrådet har fået provstiets tilladelse til at rydde be-
plantningen ved vandhullet i præstegårdshaven, da det frem-
stod miserabelt efter flere storme. Arbejdet blev udført i januar 
og midlerne til dette arbejde fremkom ved overskud på vor 
anlægskonto. Herefter er vi i gang med at indhente tilbud på 
nyplantning af området. 
 Tilbuddene vil indgå sammen med øvrige ønsker til næste 
års budget 2017. I  Kr.Stillinge har vi i år provstesyn d.3. maj, 
hvor provsten og hans synsmand kommer og besigtiger kirke, 
kirkegård, graverbolig samt præstegården. Der holdes kun 
provstesyn hvert fjerde år, så provsten søger at danne sig et 
overblik over, hvilke arbejder vi i Kr.Stillinge skal have udført 
inden for den kommende 4 års periode. 
 På kirkegården har vi pr. 1. januar 2016 fået nye kirke-
gårdstakster. De forskellige takster er offentliggjort på kirkens 
hjemmeside. 
 Den 17. marts havde vi regnskabsmøde, hvor vi god-
kendte regnskabet for 2015. Regnskabet skal inden udgangen 
af marts være afleveret til provstiet.  
 Torsdag d. 26. maj kl. 19.00 er det offentligt budgetmøde, 
hvor budget for 2017 behandles. Budgettet skal senest 15. juni 
være afleveret elektronisk. På budgetmødet vil der også blive 
afholdt beretning om det forgangne år, så alle er velkomne til 
mødet. Herudover er der menighedsrådsmøder torsdagene 14. 
april og 16. juni kl. 19.00. Også disse møder er offentlige. 
 Igen i år holder vi friluftsgudstjeneste med efterfølgende  
picnic søndag d. 12. juni kl. 10.30.  

Menighedsrådsvalg 2016. 
Vi er inde i et valgår forstået på den måde, at der afholdes valg 
til landets menighedsråd tirsdag d. 8. november. Denne dato er 
imidlertid kun interessant, hvis der bliver afstemningsvalg. I 
95% af sognene var der ved sidste valg i 2012 fredsvalg. 
 Landet over holdes der orienteringsmøder om valget tirs-
dag d. 13. september. Her orienteres det om menighedsrådets 
opgaver, valgregler m.m. I forlængelse af orienteringsmødet vil 
vi forsøge at opstille en fælles liste. 
 Er du interesseret i at høre mere om menighedsrådets 
arbejde, er du mere end velkommen til at kontakte os menig-
hedsrådsmedlemmer eller til at møde op til et eller flere møder 
i rådet (se ovenfor). 
   Ebbe Gjørup/formand. 
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ÅRETS KONFIRMANDER 
 
Stillinge kirke, søndag, den 1. maj, kl. 10.30: 

1. Matilde Rosa Færch Henningsen, Engsøvej 3, Skælskør 
2. Mathias Gredal Jakobsen, Hjejlevej 24, Stillinge Strand 
3. Mathilde Dyrlund Kjærgaard, Pilagervej 27, Slagelse 
4. Alma Louise Larsen, Stillingevej 33 Øster Stillinge 
5. Loke Frederik Larsen, Stillingevej 33 Øster Stillinge 
6. Emmely Holm Madsen, Havremarken 7, Kirke Stillinge 
7. Olivia Vana Manniche, Valdemarsgade 4, 1., 4200 Slagelse 
8. Freja Bender Nielsen, Strandvejen 130, Hejninge 
9. Emma Sofie Nygaard, Fløjtevej 28, Slagelse  
10. Astrid Høi Olsen, Kragemosevej 1, Næsby Huse 
11. Frederik Lyremark Zielinski Olsson, Gasekærvej 16, 

Kelstrup 
12. Frederik Lauge Schæffer Petersen, Gravestykket 4, 

Havrebjerg 
13. Joy Vera Simonsen, Kildemarksvej 29, Kelstrup 
14. Mathilde Holmberg Thomassen, Kildemarksvej 6, 

Kildemarken 
15. Emma Stige Aagerup, Hvedevænget 28, Kirke Stillinge 

 
Stillinge kirke, Kristi Himmelfarts dag, den 5. maj, kl. 10.30: 

