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Louise fodrer de sultne kaniner
i Askehavegård Børnehus.
Læs mere side 12.
Landsbykorets
forårskoncert
- Se side 21

Skærtorsdagsrock
i Stillinge Forsamlingshus
- Se side 37

Du kan også læse 2sogne på

Referat fra
årets beboermøde
- Se side 3-6

www.2sogne.dk
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Abdel Sabri
Bolette Trier
Børge Carlsen
23 72 03 51
Karen Brøndel
Kirsten Lambert
25 54 82 90
Lars Bøcher
53 66 59 66
Lars Schou
Marianne Espenhain
58 54 84 58
Morten Brøgger
Tine Jongshøj

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

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

I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
7: Valgmøde
12: Askehavegård
13: Forsvaret på kold træning i Storebælt
18: Generalforsamling i Hejninge Bylaug
19: Hejninge Bylaug
20: Landsbyernes Erhvervsnetværk
Generalforsamling i Kirke Stillinge Brugs
21: Landsbykorets Forårskoncert
25: Kirkesiderne
36: Godt år 2016 i Stillinge IF
Petanque
37: Skærtorsdagsrock i Stillinge Forsamlingshus
38: Stillinge Skole
44: Hyggelig fastelavnsfest
45: Damefodbold i Stillinge IF
48: Kr. Stillinge Plejecenter
Hus- og Grundejerforeningen
49: Spejderne i Stillinge
54: CD om Kelstrup og Næsby Strand
55: Mødekalender

Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com
Lokalrådets web-master:
Lars Bøcher · www.2sogne.dk
2sogneweb@gmail.com
Redaktionsadresse for 2sogne:
Arne Olsen
2sogne@gmail.com. Tlf. 60 67 33 42
Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. juni 2017.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 10. maj 2017.
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.

Tryksted: Lasertryk
”2 Sogne” trykkes i 1600 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.

2sogne omdeles fra den sidste weekend i ulige måneder til første weekend i lige måneder. Den efterfølgende fredag lægges bladet til afhentning i områdets
dagligvarebutikker.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet holdt beboermøde torsdag d. 9.
marts. Efter at have valgt Ole Olsen som dirigent, fik formanden ordet for sin årsberetning, der lød som følger:
”Læser man i de første beboerblade fra
1978 om Lokalrådets opstart og driftige
menneskers initiativer, opdager man bl.a., at
kampen for og dialogen om en cykelsti langs
Bildsøvej bestemt ikke er ny.
Allerede for 40 år siden kæmpede de lokale ildsjæle for dette yderst rimelige stykke
anlægsarbejde. Siden har andre ildsjæle taget over, og også kommunalpolitikerne er
blevet udskiftet, og amterne er blevet nedlagt, således at kommunalpolitikerne ikke
blot kan spille bolden videre til andre beslutningstagere.
Om disse ændringer har forbedret forholdene er svært at sige, men faktum er, at efter
40 år tovtrækkeri mangler der stadig cykelsti
på over halvdelen af strækningen.
Med det tempo og de visioner vores nuværende kommunalpolitikere lægger for
dagen, når vi taler anlæggelse af cykelstier,
står det lysende klart, at cykelstien langs
Bildsøvej heller ikke bliver færdiggjort over
de næste 40 år.
Nu er det jo valgår, og det kunne jo være
fristende at forsøge at få udskiftet nogle af
politikerne, gerne til nogen, der brugte mindre tid på at blive genvalgt, rage ben til sig,
svine hinanden til og stemme imod – blot
fordi forslaget kommer fra den anden side
af salen.
Hvor kunne det være fristende, og forfriskende at få folk i kommunalbestyrelsen, der
ville arbejde for Slagelse Kommunes fremtid
og tarv fremfor egen vinding og partibogen. Så kunne cykelsti langs hele Bildsøvej
måske realiseres inden for de kommende 1020 år.

Lokalrådet har presset på i nu snart 40 år,
og vil fortsat presse på.
Apropos trafikforhold havde Lokalrådet
i juni 2016 inviteret kommunens vejchef
samt Entreprenørservice på en lille rundtur
i vores lokalområde. Forud havde vi i beboerbladet annonceret efter input, forslag og
ideer til emner, der skulle drøftes med disse
kommunale embedsfolk, og enkelte borgere
fulgte denne opfordring.
På turen så og debatterede vi følgende
emner:
1. Uhensigtsmæssige vigepligtsforhold i Kr.
Stillinge by.
2. Et træ ved Stillingehallen, der hindrer
udsynet ved udkørsel.
3. Fartdæmpende foranstaltninger på første del af Støvlebækvej.
4. Ønsket om lukning af Solvænget ved
Stillinge Mejeri.
5. Oversigtsforhold i krydset Bildsøvej /
Kongsmarkvej, hvor autoværnet hindrer
udsynet ved udkørsel.
6. Sætningsskade i Bildsøvej efter kloakeringen af strandområdet.
7. Dårlige oversigtsforhold og ujævn vej
ved jernbanebro på Strandvejen.
8. Manglende fodgængerovergang i Øster
Stillinge.
9. Smal bro over Støvlebækken.
10. Ændring af skiltning på motorvejen, så
køretøjer ikke ledes ad Bildsøvej til Kalundborg
11. Krydset Bildsøvej / Stillingevej i Kr. Stillinge
Det endte med at blive en rigtig god tur med
en konstruktiv dialog, en dialog der naturligvis fortsætter.
Lokalrådet har som sædvanligt gennem
året deltaget i, eller ligefrem været initiativtager til, forskellige events og aktiviteter.
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Her kan bl.a. nævnes vores succesfulde
Picnickoncert i august. Picnickoncerten arrangeres af en lille eventgruppe, med Marianne Espenhein og Børge Carlsen fra Lokalrådet, godt hjulpet af frivillige ildsjæle fra
lokalområdet og god støtte fra Dagli’brugsen i Kr. Stillinge.
Lokalrådet har også en finger med, når
Idrætsforeningen holder Indian Summer
Run, hvor Kirsten Lambert deltager på
lokalrådets vegne. Også her er der en god
gruppe af frivillige lokale kræfter.
Stillinge Aktivitetspark er ligeledes etableret ved hjælp at en aktiv arbejdsgruppe
med deltagelse af GF Stoukærgård og Lokalrådet. Her er det Karen Brøndel og Ib
Jensen, der på Rådets vegne deltager, og i
frugtplantagen har Yoram Roshu opsat et
bistade, så vi er sikre på, at der også kommer
frugt på træerne.
Lokalrådet har i årets løb søgt samarbejde med forskellige grundejerforeninger i
sommerhusområdet, og Lokalrådets Børge
Carlsen arbejder forsat og ihærdigt på at få
etableret et mere formaliseret samarbejde.

2sogne

Lokalrådet har i det forløbende år også
arbejdet med etablering af et netværk for
det lokale erhvervsliv, og i april blev der
holdt stiftende generalforsamling for Landsbyernes Erhvervsnetværk. Netværket er for
alle erhvervsdrivende, der bor eller driver
virksomhed i de tre sogne Havrebjerg, Hejninge eller Stillinge.
I efteråret var alle lokalrådsmedlemmer
ude med spaden, og i samarbejde med Hejninge Bylaug blev der sat flere tusinde blomsterløg ved områdets byskilte – vi glæder os
til foråret, hvor vi kan se resultatet af vores
slid.
I juni 2016 kunne Lokalrådet hejse
flaget med tre blomster ved Dagli’brugsen.
Flaget viser at Kr. Stillinge er en blomstrende landsby på 3. niveau. Kr. Stillinge er den
første landsby i Danmark, der kom op på det
niveau.
Den lokale udviklingsplan for Havrebjerg, Hejninge og Stillinge, som bl.a.
ligger på lokalrådets hjemmeside, er
ikke en statisk plan, der skal have lov
at samle støv. Det er derfor aftalt med

2sogne

Slagelse kommune, at planen revideres hvert 4. år – forskudt af Kommuneplanen, så disse planer kan indtænkes i
hinanden og inspirere i den aktuelle planlægning. Lokalrådet opfordrer borgerne i
området til at gå ind på vores hjemmeside
2sogne.dk, for at læse planen og meget gerne komme med input og feedback til Lokalrådet.
HUSET er jo ganske vist en kommunal
ejendom, men det administreres af Lokalrådet, der trykt har lagt denne opgave i hænderne på en lille brugergruppe med Lokalrådets Abdel Sabri som tovholder.
Beboerbladet 2sogne er blevet lidt mere
spændende i årets løb, hvor Lars Bøcher
har lavet en række firmaprofiler for nogle af
områdets virksomheder. Selve bladet er på
det seneste, om muligt, blevet endnu flottere,
idet Redaktør Arne Olsen nu får det trykt i
farver. Fra Lokalrådet skal lyde en stor tak
til Arne for det store arbejde, han lægger i
vores beboerblad.
Uden økonomiske kræfter og midler kunne alt dette slet ikke lade sig gøre. Lokalrådet
vil derfor gerne rette en stor tak til vores generøse sponsorer, Slagelse kommune og ikke
mindst alle de frivillige bidragsydere.
Uden overblik over økonomien går det
heller ikke, og heldigvis har Lokalrådet et
meget kompetent makkerpar i Camilla og
Connie Jensen til at holde styr på finanserne
samt Jane Brodthagen og Egon Henriksen
som drevene revisorer til at sikre, at alt går
rigtigt til. Fra Lokalrådet skal også lyde en
stor tak til disse ildsjæle.”
Herefter gennemgik Formanden Lokalrådets regnskab, der viste et overskud på
12.466,80 kr., dog med det forhold, at der
skal betales 16.000,00 kr. tilbage til Slagelse
Kommune p.g.a. et aflyst kursusforløb i markedsføring.
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Da der ikke var indkommet forslag til behandling på Beboermødet, fortsattes dette
med valg til Lokalrådet. Der var følgende
kandidater / stemmefordeling:
Kirsten Lambert		
30
Bolette Trier			
26
Abdel Sabri			
20
Morten Brøgger		
18
Lars Bøcher			
11
Tine Jongshøj Rasmussen
9
De tre førstnævnte er valgt til lokalrådet
for to år, de tre sidstnævnte er valgt til suppleanter for 1 år.
Hverken Ib Jensen eller Yoram Roshu
ønskede at genopstille. Det tilbageværende
Lokalråd vil gerne takke de to for deres indsats og positive indgangsvinkel til samarbejdet i Lokalrådet.
Som revisorer var der genvalg til Jane
Brodthagen og Egon Henriksen.
Lokalrådet modtog op i mod nytår 5 indstillinger til Lokalrådets Årspris. Lokalrådet
valgte at tildele Årsprisen til de frivillige ledere for KFUM Spejderne, som vi mener
gør et stort stykke arbejde for lokalområdets
børn og unge, et arbejde vi alle kan være
taknemmelige for. Indstillingen lød således:
Til Lokalrådet
I det jeg henviser til opslag om Lokalrådets
Årspris i 2Sogne december 2016, vil jeg gerne indstille lederne ved KFUM Spejderne i
Stillinge. Lederne gør et stor arbejde for at
give børnene i lokalområdet et godt fritidstilbud. Spejderne i Stillinge har lige holdt
40 års jubilæum, hvilket vidner om det store
engagement og sammenhold, der gennem
tiden og stadig bliver lagt for dagen både fra
nuværende og fra tidligere ledere.
Spejderne i Stillinge bidrager til lokalsamfundet ved at være et meget rummeligt
fritidstilbud med plads til alle børn og unge
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– og hvor de kan indgå i et godt social fællesskab. Lederne giver børnene en masse gode
oplevelser, og de lærer at klare sig selv og
passe på hinanden. Spejderne er i kraft af
de gode ledere et sted, hvor børn og unge får
venner – nogen gange for livet, og hvor de
lærer gode sociale værdier, som bidrager til
samfundet også på bredere sigt. At lederne
selv brænder for spejderarbejdet vidner de
mange år flere af lederne har bag sig, som
aktive spejdere, ledere og/eller klan.
Jeg vil derfor som forælder og lokalboende gerne indstille KFUM Spejderne i
Stillinge til Årsprisen, som en anderkendelse
for deres store arbejde, og tak for at de giver
lokalområdet et fritidstilbud, hvor man trygt
kan sende sin børn til.
Venlig hilsen
Jane Brodthagen
Umiddelbart efter beboermødet konstituerede Lokalrådet sig som følger:
Formand:
Lars Schou
Næstformand:
Kirsten Lambert
Kasserer:		
Camilla Jensen
Referent:		
Lars Bøcher
Det nye Lokalråd har første møde d. 5.
april, og vi modtager gerne forinden input
til det kommende års arbejde på 2sogneformand@gmail.com.
I gennem vinteren har Lokalrådet modtaget
flere henvendelser vedr. fibernet og bredbånd i området, og noget af det Lokalrådet
vil arbejde med i det kommende år, er udbredelsen af fibernet, og i den forbindelse vil
vi forsøge at etablere en lille arbejdsgruppe,
der skal fungere som lokalområdets talerør
til SEAS-NVE og andre aktører på markedet. Har du input eller lyst til at deltage i
dette arbejde, så kontakt endelig 2sogneformand@gmail.com.

2sogne

Annette Madsen modtager Lokalrådets Årspris på vegne
af spejderne i Stillinge

Medlemmerne af det tidligere Næsby
Strand Vandværk slås p.t. med SK Forsyning, der for år tilbage overtog det lille vandværk, med en fornuftig kassebeholdning.
Årsagen er, at der nu skal skiftes vandmålere
i området, og en del er allerede skiftet for
Forsyningens regning. Nu har Forsyningen
imidlertid fundet på, at det er den enkelte
husejer, der skal betale for den nye vandmåler, til trods for at der i de gamle overtagelsespapirer står, at Forsyningen også overtager
stophaner og målere. Nu er det jo ikke første
gang SK Forsyning uretmæssigt pålægger
enkelte husejere at betale for installationer,
der påhviler Forsyningen, husk blot på kloakeringen i Kelstrup. Forsyningen har d. 28.
februar holdt møde med repræsentanter fra
det berørte område, referatet fra mødet er
lagt op på Lokalrådets hjemmeside, 2sogne.
dk. Lokalrådet vil følge sagen nøje, og også
fremadrettet lægge referater, informationer
m.v. på vores hjemmeside
Lars Schou, 2sogneformand@gmail.com
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Lokalrådet afholder det traditionsrige

Valgmøde
Torsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19.00.
Mødet holdes i Stillinge Forsamlingshus.
Forud for kommunalvalg plejer Hejninge-Stillinge Lokalråd at holde
valgmøde med deltagelse af spidskandidaterne fra de etablerede
landsdækkende partier.
Det er efterhånden blevet en tradition, at valgkampen begynder i Stillinge
Forsamlingshus. Nogen mener dog, at valgkampen startede allerede sidste
år, men det skal ikke afholde os fra at holde valgmøde og dermed skyde
”den rigtige” valgkamp i gang.
Sæt derfor allerede nu X i kalenderen d. 3. oktober og mød op med åbent
sind og gode spørgsmål til politikerne.
Lokalrådet sørger som sædvanligt for en hård og retfærdig ordstyrer, så
ingen får lejlighed til enetaler, og så mødet kan foregå i en sober tone.
Lokalrådet er vært ved kaffe / te og brød.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Solnedgang set fra Kelstrup Strand - Foto: Jørgen Weiberg
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Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse
Ny-byg • Renovering • Tilbygninger • Sommerhuse
Papirisolering • Hovedentreprise • Tagarbejde