1. Daniel George Berggren Badoo, Kastanievej 3 A, Slagelse 
2. Christian Vilhelm Brøgger, Stillingevej 53, Kirke Stillinge 
3. Frederik Christiansen, Kildemarksvej 31, Kelstrup 
4. Josephine Horndrup Clausen, Hollandsvej 23, Slagelse  
5. Kevin Juel Haagh, Drøsselbjergvej 55, Stillinge Strand 
6. Theresa Ozawanome Gran Hansen, Ndr. Stationsvej 30, 

Slagelse  
7. Zenia Sørensen Janning Hansen, Jasminvej 6, Slagelse 
8. Sissel Bruun Jørgensen, Byhøjvej 9, Hyllerup 
9. Viktor Enoch Kolding, Roarsvej 15, Slagelse 
10. Nicolai Elmedal Lauridsen, Klostergade 20, Slagelse  
11. Anna Karina Cecilie Emilie Pape Mathiassen, Sønderås 

48, Slagelse 
12. Celina Vivian Mathiesen-Larsen, Fruegade 17, Vemmelev 
13. Olivia Amelie Bjerggaard Milbo, Sct. Knudsgade 12, 

Slagelse  
fortsættes 
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14. Ida Andkjær Pedersen, Kragemosevej 7, Næsby Huse 
15. Mads Malthe Pedersen, Kuhlausvej 5, Slagelse 
16. Rosa Lundberg Rasmussen, Sct. Pedersgade 30, Slagelse 
17. Emilie Katrine Klitgaard Schwartz, Vestre Ringgade 19, Slagelse 
18. Sofie Frese Vestergård, Stendyssevej 4, Bildsø Strand  

 
Stillinge kirke, søndag, den 8. maj, kl. 10.30: 
1. Mads Stuhr Sandgreen Andersen, Kirkevænget 29, Kirke 

Stillinge 
2. Christian Johan Hellebjerg, Jonsvangen 21, Slagelse 
3. Anna Maria Kolding Hvolbøll, Lyagervej 2, Kelstrup  
4. Natasha Rose Kongsgaard Jensen, Bøstrupvej 25, Knudstrup 
5. Sofie Veje Jensen, Blomstervænget 8, Kirke Stillinge  
6. Tobias Mikkel Jensen, Valdemarsgade 10,1., Slagelse 
7. Martin Rahn Johansen, Rugmarken 23, Kirke Stillinge 
8. Sandie Amanda Bøje Nielsen, Havremarken 7, Kirke Stillinge  
9. Frederik Lyngsie Olsen, Kærsangervej 11, Kongsmark strand,  
10. Frida Petersen, Absalonsgade 20 st., Slagelse 
11. Jakob Hjorth Rasmussen, Marsk Stigs Vej 150 A, Tårnholm 
12. Sofie Gotfredsen Rasmussen, Kirkevænget 21, Kirke Stillinge  
13. Mathias Emil Simonsen, Mosevej 6, Slagelse 
14. Magnus Becker Strand, Kalundborgvej 67 A, Slagelse 
15. William Krogh Sørensen, Svejbøllevej 16, th., Kelstrup  
16. Patrik Byberg Therkildsen, Knudsrødvej 4, Bildsø 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

3. april, 1. s. e. påske 900 * Ingen 
10. april, 2. s. e. påske 900 1030 
17. april, 3. s. e. påske 1030 Ingen 
22. april, Bededag Ingen 1030 
24. april, 4. s. e. påske 1030 Ingen 

1. maj, 5 s. e. påske 1030 K Ingen 
5. maj, Kristi himmelfarts dag 1030 K, V Ingen  
8. maj, 6. s. e. påske 1030 K Ingen  
15. maj, Pinsedag 900  1030  
16. maj, Anden pinsedag 1030 B Ingen 
22. maj, Trinitatis søndag 1030 Ingen 
29. maj, 1. s. e. trinitatis 1030  900 

Gudstjenester på plejehjemmet 
13. april og 11. maj, kl. 14.30. 

K = Konfirmation. 
B = Børnekoret medvirker. 
V = Voksenkoret medvirker. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Lone Uldall Jørgensen. 

Kirkebil 
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til 
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For at 
bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe fredag  
inden kl. 16. 

Ferie mm. 
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 29. marts-5. 
april. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-
Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81.  
(Se også www.sctpederskirke.dk). 