21 75 91 34 • 58 54 91 31

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 - Aut.
og entreprenørarbejde
Kloakmester
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- og entreprenørarbejde

Kloakering & dræning
Kloakering & dræning
Tilslutning til offentlig kloakering
Slamsugning og spuling af:
kloakker, dræntil
septiktanke
m.m.
Tilslutning
offentlig
kloakering
Støbearbejde
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn se
Jordflytning
Kystsikringer
Støbearbejde
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m.
Jordflytning
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons
Nedrivning med professionelt
udstyr
Kystsikringer
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler,
Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons
Belægningsarbejde
Ny, om - og tilbygninger
Nedrivning med professionelt udstyr
Total, hoved og fagentreprise
Vedligeholdelse
og reparation af grusveje me
Anlægning af haver og grønne
områder, samt vedligeholdelse
TV-inspektion af kloakerSalg og levering af sten - og grusmaterialer, jo
Saltning og snerydning
Belægningsarbejde
Container kørsel/Udlejning

- og tilbygninger
Ny, om
Ovenstående arbejde udføres for private
- og erhvervskunder,
af veluddannet
altid følger
projektet
fra start til slut med
og kvalitetsbeviste medarbejdere som
Total,
hoved
og fagentreprise
professionelt udstyr.

Anlægning af haver og grønne områder, sam

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i
TV-inspektion af kloaker
projektet.

Saltning og snerydning
Container kørsel/Udlejning

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervs
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger proje
professionelt udstyr.

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarb
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Har du problemer med dine fødder, eller vil du bare forkæle dem?

Strandens fodterapi
Åbningstid efter aftale.

Tlf. 25 53 19 20
Stine Hybler
Dybkærvej 32 · Næsby Strand
4200 Slagelse

Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 49 70 03 30 · E-mail: kj@revisorkj.dk
www.revisorkj.dk
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Vi søger ejendomme til vores Guldkøbere

Vi har flere Guldkøbere, som ønsker at købe i dit
område, men som mangler at finde drømmeboligen.
Overvejer du at sælge din bolig?
Kontakt os på tlf. 72 10 00 18 for at få en gratis
salgsvurdering og hør mere om, hvilke Guldkøbere
vi har til netop din ejendom.

RealMæglerne Jan Thanning ApS
Schweizerpladsen 7, st.
4200 Slagelse
Tlf.: 72 10 00 18
Mail: 4200@mailreal.dk

RealMæglerne
Vi tager det personligt
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Foråret er landet i
Askehavegård Børnehus
Fastelavn er mit navn....
Børnene havde længe gået og snakket om,
hvad de skulle klædes ud som, så spændingen var stor, da de kom fredag d. 24. februar. Katten blev i år slået af tønden udenfor,
da vejret var så godt. Til vuggestue-børnene
var der lavet paptønder, som de selv havde
været med til at dekorere. Der blev uddelt
kroner til konger og dronninger, hvilket var
højdepunktet i arrangementet.
Vores dyr er en af de ting, der gør
vores Børnehus til noget særligt
De traditionelle weekendvagter er tilbage.
Børnene er ”Fodremester” en uge af gangen. I ugens løb sammen med personalet og
i weekenden sammen med deres forældre.
Det er en kæmpe succes. Børnene snakker meget om, hvem der er ”Fodremester”
i denne uge. Børnene elsker dyrene, og de
lærer på en sund og naturlig måde, hvordan
man er sammen med dem, og hvordan man
behandler dem. Der bliver kælet og kram-

met, nogen gange blidt, nogen gange lidt
hårdt. Men al begyndelse er svær...
Forårsaktiviteter
Den sparsomme sne er væk og ligeså kælken
og kulden. Vi er klar til forårets komme, og
snart er det slut med flyverdragter, men tid
til regntøj og gummistøvler..
Vi er ude året rundt, men der er stadig
en del, der skal indhentes udenfor efter
vinterens mange perleplader, tegninger og
halskæder. Der skal rutsjes, gynges, klatres,
fanges og hygges. Børnene kigger efter liv
og små grønne spirer blandt efterårets sidste
vindtørre blade.
Velkommen
Elias startede 1. februar og Mathias startede
1. marts. Saga, starter 1.april, og Emmely
starter 1.maj, alle hos Larverne. Vi håber,
at I får en fantastisk tid her i Askehavegård.
Forårets arrangementer
Vi afholder traditionen tro Bedsteforældredag torsdag d. 11. maj kl. 9-12. Bedsteforældrene medbringer en plante, som de
sammen med børnene planter i krukker og
bede. Børnene synes, at det er fantastisk at
have bedsteforældrene med på ”arbejde”, så
de kan se, hvad de laver til hverdag. Slutteligt spiser de madpakker sammen til stor
fornøjelse for alle parter.

April
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Der afholdes Arbejdsdag lørdag d. 20.
maj kl. 9-16. Vi mødes om morgenen, hvor
man melder sig på det eller de ting, man gerne vil være med til at lave. Der skal males,
graves, saves, fejes, beskæres og forbedres, så
alt er i tip top stand og klar til brug. Man
kan også melde sig på et sandwichhold, der
sørger for middagsmaden til børn og voksne.
Det er en rigtig hyggelig dag i familiens tegn,
og det er med til at skabe et godt sammenhold i Huset.
Forårets forældremøde afholdes tirsdag d.
23. maj. Aftenens program består af at personalet fortæller om børnenes forløb: Larverne, Myrer, Græshopper og krudtugler. Både
hvordan de arbejder, børnenes reaktioner og
det endelige resultat. Man hører om børnenes hverdag generelt, nye tiltag og eventuelle
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hjertesuk fra personalet. F.eks. bliver det bare
meget nemmere både for personale og forældre, når der er navn i børnenes tøj...
Åbent hus
I forbindelse med vores traditionsrige
arbejdsdag lørdag d. 20. maj vil vi gerne
invitere til åbent hus.
Så hvis I tænker, at Askehavegård Børnehus kunne være stedet for jeres barn og
jer, så kig forbi, se stedet og få en snak
med personale og forældre.
Vi tager imod med åbne arme fra kl.
10.00 til 15.00.
Med Venlig Hilsen
Bestyrelsen Askehavegård

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

Forsvaret på iskold træning i Storebælt

Det var noget at kigge på for de forbipasserende, da forsvaret havde øvelse i Storebælt på en kold januardag.
Foto Mette Fabel.
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Rigelig og veltillavet mad

14

2017

2sogne

Stillinge Forsamlingshus

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

Lars Meng 40 53 85 89

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

Hanne’s Rengøring
Alt i rengøring
tilbydes

Tlf. 2125 8385
info@hannesrengoering.dk
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Kom-Ann
Hudplejeklinik

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

Kom-Ann

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

Aut. VVS installatør
Blikkenslagermester
Varme
Varmepumper
Varmepumper
www. naesbyvvs.dk
Webshop - www.naesbyvvsshop.dk
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KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
•
•
•
•
•

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

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

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

Hurtig VVS-hjælp
•
•
•
•
•
•

2017

•
•
•
•
•
•

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

April

G
IN

I.F
.

5194 9397
6067 3342
5353 6290
4114 3792
20739789

formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
kasserer@stillingeif.dk
badminton@stillingeif.dk
fodbold_senior@stillingeif.dk
gymnastik@stillingeif.dk
2223 0000 handbold@stillingeif.dk
4033 3537 petanque@stillingeif.dk

Varmestuen
Sdr. Stationsvej 2
Tlf. 58 53 47 09

Slagelse

67

TSFOREN

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

www.stillingeif.dk

Brian Grundahl
Arne Olsen
Kirsten Nielsen
Ole Hansen
Kim Nielsen
Maria Sværke
Christina Winther
Connie Jensen

Æ

R

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Petanque

ILLINGE
ST

18
ID

Stillinge Idrætsforening

17
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Når du handler hos os,
eller forærer os ting, du ikke
længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde
blandt de dårligst stillede.
Tak for din hjælp.

Disagervej 22, Øster Stillinge
WWW.BO-GROENT-SLAGELSE.DK
Åbent hverdage 9-1730·
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
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Hejninge Bylaug
Indkaldelse til
GENERALFORSAMLING
Hejninge Bylaug afholder ordinær generalforsamling

TIRSDAG DEN 25. APRIL 2017 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 minimum 1 bestyrelsessuppleant – gerne flere.
10. Valg af revisor.
1 1 . Nedsættelse af evt. udvalg.
12. Eventuelt
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt
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 vil blive fremlagt på dagen, eller kan evt. rekvireres hos bestyrelsen.
Der serveres kaffe, kage og Hejninge hygge.
Vel mødt.
På valg er:
Bestyrelsesmedlemmerne Anni Ejland Nielsen og Brian Dehli
(begge ønsker genvalg).
Bestyrelsessuppleant Karen Meng (ønsker genvalg).
Revisor Børge Lauritsen (ønsker genvalg).
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Hejninge Bylaug
Aktivitetskalender
Gåtur på Trampestien langs Tude Å
Søndag den 30. april 2017 kl. 10.00.
Vi mødes på p-pladsen foran Hejninge kirke.
Turen tager 4 - 5 timer, og vi spiser den medbragte madpakke undervejs.
Generalforsamling
Tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19.00 på
Strandvejen 120.
Se særskilt indkaldelse på modstående side.
Vi håber, at rigtig mange vil møde op, så vi
sammen kan gøre Hejninge til et spændende
sted at bo.

Loppemarked og stiklingesalg
Søndag d. 28. maj 2017 kl. 10.00-13.00 ved
gadekæret i Hejninge.
Flere familier står igen i år klar med loppemarked ved gadekæret. Der vil også denne
gang være salg af stiklinger.
Alle er velkomne til at sætte en bod op. Det
koster 25 kr. at have en bod.
Vi ses til en god handel.
Tilmelding senest d. 14. maj 2017 via Facebookgruppen ”Hejninge - by og land ved
Trelleborg” eller på mail bestyrelsen@hejninge.dk.
Ved for få tilmeldinger aflyses arrangementet, hvilket vil fremgå af samme facebookgruppe samt blive meddelt de tilmeldte.

Virksomhedsbesøg på Tøvestensgården
Hejninge Bylaug havde arrangeret virksomhedsbesøg på Tøvestensgården d. 22.
februar, hvor Michael inviterede inden for i
staldene.
Michael viste rundt i den store kostald,
som vi alle kender udefra. Det var hyggeligt
at blive nusset lidt af køerne, spændende
at se malkerobotterne, at høre hvor meget
mælk hver ko i gennemsnit leverer om dagen og hvor meget
foder, de spiser. Der er 241 malkekøer i stalden, som giver godt
og vel 8.000 liter mælk dagligt.
Vi var også på besøg i kalvestalden, hvor vi hørte lidt om
stadiet fra nyfødt kalv til drægtig ko.

Aftenen sluttede Michael af med at fortælle om det nye og meget spændende projekt med levering af mælk til Osteriet & Ko i
Vemmelev. Der skal yderligere 90 køer til at
levere mælk til Vemmelev.
Fra Hejninge Bylaug skal lyde en stor tak
til Michael for en meget interessant aften.

20

April

2017

2sogne

Landsbyernes
Erhvervsnetværk
Havrebjerg · Hejninge · Kr. Stillinge

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
onsdag den 19. april 2017 kl. 19.00
i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse og fremlæggelse af budget
4. Evt. indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter
8. valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt
Forslag til behandling under pkt. 4 skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage
før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til landsbyerneserhverv@gmail.com.
På bestyrelsens vegne Lars Emde Poulsen - landsbyerneserhverv@gmail.com

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
ved Kirke Stillinge Brugsforening A.M.B.A
Afholdes i Huset torsdag d. 27.04.2017 kl. 19.00
med efterfølgende spisning.
Tilmelding til spisning i Brugsen Kirke Stillinge.
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:
Hans-Jørgen Iversen & Bjørn Frøberg
Valg af suppleant: Dorthe Gliese Henriksen
6. Eventuelt
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LANDSBYKORETs
FORÅRSKONCERT
Tirsdag, den 4. april kl. 19.00
i Kirke Stillinge kirke

I år har Landsbykoret igen sammensat et bredt
program til den traditionsrige forårskoncert i kirken.
Bl.a. med sange som Breaking up is hard to do og The
Rose. Og naturligvis fællessange med publikum.
Til koncerten kan man desuden høre en jazztrio med
Axel Toft (klarinet), Frank Henriksen (bas)
og Kurt Richter (piano).
Der er gratis entré til koncerten.
Efter koncerten serveres det store
kaffe-/kagebord til kr. 35,i Stillinge Forsamlingshus.
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Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56

Rieks Rengøring
• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask
V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

Kelstrup Forsamlingshus

Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk
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M www.mads
Anlægsarbejde · Gravearbejde
Anlæg af græsplæner
Entreprise · Træfældning
Udlejning af småmateriel,
flishugger og hestetrailer
samt salg af grus og sten.
v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512

Email: ebbensgaard@ofir.dk

R.M.
I/S
R.M. Maskinbrodering
Maskinbrodering I/S
v/Rikke
v/Rikke Borup
Borup Ryttersgaard
Ryttersgaard &&
Marie
Borup Jensen
Jensen
Marie Borup
Løvegade
Grønhøjvej40A,
12b,4200
4200Slagelse
Slagelse
Tlf.
Tlf. 2627
26274679
4679eller
eller2332
23320385
0385

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

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

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk
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Vi gør os mange overvejelser om, hvad det er vi skal i
livet. Hvad vi skal have ud af livet. Hvad vores opgave er.
Hvordan vi får så godt et liv som muligt. Hvordan vi
gebærder os mest muligt retfærdigt eller klogt eller hensigtsmæssigt. Og mange af disse overvejelser udgør en
flugt fra den eneste sande vej, vi har at gå. Nemlig den
vej, som vor herre har bundet os til. Og det er den vej,
han gik. Skyldens vej. Den vej man går, når man er bundet
til sin næste i ansvar og skyld.
Vi spørger efter målet og resultatet. Hvad skal der
komme ud af det. Han viser os hen til vejen, vejen som
går ved vores næstes side. Vi får ikke noget svar på, hvad
vores liv skal være, men kun på, hvorledes det skal være.
At tro er at være bundet til den vej. Vejen her på
jorden, der tages et skridt ad gangen. Vi er altid med vore
visioner og idealer og målsætninger gået forud for os selv.
Men Jesus kalder os tilbage, idet han gør sig til vores
herre; tilbage det øjeblik, hvor vi lever og tager det næste
skridt, her ved vores næstes side.
At tro er at have ham til Herre. Hvad vi så hos
disciplene var kun begyndelsen. Det var indgangen til
troen. At blive i troen, bevare troen, forblive sin næstes
skyldner og sin Herres tjener, det lå stadig foran dem. Og
der er ikke nogen grund til at tro, at troen i den forstand
var lettere for dem, end den er for os. Opgaven var den
samme.
Hvordan kommer vi så ind i troen? Hvordan får vi
Jesus som vores herre? Jeg havde nær sagt: vent og se!
Bekymringen for om man kan tro, og hele spørgsmålet
om man tvivler eller tror, er et langt stykke af vejen kun
en måde, hvorpå man vil løbe fra sit ansvar, hvorpå man
vil udskyde det øjeblik, hvor bordet fanger, og der ikke
længere er nogen tvivl om, hvilken vej det er vi skal gå.
Men vi ved det godt.
Det ved vi, og det skal vi have nok i, og dermed
overlade troen til ham, der alene er herre over den. MB
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LANDSBYKORETS
FORÅRSKONCERT
Tirsdag den 4. april, kl. 19.00
i Stillinge kirke

Efter koncerten er der kaffebord i Kirke Stillinge Forsamlingshus.
Alle er velkomne, der er fri entré til koncerten.