Sognenes hjemmeside 
www.stillingekirke.dk – gælder for begge sogne. 
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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: Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55, 
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.com 

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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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 Vakant  badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Kim Nielsen 20739789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Gymnastik  Vakant  gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Christina Winther 2223 0000  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Connie Jensen  4033 3537  petanque@stillingeif.dk 

6718

STILLINGE

ID
R

Æ
TSFORENIN

G

S.I
.F

.

w
w

w.
st

ill
in

ge
if.

dk

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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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. 20 10 59 70 

Email: f.hangartner8@yahoo.dk

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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ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

Skibbækparken 5-11 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf.	58859813	·	Email:	info@scanmetals.com

Økologiske produkter, bl.a. 
Chokolade· Hudpleje· Vin og saft

Olivenolie · Æg ·  Honning
Brugskunst 

Møllers Kunst & Håndværk 
Keramik

Mogens Kræmer
Alt hovedsageligt fra lokalområdet

Åbningstider: 
Hverdage: 15-18 · Weekend:  10-16 

Henrik Andersen
Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse

Mobil: 6199 9907 · www.dybkaergaard.dk 

Dybkærgaard 
Gårdbutik
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Nye aktiviteter i Askehavegård

Vi er…
Hvis der skulle sidde nogen og læse 

denne klumme for første gang, er her en kort 
præsentation af  Askehavegård børnehave.

Askehavegård Børnehave startede den 
1. maj 2002 og er en selvejende institution 
under Landsorganisationen Danske Dag- 
institutioner.

Initiativet til at bygge Askehavegård 
Børnehave blev taget af  en gruppe frivillige 
forældre og pædagoger, der alle ønskede en 
gårdbørnehave, hvor der var plads, og som 
satte det enkelte barn, pasningskvalitet og 
forældresamarbejde højt.

Askehavegård er en perle af  en 
gårdbørnehave, der ligger i smukke og 
naturskønne omgivelser i den lille landsby 
Øster Stillinge, cirka 5 km udenfor Slagelse.

Vi er en lille børnehave, hvor der max 
kan være 50 børn. Disse 50 børn tilbyder vi 
400 indendørs m2 i lys og venlig stil, samt 
ca. 7500 udendørs m2, der indeholder en 
kæmpe legeplads, en lille frugtplantage, 
en køkkenhave samt et dyrehus, med flere 
forskellige dyr.

Af  hensyn til overskuelighed og 
pasningskvalitet har vi et ønske om, at 
børnehaven som udgangspunkt ikke 
overstiger de 44 børn.

Når det så er sagt, så tilbage til, hvad der 
sker lige nu…

Forår med stort F
Endnu en gang glæder vi os over, at de 
lyse timer langsomt men sikkert overhaler 
de mørke. Timerne udendørs bliver nydt i 
fulde drag af  både børn og voksne. Forårets 
omskiftelige vejr frister det ene øjeblik til at 
smide jakken, mens det det næste udfordrer 
husholdningens vaskemaskine til det yderste 
efter en vellykket ”træstamme rulning” ned 
af  de mudrede skråninger.

Men børnene har det jo dejligt…
 Vores årshjul er nu landet på temaet 

”Krop og bevægelse”. Så i de næste mange 
uger bliver brugen af  sanglege, stafet, mo-
toriske øvelser og meget mere, intensiveret 
betydeligt. Og de værktøjer, som vi fik, da 
vi blev certificeret til Bevægelsesinstitution, 
bliver brugt for fuld skrue. 

                 
Forårets Aktiviteter 
Onsdag d. 4. maj holder Børnehaven den 
traditionsrige bedsteforældredag, hvor bør-
nene kan invitere deres Bedster med i bør-
nehave for en formiddag. De får mulighed 
for at vise dem, hvad de laver til hverdag. 
Alle bedsteforældre medbringer en blomst, 
busk eller træ, som de planter sammen med 
børnene, så vores gård kan blive sommer-
klar. Et af  de store højdepunkter er den fæl-
les madpakkespisning. 

Vi holder forældremøde tirsdag den 10. 
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Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk

maj med henblik på at informere om dag-
ligdag og nye tiltag. 

Vi har arbejdsdag lørdag den 28. maj, 
hvor børn og voksne mødes til en hyggelig 
og begivenhedsrig dag, som byder på repa-
ration, malerarbejde og nye tiltag. Vi ved, 
at listen er lang, så vi venter spændt på at få 
afsløret dagens program.

Den ene af  vores nye geder er blevet 
mor til 2 gedekid, en dreng og en pige, 
som er kommet til at hedde Aske og Rosa. 
Henriette klarede fødslen helt selv og har 
det godt.

 Vores nye kaniner er efterhånden vokset 
godt til, og deres væsen har givet ro i kanin-
huset, så nu vil alle kaninerne kæles, så det 
nyder både dyr og børn.