SOMMERKONCERT
I HEJNINGE KIRKE
Torsdag den 1. juni, kl. 19.30

Mikkels
Kvartet
Til årets sommerkoncert får vi besøg af en herrekvartet
bestående af sognepræsterne Ole Grabas og Poul Damsgaard og kirkesangerne Ivan Jensen og Kaj Jochumsen,
alle fra Sct. Mikkels kirke i Slagelse. I en årrække har
kvartetten været et fast indslag til picnic-koncert i Anlægget og til kulturnatten. Deres akkompagnatør er
Victoria Larsen, organist i Munke Bjergby kirke. De
muntre og velsyngende herrer vil underholde os med
operetter og musicals.
Som det er tradition, fortsætter vi med fællessang og
kaffebord i Kelstrup Forsamlingshus.
Der er gratis entré, og alle er velkomne.
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag den 27. april, kl. 19.30:
Sognepræst Rasmus H. C. Dreyer:

K KI IRRKK E
E S II DDEERRNNE E

Hans Tausen. Den ivrige reformator.
Hans Tausen er en af Danmarks mest kendte reformatorer. Han var munk. Han læste i Wittenberg, og han bragte reformatoriske tanker og nye ideer med til reformationen af Viborg og København i 1520'erne.
Men var denne måske-danskeLuther så egentlig luthersk? Faktisk
ville Hans Tausen og hans reformatorkolleger i Danmark gerne gå
endnu længere end Martin Luther.
Hans Tausen ville gøre et ukristeligt
samfund kristeligt og troende igen –
koste hvad det ville.
Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord.

Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
På menighedsrådsmødet d. 1. marts blev årsregnskabet for
2016 gennemgået og godkendt. Vi har et pænt
driftsoverskud. Derfor har vi bl.a. mulighed for at investere
i en ny hjemmeside, hvilket er højst tiltrængt, da det er
meget vanskeligt at redigere i den gamle.
Menighedsrådet er derfor ved at indhente priser på
dette, og der vil her i 2 Sogne blive meldt nærmere ud, når
den nye hjemmeside er en realitet, men indtil videre må I
nøjes med den gamle version.
Ellers er vi i gang med at kigge på kirkegårdsplanen,
hvor vi skal have udjævnet rampen sydøst for kirken, så den
bliver mindre stejl, så kørestolsbrugere lettere kan køre helt
frem til kirkedøren.
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I år har vi kun et anlægsarbejde. Det drejer sig om
renovering af det fredede gravsted for teglværksarbejderen.
På længere sigt drøfter vi en udvidelse af mandskabsfaciliteterne, så de bliver mere tidssvarende.
I denne drøftelse indgår også eventuel udvidelse af
mødelokalefaciliteterne, men dette sker naturligvis i
samarbejde med Hejninge menighedsråd.
Så har vi omsider fået ny provst i Slagelse provsti,
idet Ulla Thorbjørn Hansen søndag d. 5. marts blev
indsat i både Havrebjerg og Sct. Peders kirker. Vi glæder
os til et godt fremtidigt samarbejde.
I de næste par måneder har vi menighedsrådsmøder
torsdag d. 6. april og torsdag d. 18. maj. På sidstnævnte
møde behandler menighedsrådet budget for 2018,
ligesom der aflægges årsberetning.
Møderne er offentlige.
Ebbe Gjørup/formand.

KONCERT I STILLINGE KIRKE
med Søren Egmose og Luna Kjølstad
– to unge kirkemusikere
Tirsdag den 23. maj, kl. 19.30
Siden efteråret 2014 har Søren Egmose været ansat som
organistassistent i Nørrevangskirken, Slagelse. til sommer
afslutter han sin organistuddannelse på Løgumklosters
Kirkemusikskoles afdeling i Odense. Til koncerten i Stillinge kirke vil Søren spille sit eksamensprogram for os.
Luna Kjølstad blev 1. september 2016 ansat som kirkesanger i Stillinge på hverdage efter Bent Heegaard, og
mange har allerede mødt hende og hørt hende. Luna
afslutter kirkesangeruddannelsen på kirkemusikskolen i
Roskilde til sommer. Til koncerten skal vi også høre stykker fra hendes eksamensprogram.
Charlotte Nielsen akkompagnerer.
Der er gratis entré til koncerten. Alle er velkomne.
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ÅRETS KONFIRMANDER
Stillinge kirke, søndag den 21. maj, kl. 10.30:
Emil Stuhr Sandgreen Andersen, Kirkevænget 29, Kr. Stillinge
Mikkel Øehl Andersen, Vejsgårdparken 12, Vemmelev
Sofie Vahl Andersen, Stillingevej 13, Øster Stillinge
Liv Thorsøe Andreasen, Slottensgade 3 A, Korsør
Line Morell Brodthagen, Drøsselbjergvej 93, Stillinge Strand
Matilde Vestergård Düring, Aakjærsgade 15, Slagelse
Celina Sophie Christensen, Rosenvænget 2, Kirke Stillinge
Vida Perez Engsager, Kildegårdsvej 25, Havrebjerg
Phillip Hansen, Borgergade 36 C, Vemmelev
Emma Anisha Heidelbach, Grønhøjvej 2, Bildsø
Rasmus Hofmann, Drøsselbjergvej 78, Stillinge Strand
Freja Elisabeth Holmgaard, Hovvejen 3, Hejninge
Benjamin Malthe Jakobsen, Rolighedsvej 24, Slagelse
Emma Lykke Jensen, Stenagervej 15, Lille Valby
Noah Danskov Jensen, Haydnsvej 7, Slagelse
William Jarl Robert Johannessen, Bildsøvej 65 F, Kirke Stillinge
Noah Korsgaard, Slotsgade 40 A, Slagelse
Sofie Berner Liebgen, Violinvej 13, Slagelse
Sebastian Bo Mouritzen, Slagelsevej 7, Gørlev
Mikkel Sjóstein, Schubertsvej 9, Slagelse
Emil Tranegaard, Rugmarken 15, Kirke Stillinge
Christian Huniche Wly
Stillinge kirke, Kristi Himmelfarts dag den 25. maj, kl. 10.30:
Mathias Bechmann, Etterbjergvej 14, Slagelse
Anton Birch-Hald, Landsgravvej 48, Slagelse
Tilde Saxbjørn Dehli, Vestervang 9, Slagelse
Jakob Johannes Lauge Esmann, Klavervej 1, Slagelse
Matilde Benzon Gotfredsen, Bildsøvej 54, Kirke Stillinge
Mathias Herstal, Saturnvej 12, Slagelse
Johannes Brage Jensen, Holbergsgade 22, Slagelse
Mathilde Marschall Jensen, Herningvej 9, Slagelse
Oliver Noah Jensen, Smedevej 15, Næsby ved Stranden
Nicolas Juul, Højen 9, Korsør
Olivia Kirstine Kongsberg, Rolighedsvej 12 A, Slagelse
Asta Harvej Lauge Laugesen, Jonslunden 10, Slagelse
Cecilie Dauer Steffensen, Æblegården 13, Slagelse

fortsættes
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ÅRETS KONFIRMANDER, fortsat
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Tobias Kjøller Thomsen, Brombærvej 9, Slagelse
Freya Torp, Østre Alle 20, Slagelse
Stefan Andreas Zielinski, Hejningevej 30, Hejninge