Vi vil gerne byde velkommen til vores 
nye pædagog Suzanne, som startede 1. 
februar på Høloftet.

Vi vil også gerne byde velkommen til 
vores nye børn;

Kian, som startede på Høloftet den 1. 
februar.

Athea, som også startede på Laden den 
1. februar.

Signe, som starter på Laden den 1. april.
Maggie, som starter på Laden den 1. 

maj.
Felix, som starter på Høloftet den 1. maj.
Vi håber, at I får en fantastisk tid i 

Askehavegård.
Askehavegård Børnehave har et meget 

åbent og muntert miljø, og personalet 
er altid klar til at tage imod nysgerrige 
forældre, som er ude at ose på deres små 
poders vegne. 

Askehavegård Børnehave kan være 
stedet for netop jeres barn, så ring og få en 
snak eller aftal et besøg…

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen fra Askehavegård Børnehave

Foråret står for døren, og det pibler frem 
med blomster. Dagene er blevet længere 
med mange lyse timer. Det er en rigtig dejlig 
tid, vi går i møde.

Snart skal vi i gang med vores krukker 
og drivhus. Vi glæder os rigtig meget til at 
komme i gang samt få vores cykler ud igen.

Vores biler skal ud og køre mere, når vi 
får lidt mere sol.

Pt. har vi gang i vores dansedag. Det er 
en helt fornøjelse at se, hvor meget vores 
borgere lyser op. Der er rigtig stor tilslutning 
fra både beboere, naboerne, pårørende og 

personalet. Vi er i gang med at planlægge 
sommerhusferien for vores beboere.

Personalet er på kursus, hen over foråret, 
så de kan blive opgraderet i deres uddan-
nelse.

Loppemarked åbner igen, det glæder vi 
os rigtig meget til.

Venneforeningen har haft en arbejdsom 
vinter, så der er masser af  skønne ting. Så 
kom og kig.

De bedste forårshilsner.
Stillinge Plejecenter

Stillinge Plejecenter
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Skolefest og fastelavn i 
skolens almen SFO
Tak for jeres store opbakning til skolefesten. 
Vi er utrolig glade for, at I har lyst til at 
bakke op om skolens traditioner. I år havde 
vi desuden glæde af  mange bedsteforældre 
til generalprøven. Jeg ved, at det gør en 
forskel for eleverne, at bedsteforældrene 
også har lyst til at komme, da eleverne er 
stolte af  deres arbejde og gerne vil vise det 
for et publikum. Jeg vil opfordre jer til at 
gå på Intra/skolens hjemmeside og se de 
mange billeder fra teaterstykket, hvis I ikke 
allerede har gjort det.

I år har vi genindført traditionen med at 
holde fastelavnsfest for skolens elever. Selv 
om det var lidt koldt, var stemningen god 
og glæden stor ved både tøndeslagning og 
spisningen af  burgerne fra den optændte 
grill. Almen SFO’en vil i fremtiden arbejde 
på at puste liv i flere af  de gamle traditioner 
for børn og voksne.

Skolens elevtal
Vi har det sidste stykke tid indskrevet mange 
elever på skolen. En del elever er flyttet ind 
i skolens distrikt, men mange elever er over-
flyttet fra andre skoler i kommunen.  Flere 
af  forældrene til de nye elever fortæller, at 
deres børn er blevet taget godt i mod i klas-
serne og af  jer forældre. Som en af  foræl-
drene sagde: ” Det er dejligt at blive bekræf-
tet i, at det, vi hører om skolen, også er det, 
vi oplever”.  Tak for jeres måde at byde nye 
voksne og børn velkommen.

De mange nye elever betyder, at klas-
serne vokser. Nogle af  klasserne er på vip-

pen til at skulle deles. Vi arbejder derfor på 
at skaffe flere lokaler, da skolen er udfordret 
på plads. Vi håber, at det lykkes, og indtil 
videre har vi fået lovning på, at vi også kan 
låne lokalet over hallen i kommende skoleår. 

 Ansættelse af ny afdelingsleder
Anne Mie Sommer Jensen er ansat som ny 
afdelingsleder på skolen fra 1.3.2016. Anne 
Mie vil primært skulle arbejde med at øge 
elevernes trivsel og stå for samarbejdet med 
skolens psykolog, sagsbehandler mv. 