Hejninge kirke, Kristi Himmelfarts dag den 25. maj, kl. 12.30:
Lillicatrine Krogh Rasmussen, Valbygårdsvej 88 B, Slagelse
Stillinge kirke, søndag den 28. maj, kl. 10.30:
Rasmus Vendelin Vestergaard Andersen, Mullerupvej 38, Mullerup
Cecilie Sara Baun, Kærrebjergvej 1, Bildsø
Nikolaj Holm Christensen, Provstevænget 3, Kirke Stillinge
Magnus Sandberg Dahrup, Stillingevej 73, Stillinge Strand
Mathias Ravnholdt Grøn, Bagervej 38, Slagelse
Filuca Cornelia Bank Hansen, Æblegården 46, Slagelse
Isabella Jessica Hansen, Lodagervej 10, Hejninge
Christian Wolff Hjortstrand, Smedelodden 14, Havrebjerg
Camilla Veje Jensen, Blomstervænget 8, Kirke Stillinge
Nikolaj Rossen Eklund Jensen, Støvlebækvej 8 A, Kirke Stillinge
Jeppe Beck Jørgensen, Violvej 34, Svenstrup
Luca Nielsen Lage, Stillingevej 57, Kirke Stillinge
Anna Sofie Ege Lynge Lauridsen, Hvedevænget 20, Kirke Stillinge
Karoline Priess Madsen, Banevej 19 A, Svenstrup
Diana Kvist Rasmussen, Bildsøvej 13, Bildsø
Maja Darholt Schiøtt, Havremarken 25, Kirke Stillinge
Mikkel Lasse Thomsen, Dannevirkevej 49, Slagelse
Emil Lund Willadsen, Lyagervej 7, Kelstrup
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GUDSTJENESTER

Stillinge

Hejninge

2. april, Mariæ bebudelses dag1030
9. april, Palmesøndag
1030 B
13. april, Skærtorsdag
1930 T
14. april, Langfredag
1030
16. april, Påskedag
1030 V
17. april, Anden påskedag
1030
23. april, 1. s. e. påske
900 *
30. april, 2. s. e. påske
900

Ingen
Ingen
1030 T
Ingen
900
Ingen
Ingen
1030

7. maj, 3. s. e. påske
12. maj, Bededag
14. maj, 4. s. e. påske
21. maj, 5 s. e. påske
25. maj, Kr. himmelfarts dag
28. maj, 6. s. e. påske

Ingen
1030
Ingen
Ingen
1230 K
Ingen

1030
Ingen
1030
1030 K
1030 ** K
1030 K

2017

B=Børnekoret medvirker
T=Trompetledsagelse
V = Voksenkoret medvirker
K = Konfirmation

Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdage, d. 11. april og d. 9. maj, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Lone Uldall Jørgensen og ** ved Ole
Grabas.
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og arrangementer i præstegården.
Ferie
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 18.-24. april.
Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse kan ske til kirkekontoret på
58 52 08 81. Se også: www.sctpederskirke.dk
Sognenes hjemmeside
www.stillingekirke.dk – gælder for begge vore sogne.
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Sognepræst

KKII RR K
K E SS IIDDEERRNNE E

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
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
Henrik Hviid
Anni Ejland Nielsen
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S mmerfuglen
www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293
Dianalund
Holbergsvej
81B
Tersløse
www.stepla.dk
4293 Dianalund
www.stepla.dk
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Anlægsgartnermestre
Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester
Aut. kloakmester

Et trygt alternativ
for de mindste!

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE
NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE

GRÆSETABLERING
GRÆSETABLERING
BESKÆRING
TRÆFÆLDNING
TRÆFÆLDNING
KLOAKARBEJDE
KLOAKARBEJDE

www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Brian Olsen

VEDLIGEHOLDELSE
Anlægsgartnermestre
Holbergsvej 81B
26Brian
16 57Olsen
20
Tersløse
brian@stepla.dk
VEDLIGEHOLDELSE
BESKÆRING
4293 Dianalund
26 16 57 20
brian@stepla.dk
Martin Bertram

www.stepla.dk

40 56 00 75

Martin Bertram
Aut. kloakmester

Lea & Stian Koldhøjvej 7, 4200 Slagelse tlf.: 20896179
	
  

martin@stepla.dk
40 56 00 75
martin@stepla.dk

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE

GRÆSETABLERING
BESKÆRING

Brian Olsen

VEDLIGEHOLDELSE

26 16 57 20

brian@stepla.dk

TRÆFÆLDNING

KLOAKARBEJDE

Martin Bertram

40 56 00 75

martin@stepla.dk

Alle former for smedearbejde i stål, rustfrit stål og aluminium
Trapper – Havelåger – Stålkonstruktioner – Reparationer

Kildemosen 1 – Kelstrup – 4200 Slagelse
Tlf.: 58 50 51 00 – E-mail: kism@kism.dk
www.kism.dK

- Vi glæder os til at høre om dit næste projekt!
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Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse
• Vedligeholdelse af
grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

v/ Lasse Zielinski

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

www.t-g-s.dk

VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

CONTAINERE INDUSTRIAFFALD
BLOKVOGNSTRANSPORT

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

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

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING
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Sydbank Slagelse
Schweizerpladsen 1 A · 4200 Slagelse
tlf. 74 37 94 00 · sydbank.dk
Åbningstider
Mandag-fredag 10-16
Dog torsdag 10-17.30

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

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

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

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00
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2016 blev et
godt år for Stillinge IF
Stillinge IF har netop afholdt generalforsamling, og kunne i den forbindelse berette
om et relativt godt år 2016 for klubben,
både medlems- og regnskabsmæssigt.
Medlemstallet er i forhold til 2015 øget
med 61, så der i 2016 ialt har været 402
betalende medlemmer samlet set i alle afdelinger. Forøgelsen i antal medlemmer er primært i gymnastik, men der er også kommet
et ekstra damehold i fodbold og et pigehold
i håndbold til i årets løb.
Årsregnskabet endte med et plus på ca.
40.000 kr., hvor der i 2015 var et underskud
på ca. 27.000 kr.
I gymnastikafdelingen blev Maria Sværke
valgt ind som ny formand, og i badminton
hedder formanden nu Ole Hansen. Dermed
er alle udvalgsposter igen blevet besat.

Af positive historier i årets løb kan nævnes, at gymnastik søgte og fik tildelt 25.000 kr.
af Sjællandske Medier til indkøb af trampoliner, så der dermed nu kan afholdes stævner
i Stillingehallen. Disse stævner er åbne for
tilskuere, næste stævne er søndag den 2. april.
Årets Leder-pokal blev i år tildelt Janni
Albertsen, som er en meget energisk og velholdt ungdomstræner i fodbold. Årets Fair
Play-pokal gik til Anne Friberg fra håndbold, som er en lige så energisk pigetræner,
og samtidig selv aktiv spiller på seniorholdet.
Stort og velfortjent tillykke til begge.
Stillinge IF har i år 150 års jubilæum,
som vil blive fejret med et sportsligt arrangement i Stillingehallen lørdag den 4. november. Sæt allerede nu x i kalenderen.
Arne Olsen

Janni Albertsen får overrakt pokalen som Året
Leder af formand for idrætsforeningen, Brian
Grundahl.

Anne Friberg får overrakt pokalen som Året
Fair Play af formand for håndbold, Christina
Winther.
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SKÆRTORSDAGS
ROCK
Torsdag den 13. april 2017 bliver der holdt et brag af en fest
i Stillinge Forsamlingshus.

Dørene åbnes kl. 17.30 og festen starter kl. 18.00,
hvor der bliver serveret en 3-retters menu.
Under spisningen er der musik og man kan også købe Amerikansk Lotteri.
Kl. 22.00 spiller After Eight op til en svingom og så slutter festen kl.
02.00.
Pris for hele arrangementet er 350,- kr. pr. person.