Caroline Hye vil varetaget ansvaret 
for skolens pædagogiske tilbud og vil 
være ansvarlig for skolens almen SFO, 
Autistklasse SFO, Eftermiddagstilbud samt 
socialfagsundervisningen.

Da Anne Mie kommer fra en lærerstilling 
på skolen, har vi ansat Tanja Roskvist i 
hendes sted.

Pensionering 
Peer Bagge har valgt at gå på pension pr. 
1/4. Peer har været ansat på skolen siden 
1980, og fra skolen skal der lyde en stor tak 
for hans indsats gennem alle årene. Jeg er 
sikker på, at Peer vil blive savnet at både 
elever, kollegaer og ledelsen.

Nyt medlem af skolebestyrelsen
Anders Sværke er nyt medlem af  
skolebestyrelsen fra 1. februar, da Amélié 
Guldbirk ikke længere har elever på skolen 
og derfor er udmeldt af  bestyrelsen. Fra 
skolens side skal der lyde en tak til Amélié 
for hendes arbejde i Skolebestyrelsen.

Med venlig hilsen Martin Meier, Skoleleder
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Petanque
Det ny petanqueår starter 1. april.
Kom og vær med fra starten.
Vi mødes på Støvlebækvej:
Tirsdag og fredag 14-16 og lørdag kl. 10-12
(eller når du kan)

Så er vi i gang med planlægningen af  In-
dian Summer Run 2016.
Indian Summer Run afholdes søndag den 
21. august – startskuddet for børneløbet ly-
der kl. 10, og voksenløbet sættes i gang kl. 
11.

Indian Summer Run foregår ved Bildsø 
Skov og Strand, hvor ruten går langs strand, 
i klit og i skov. Du kan vælge at løbe børnelø-
bet på 1,4 km (op til 10 år) eller voksenløbet 
på 5 km og 10 km. Alle kan være med, både 
nybegynderen og den mere erfarne løber.

Vi deler fine præmier ud til vinderne, har 
medaljer til alle deltagende børn, og der vil 
være mulighed for at gå hjem med en af  de 
flotte lodtrækningspræmier, som er spon-
soreret af  det lokale erhvervsliv. En række 
lokale klubber og foreninger har også meldt 
deres ankomst – de vil stå for sjove konkur-
rencer og aktiviteter for børn og voksne.

Tilmelding foregår på http://lapio.dgi.
dk/event/2016-indian-summer-run senest 
den 14. august. Tag endelig familie, venner, 
kolleger og løbevenner med.

Hvis du har spørgsmål, så kig ind på 
www.stillingeif.dk eller send os en mail på 
nf@stillingeif.dk

Vi er klar til søndag den 21. august – er 
du?

Mange hilsner
Stillinge Idrætsforening og 
Hejninge Stillinge Lokalråd

Arrangørgruppen:
Thomas Ibsen, Nicolai Mikkelsen, Finn Christen-
sen, Trine Mikkelsen, Kim Johansen, Kirsten Lam-
bert og Arne Olsen

Indian Summer Run 2016
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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 ekstra
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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 1000-1600  •  Tirsdag 1000-2100  •  Onsdag lukket

Torsdag 1000-1700  •  Fredag 1000-1700  •  Lørdag efter aftale

NYT  ·  N
YT

Tilbyder nu senior-

 og studierabat!!!
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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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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

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.
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BRUGSENS LOPPEMARKED 
Så er det igen tid til at kigge loft, kældre, skunke osv. efter for ting, som du ikke bruger 

mere, men som andre måske kan få glæde af.

Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 holder Dagli´ Brugsen Loppemarked 
kl. 10.00 - 15.00 i Skibbækparken 2 - 4 Kirke Stillinge.

En stand koster 50,- kr., og kan købes i Dagli’ Brugsen. 
Sidste tilmelding er onsdag d. 4. maj 2016.

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. 

Brugsens bestyrelse.

Indkaldelse til 
ordinær generalforsamling ved 

Kirke Stillinge Brugsforening A.M.B.A

Afholdes i Huset torsdag d. 28.04.2016 kl. 19.00 
med efterfølgende spisning.

Tilmelding til spisning i Dagli’ Brugsen Kirke Stillinge senest d. 25.04.2016

Dagsorden:

1.  Valg af ordstyrer samt stemmetæller.
2.  Bestyrelsens beretning.
3.  Forelæggelse af årsrapport.
4.  Indkomne forslag
5.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 På valg er:
 Carsten Andersen, Anita Sørensen & Dann Hansen
 Valg af suppleant:
 Per Johansen
6 Eventuelt
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Støt vores annoncører - de støtter os!