Tilmelding på konto: Reg.nr. 4406 Kontonr. 3517795704 –
husk at skrive navn.
Så mød op til hyggeligt samvær, fest og musik ☺

S.U.: Senest den 3. april 2017
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Efter en veloverstået skolefest med meget
glade og stolte elever og forældre ser vi nu
frem mod den kommende trivselsdag på
skolen. Stillinge Skole arbejder systematisk
på at øge trivslen for alle eleverne på skolen,
så vi i fællesskab sikrer et så godt læringsmiljø som overhovedet muligt for den enkelte
elev. De sidste trivselsmålinger er meget flotte og vidner om en skole, hvor læring og trivsel går hånd i hånd. Det betyder selvfølgelig
ikke, at vi ikke kan gøre det endnu bedre og
derfor vil vi den 28. april bruge dagen på,
at alle elever og medarbejdere arbejder med
trivsel. Vi glæder os meget til denne dag og
håber den vil gavne elevernes forståelse af at
forskellighed er en styrke.
Skolebestyrelsen arbejder på at udarbejde et nyt princip for forældrerådenes arbejde, opgaver og inddragelse. Årsagen til
dette er at skolebestyrelsen ønsker et styrket
samarbejde med skolens forældre, så forældrene i samarbejde med skolebestyrelsen
kan være med til at styrke forældrenes fokus
på, hvor de kan hjælpe med deres børn med

2sogne

læring og trivsel. I den forbindelse er der
også udarbejdet et dokument, som beskriver
hvordan skolehjemsamtalerne bedst muligt
understøtter den enkelte elevs læringsmål.
Dette dokument vil være en del af mødet
d. 2. maj, hvor skolebestyrelsen og forældrerådene mødes til den første dialog. Det er
skolebestyrelsen ønske, at der årligt vil være
dialogmøder, hvor vigtige emner drøftes.
I forhold til kommende skoleår har skolen
i samarbejde med Center for teknik og miljø
og Trelleborg friskole set på muligheden for
at ændre på bustiderne. Samarbejdet har
været særdeles positivt, og nu håber vi på,
at det fremsendte forslag vil blive godkendt
politisk. Forslaget medfører, at vi skal ændre
skolens ringetider til 8.15, men til gengæld
vil alle busserne så passe med møde- og slippetider. Det vil betyde, at mange elever vil
undgå at vente op til 60 minutter dagligt på
transport. Vi håber derfor meget på politisk
opbakning.
I den kommende periode går vi i gang
med at planlægge kommende skoleår. I den
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forbindelse er vi glade for, at stort set alle de
børn, som bor i skolens distrikt, har tilvalgt
Stillinge skole i kommende børnehaveklasse.
Det betyder, at der starter 22 nye elever til
sommer. Vi glæder os til at byde dem velkommen.
Gennem de sidste par år har skolen renoveret skolens faglokaler. Lige inden juleferien
var turen så kommet til skolens sløjdlokale. I
samarbejde med Kommunale Ejendomme
blev hele lokalet renoveret, og skolen indkøbte nye høvlebænke, skabe og værktøj.
Hele lokalet fremstår nu i tiptop stand, og
fra skolens side skal der lyde en stor tak til
de dygtige elever, som hjalp med at samle de
mange nye møbler og få dem sat op.
I forbindelse med efteruddannelse af
medarbejderne, har vi i dette skoleår haft
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flere af lærerne på linjefagsuddannelse. Det
betyder, at skolen inden sommerferien vil
have flere lærere med linjefag i Fysik/kemi,
Engelsk og Biologi. I kommende skoleår vil
vi uddanne lærere i historie, så vi også i dette
fag kan leve op til målsætningen i 2020 om,
at alle elever skal undervises af en lærer med
linjefagsuddannelses.
Lige efter vinterferien havde skolen
SFO’er indbudt til fastelavnsfest. Eleverne
fra skolens almen SFO og autistklasserække
deltog i fællesskab om at få kåret en kattekonge og dronning. Efter en veloverstået fejring var der varm kakao på bakkedal.
Til sidst skal der lyde en tak for Jeres store
opbakning til skolefesten og for at støtte op
om, at vi i fællesskab laver en god skole.
På skolens vegne, Martin Meier, Skoleleder

40

April

2017

2sogne

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

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

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

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

Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84
www.strandensmalerservice.dk
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KFUM-Spejderne
i Stillinge

LØVE
TRAKTORSERVICE

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

Støvlebækvej 4

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

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng
Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

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

ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

Salon Ne

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

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

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!
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Hyggelig fastelavnsfest i Stillinge Hallen
Søndag d. 26. februar 2017 var der traditionen tro fastelavnsfest i hallen.
Der var tilmeldt 230 gæster - dejligt med
så stor lokal opbakning.
Der var mange flotte og fantasifulde udklædninger både blandt børn og voksne.
Børnene var i topform til at slå til tønden,
og vi fik fundet både en kattekonge og kattedronning i alle aldersgrupper.
Lotteriet var som altid en succes og vi
havde mange flotte gevinster. 1000 tak til
vores sponsorer.

I år fik vi endnu engang stor opbakning
fra 55 sponsorer, og de skal have en særlig
tak for deres støtte - uden dem intet arrangement.
Tak til udvalget for den store indsats.
Håber vi ses igen til næste år.

Sponsorer ved Fastelavnsfesten 2017
Advodan • BoGrønt • Øster Stillinge • Box
All.dk v. Søren Skovager • Boysen Byg • Bruuns VVS & Kloak v. Kristian Bruun • Cirkus Is • Daglig Brugsen • Decor34 • Eisensøe
last-bus- & varevognsservice • Filter Support
• Frisør Madame Blå • Gørlev Idrætsefterskole • Hair by Ågaard • Hannes rengøring
• HH Auto • Højris Murer & Tagfirma • Internet4U • JH Entreprise v. Jesper Hansen •
John M. Jensen (HJ huse) • Jongshøj Maskiner • Jyske Bank • Jørgen Jensen (Jordbær) •
Karin Juel Revision • Kelstrup Forsamlingshus • Kom-Ann Hudplejeklinik • Kirke Stillinge El-forretning A/S • Kr. Stillinge Forsamlingshus • Kurts Oliefyrsservice V. Jakob
Nielsen • Leif Henriksen • Lindegårdens

Blomster • Lokal bondemand • Lysgaarden
Bed & Bath • Malerfirmaet Bo Nielsen •
Min Bolighandel v. Hanne Steenberg • Min
Købmand v. Næsby Strand • Møllegården
• Næsby Strand VVS • RealMæglerne Jan
Thanning ApS • Rådhus Apoteket • ScanMetals • Selandia Erhvervsrettede Uddannelser • SR Udlejning.dk • Steenberg’s Hobby • Stillinge Auto og pladeværksted v/ Bent
Hansen • Stillinge Blomster & Brugskunst •
Strandens fodterapi v. Stine Ørsted Hybler
• Super Dæk Service, Slagelse • Trelleborg
Grøn Service • Trelleborggaard Blomster •
TSJ Service v/ Thomas Jensen • Tømremester Mathias Kærgaard • Tøvestensgården •
Vognmand Keen Birkemose • Wordling v/
Helle Hartmann Jensen

På vegne af Fastelavnsudvalget
Charlotte E. Poulsen
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Damefodbold i Stillinge IF
Klubben har 2 damehold, hvor der er plads
til nye spillere.
Damesenior
For at spille damesenior skal man være fyldt
15 år. Holdet vil træne mandag og onsdag
på Støvlebækvej kl. 19.00 – 20.30, så snart
banerne bliver frigivet af kommunen.
Old Girls
For at spille Old Girls skal man være fyldt 28
år. Holdet træner om mandagen på Støvlebækvej kl. 19.00 – 20.30, så snart banerne
bliver frigivet af kommunen. Træningen vil
foregå sammen med Dame Seniorholdet.
Nye spillere er meget velkomne til begge
hold, uanset om du har spillet fodbold før