Vi afholdt Ordinær Generalforsamling lør-
dag d. 30.01.2016. Referat samt forman-
dens årsberetning kan ses på vores hjem-
meside.

Klubbens nye bestyrelse er nu: Formand: 
Dorthe Gliese Henriksen, Kasserer: An-
nette Johnsen, Vagtplan: Mie Olsen, Med-
lem: Charlotte Akselsen & Lasse Johnsen. 
Suppleanter: Louise Olsen & Victor Gliese 
Henriksen. Revisorere: Bjarne Nielsen & 
Annette Kaae.

Som det fremgår af  årsberetningen, vil vi 
gerne sige tusind tak til Per Hansen, Ema-
nuella Boraso, Christina Svenden & Allan 
Svendsen for den tid, I har været i Klub 
Stjernen. Et tusind tak til Hanne Madsen 
for at hjælpe i klubben i mange år samt tu-
sind tak til Erik Jensen, du har om nogen 
været en del af  klubben i mange år, meget 
aktivt og de sidste år som en af  revisorerne 
for klubben. 

Klubben har fået nye åbningstider: Man-
dag/tirsdag/onsdag kl 14.00-20.00. Dette 
begyndte lige efter vinterferien. Klubben er 
for alle fra 3. klasse til det 18. år. 

Klubben har brug for forældre til at hjæl-
pe på vagterne kl. 14-17 eller kl. 17-20. Pas-
ser en anden tid bedre til din familie f.eks. kl. 
16-19, så finder vi også ud af  det.

Nedenstående blev lagt ind i Kirke Stil-
linge gruppen på Facebook af  en forældre, 

som har haft en vagt i klubben: 
Kære forældre til alle Klub Stjernen-

børn. 
Igår aftes havde jeg en vagt i klubben kl. 

17 til 20. Og hold da op et fedt fristed de 
unge har. 

Jeg vil gerne opfordre JER alle til at tage 
en vagt på de 3 timer, for sikke et indblik 
man får i de unges liv. 

Tag en dyb snak, et spil pool, et brædt-
spil, vær kreativ - you name it.

Personligt vil jeg gerne sige STORT 
TAK til alle JER FRIVILLIGE VOKSNE, 
der er med til, at Klub Stjernen består. 

Af  hjertet tak fordi I gør noget for de 
unge mennesker her i byen.

Jeg kommer hjertens gerne en anden 
gang.

Venlig Hilsen Janni Albertsen

Super dejlig feedback at få. Tusind tak 
Janni. Så hermed er opfordringen givet vi-
dere i 2sogne.

Følg med på vores hjemmeside eller på 
Facebook samt skoletorvet for aktiviteter i 
eller uden for klubben.

På bestyrelsens vegne 
Dorthe Gliese Henriksen.
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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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Mangler du plads 
til dine møbler?
Opbevaring på 1. klasse

Åben alle ugens dage fra 8–20

Derudover efter aftale

Drøsselbjergvej 38  •  4200 Slagelse   •  Tlf. 29 70 40 30

 

 års erfaring

Mere end
 

50års erfaringårs erfaring

 SLAGELSE

Kloakservice

Tlf. 58 52 7062

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

 www.slagelsekloakservice.dk

Tlf. 58 52 0025

• Tipvogne • Kranvogne
• Blokvogne • Containervogne
• Gaffeltrucks • Fejetraktor
• Grave- og læssemaskiner udlejes
• Jernplader • Containere
• Båd- og maskintransport
• Grus, sten, muld 

www.antonpetersen.dk
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Min farmor, Jensine Jensen, (1872-1933) 
var datter af  skrædder Hans Jensen i 
Barkemosen, og  hjemme hos faderen blev 
hun uddannet som skræddersyerske og 
arbejdede som sådan, indtil hun blev gift i 
1898. I sommeren 1893 havde hun været 
elev på Sorø Folkehøjskole Bojsensminde. 
Her var Jutta Bojsen Møller højskolemoder, 
og dette højskoleophold blev afgørende for 
Jensines interesser resten af  hendes liv.

Som gift landhusmor fik hun nok at gøre, 
men hun tog sig tid til at være medlem af  
Stillinge Menighedsråd i 4 år, i bestyrelsen 
for Stillinge Sogns Hjælpekasse i 8 år og i 
bestyrelsen for Kvindernes internationale 
Liga for Fred og Frihed i 3 år.

Jensine har efterladt sig en poesibog fra 
højskolen, hvor 78 unge piger har skrevet en 
hilsen og et lille vers. De fleste elever var fra 
Sjælland, men der var også enkelte fra Fyn 
og Jylland. Der var tre andre fra Stillinge 
Sogn, nemlig Marie Jensen, Kongsmark, 

samt Stine og Martine Larsen, Kelstrup. 
Jutta Bojsen Møller har skrevet følgende i 
Jensines poesibog:
Gjør som et Barn og læg dig ned
i Jesu Skjød og naadefulde Arme.
Han skal dig, som sit Barn med Kjærlighed
da ved sit Frelserhjerte gjennemvarme.
   Tak for i Sommer kjære Jensine og glem ikke mine 
gode Raad.
Bojsensminde den 12. Juli 1893.  Din Højskolemor 
Jutta Bojsen Møller

Sorø Højskole begyndte sin virksomhed i 
lejede lokaler i 1883, men måtte lukke igen 
4 år senere. Højskolen blev så genoprettet i 
egne bygninger nær ved Sorø Station i 1888 
med Jutta Bojsen Møller som højskolemoder. 
Hun var da præsteenke og 51 år gammel. 
Hun forlod skolen igen i 1897. Jutta Bojsen 
Møller blev landskendt som frontfigur inden 
for kvindesagen, og hun blev i 1925 tildelt 
Fortjenstmedaljen i guld. Hun døde i 1927, 
næsten 90 år gammel.

Fra  Øster  Stillinge  til  Bojsensminde
Af Helge Christiansen

Jutta Bojsen Møller  Jensine Jensen 
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LOPPETING
KFUM Spejderne i Stillinge søger effekter til vores loppemarked

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

I anledning af  at KFUM Spejderne i Stil-
linge har 50 års jubilæum, holder gruppen 
Åbent Hus d. 2. april 2016 i Spejderhytten 
på Støvlebækvej 4, Stillinge fra kl. 12.00 til 
15.00. Vi håber, så mange som muligt vil 
komme og fejre jubilæet med os.

Gruppen byder på lidt at spise og drikke, 
og der vil i løbet af  dagen være forskellige 
aktiviteter på spejdergrunden.

I anledning af  jubilæet efterlyser vi gam-
le billeder, artikler og anekdoter eller andre 
små historier fra/om KFUM Spejderne i 
Stillinge - kontakt Gitte Nielsen på gln@
live.dk.

Mange hilsner fra 
KFUM Spejderne i Stillinge 

50 års jubilæum

Hus- og Grundejerforeningen 
for Stillinge Sogns Strandarealer

Foreningen har medlemmer fra Næsby Strand til Bildsø Strand og optager grund-
ejere som medlemmer uanset medlemskab af lokale grundejerforeninger. 

Efter afholdt generalforsamling 2015 er bestyrelsens sammensætning følgende:
Formand: Robert Gergelyffy,  Havesangervej 6, Stillinge Strand · Næstfmd.: Arne Larsen, 
Drosselvej 9, Stillinge Strand · Kasserer: Mogens Pihl,  Bregnevej 5, Stillinge Strand · Sekre-
tær: Roland Ipsen, Colibrivej 1, Stillinge Strand · Best.medl.: Dorte Skorstengaard, Uglevej  
Stillinge Strand · Suppleant: Erik Nygaard Kristensen, Stillinge Strand · Suppleant: Karin 
Sørensen Gergelyffy, Stillinge Strand · Revisor: Hans Rynord, Stillinge Strand.

Sommerens aktiviteter
Sankt Hans aften: Torsdag den den 23. juni afholdes bålafbrænding på Stillinge Strand. 
Bålet tændes kl. 21.00. Båltaler, sang mv. Troels Christensen, Slagelse Byråd.
Strandens Dag: Afholdes ikke i år, på grund af  manglende tilslutning.
Nye ideer modtages gerne.
Generalforsamling.: Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den 10. juli 
kl. 10.00.
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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

• Vedligeholdelse af 
 grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse

v/ Lasse Zielinski             

Hejningevej 30 • 4200 Slagelse • Mail: t.g.s@email.dk

www.t-g-s.dk
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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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LYNHURTIGT
INTERNET

- HØJ STABILITET

- HØJ KVALITET
- FORSYNING MED BACKUP

- MULIGHED FOR ONLINE TV

- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

Se dækningskort og hvor du kan få lynhurtigt 
internet på internet4u.nu

Eller ring på tlf. 88 440 440  for mere information

Internet4u.nu | Computer-Problemer
v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440  - 26 244 679

www.internet4u.nu | www.computer-problemer.dk

Kender du det at have et sommerhus, 
eller bo ude på landet hvor det stadig-
væk er svært at få ordentlig hastighed 
på internettet?

Internet4U har løsningen!

Tlf.: 88 440 440 - 26 24 46 79
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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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Søndag d. 7. februar 2016  var der traditio-
nen tro fastelavnsfest i hallen.

Der var tilmeldt 300 personer, heraf  ca. 
140 børn. Dejligt med så stor lokal opbak-
ning.

Der var mange flotte og fantasifulde ud-
klædninger både blandt børn og voksne. 
Børnene var i topform til, at slå til tønden 
,og vi fik fundet både en kattekonge og kat-
tedronning i alle aldersgrupper.

Lotteriet var som altid en succes, og vi 
havde mange flotte gevinster. 

I år fik vi endnu engang stor opbakning 
fra 48 sponsorer og de skal have en særlig 
tak for deres støtte - uden dem intet arran-
gement. 1000 tak til vores sponsorer. 

Tak til udvalget for den store indsats.
Håber vi ses igen til næste år.

Vi vil gerne sige tusind tak til alle sponsorer:
Advodan ·  Lindegårdens Blomster ·  BoG-
rønt, Øster Stillinge ·  Lysgårdens Bed and 
breakfast ·  Boysen Byg ·  Madame Blå, fri-
sør ·  Cirkus Is ·  Madsens Antenneservice ·  
Daglig Brugsen ·  Malerfirmaet Bo Nielsen ·  

Decor34 ·  Min Bolighandel ApS v/ Hanne 
Steenberg ·  Dybkærgaard gårdbutik ·  Min 
Købmand, Næsby Strand ·  Filter Support 
Møllegården ·  Hair by Aagård ·  Næsby 
Strand VVS ·  Hannes rengøring ·  Real-
Mæglerne Jan Thanning ApS ·  HH Auto 
·  Roskilde Dyrskue ·  HJ Huse Rød-
stensgården ·  Internet4u ·  Rådhus Apo-
teket ·  JH Entreprise ·  SR Udlejning ·  
Jongshøj Maskiner  ·  Stillinge Auto og pla-
deværksted v/ Bent Hansen ·  JP Larsens 
El-Service ·  Super Dæk Service, Slagelse ·  
Jyske Bank ·  Tammy’s Hjemmepleje ·  Jør-
gen Jensen (Jordbær) ·  Toys-R-Us ·  Kel-
strup Forsamlingshus ·  Trelleborg Grøn 
Service ·  Kirke Stillinge El-forretning A/S 
 ·  Trelleborggaard Blomster ·  Kom-ann 
Hudplejeklinik ·  TSJ Service v/ Thomas 
Jensen ·  Kr. Stillinge Forsamlingshus ·  
Tøvestensgården ·  Kurt Oliefyrsservice ·  
Vognmand Keen Birkemose ·  Leif  Henrik-
sen ·  Wordling v/ Helle Hartmann Jensen

På vegne af  Fastelavnsudvalget
Charlotte E. Poulsen

Billedet til venstre er dagens bedste udklædning, en brusekabine, og til højre er det kåring af  kattekonger og dronninger 
fra voksenkategorien.

Hyggelig fastelavnsfest i Stillinge Hallen
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Tirsdag d. 10. maj kl. 19.30
Sangaften i præstegården

Onsdag d. 18. maj kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 29. maj kl. 15.00
Koncert med Slagelse Garden i 
Stillinge Kirke

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

Onsdag d. 8. juni kl. 19.30
Sommerkoncert i Hejninge Kirke

Mødekalender 

Lørdag d. 2. april kl. 12.00
KFUM-spejderne afholder 50 års 
jubilæum i spejdergården

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

Torsdag d. 7. april kl. 19.30
Foredrag i præstegården

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

Mandag d. 25. april kl. 18.50
Vedligeholdelse af Stillinge Forsam-
lingshus - tilbud om hjælp modtages 
gerne

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

Hejninge-Stillinge Lokalråd
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SÆT X I KALENDEREN

Søndag den 21. august 2016
MOTIONSLØBET

INDIAN SUMMER RUN 
I BILDSØ SKOV OG 

STRAND