PETANQUE
Så kom foråret, og med det er det også tiden, hvor kontingent skal betales.
Gå ind på Stillinge idrætsforenings hjemmeside (stillingeif.dk) og find petanque - så går
det let. Eller lav en aftale med Kirsten.
Der spilles fortsat:
Tirsdag 14-16, fredag 14-16, lørdag 10-12.

eller er helt ny på banen. Bare interessen og
lysten er der for at spille fodbold.
Meget mere info kan fås hos:
Træner Kim Kristensen 26157046.
I næste nummer vil der komme billeder af
de 2 hold i deres kamptøj, der er sponseret
af:
Dame Senior - H.J. Huse (har været sponsor
i de sidste par sæsoner)
Old Girls – JP. Larsens El-service og XLbyg.
Der skal lyde en stor TAK til Ann Bech
Andersen fra KomAnn, som har sponseret
hvide Adidas bluser til Dame Senior Holdet
gennem de sidste sæsoner.
www.Kom-Ann.dk

Nye, som kan være
interesseret i en hyggelig
og social sportsgren, er
meget velkomne.
KOM OG VÆR MED!
Connie og Bent
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SLAGELSE

Mere end

Kloakservice

års erfaring

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

Tlf. 58 52 7062

www.slagelsekloakservice.dk

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

Tlf. 58 52 0025
www.antonpetersen.dk

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
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Internet

LYNHURTIGT
INTERNET

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

Internet4U har løsningen!

- MULIGHED FOR ONLINE TV

4

- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

- HØJ KVALITET
- HØJ STABILITET

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

Internet4u.nu

v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440 - 26 244 679

www.internet4u.nu

U.nu

- FORSYNING MED BACKUP

Eller ring på tlf. 88 440 440 for mere information

2017
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Kr. Stillinge Plejecenter
Foråret er over os, og vi er så småt startet op
i drivhuset.
Vi er så heldige, at vi har Mads i arbejdsprøvning. Mads har vi været rigtig glade for,
så han vil blive ansat i nogle timer om ugen
til at hjælpe med drivhuset, køreture og andet forefaldende arbejde.
Vi arbejder videre med værdigheden.
I Syrenhuset skal der optaget nogle små
filmklip, der omhandler vores værdighedsarbejde sidste år. Vores konsulent havde fanget nogle gode arbejdsmetoder i Syrenhuset
,han gerne ville videre give.
Man kan da kun være stolt af medarbejderne.
Der er nogle af vores borgere i området,
der har haft besøg af 2 fremmede damer,
som viste sig at være tyve. Vi opfordrer meget til at det bliver meldt til politiet samt at I
låser dørene. I må også rigtig gerne kontakte
os på plejecentret, så vil vi være behjælpelig
med det, vi kan.
Vores aktiviteter er kommet rigtig godt

i gang. Mange deltager i gåture, hvilket er
både godt og sundt. Medarbejderne tager
det som en frynsegode :-)
Mandeklubben er kommet godt i gang,
og strikkeklubben er under opstart.
Vi prøver at få flere aktiviteter igang, så
bor du ude for plejehjemmet og har lyst til at
deltage, skal alle være velkommen.
Der er stadig gymnastik fredag formiddag, hvis nogen vil deltage.
Dansen fortsætter hver måned, se dato i
vores blad på plejehjemmet.
Der er sang hver anden torsdag i måneden fra kl. 14.00 til 15.00.
Hvis der sidder nogen derude, som har
lyst til at være med eller kan spille på et instrument, er I velkommen.
HUSK loppemarked starter op igen den første lørdag i måneden.
De bedste hilsner
Kr.stillingeplejecenter

Hus- og Grundejerforeningen
for Stillinge Sogns Strandarealer
Sommerens foreløbige planlagte aktiviteter
Sankt Hans aften
Fredag den den 23. juni afholdes bålafbrænding på Stillinge Strand. Bålet tændes kl. 21.00.
Generalforsamling
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den 9. juli kl. 10.00.
Yderligere information kan indhentes på foreningen hjemmeside www.husoggrund.dk på
Facebook eller ved henvendelse til sekretær Roland Ipsen – telefon 20201336
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Påskeevent
KFUM Spejderne i Danmark har indgået
et samarbejde med jem & fix lavpris byggemarked. Partnerskabet skal skabe endnu
bedre rammer for kreative og meningsfulde
aktiviteter.
På lokalplan betyder dette, at KFUM
Spejderne i Stillinge i Spejdergården, lørdag
den 8. april, kl. 11-15, afholder et påskeevent sammen med jem & fix.
Aktiviteten går ud på, at man på eventdagen kan lave en påskekylling eller -hare af et

bræt, som der males og tegnes på samt limes
fjer, øjne, næb og andet på. Aktiviteten er let
tilgængelig, og vi håber, at rigtig mange har
lyst til at komme forbi.
Udover selve ”påskefabrikationen” vil
der også være bålaktivitet, hvor der vil være
mulighed for at lave lidt lækkert over bålet.
Vel mødt til en hyggelig dag i Spejdergården, hvor du har mulighed for at være
kreativ.
KFUM Spejderne i Stillinge

Lokalrådets Årspris 2017
Ved et arrangement i lokalrådet torsdag den
9. marts fik ”De frivillige Spejderledere” hos
KFUM Spejderne i Stillinge efter indstilling,
overrakt lokalrådets årspris 2017, hvilket vi
er meget beæret over. Vi er glade for, at vo-

KFUM

spejderne

res frivillige arbejde med børn og unge bliver værdsat. Én sådan påskønnelse er med til
at skabe fornyet lyst og energi til kommende
spejderarbejde.
Lederne hos KFUM Spejderne i Stillinge

Loppeting

KFUM

spejderne

KFUM spejderne i Stillinge søger
effekter til vores loppemarked
Ligger du inde med effekter, du mener, vi kan bruge, dog ikke
hårde hvidevarer, kan du kontakte os på telefon og aftale
nærmere om eventuel afhentning.
Peter Nielsen tlf.: 51 25 32 19 · Karsten Jørgensen tlf.: 22 34 73 95

2sogne.dk

Få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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Dybkærgaard

Udlejning af cykler, kajakker,
paddleboards og fiskestænger

Økologi, bæredygtighed og lokal produktion
• Gårdbutik med økologiske og lokale produkter, bl.a. chokolade, olie, æg,
honning, brugskunst m.m. Vi har også værtindegaver og gavekurve.
• Lysestøberi - vi støber lys i vores eget lysestøberi
• Udlejning af cykler, kajakker, paddleboards og fiskestænger
• Hus & Haveservice
Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse
dybkaergaard@live.dk · Tlf. 6199 9907

Åbningstider: Hverdage 14-18 · Weekend 10-18 · Webshop: www.dybkaergaard.dk
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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Murermester
Byggeri & anlæg
Kunstgræsanlæg
i hele Danmark

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

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

KIRKE STILLINGE

Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15
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Tagdækning

SLAGELSE DYREHOSPITAL

Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse
og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Undersøgelser · Operationer
Tandbehandling · Laboratorium
Fysioterapi · Kattens Værn
Kattepension · Hundelegeplads
Tilbehør · Foder

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.
Tagdækkermester
Benny Carlsen
Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
Tlf. 58 54 72 87
også aften - lørdag/søndag
Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Slagelse Dyrehospital
Rugvænget 12 · Slagelse
Tlf.: 58 50 51 61
mail@slagelsedyrehospital.dk
Slagelsedyrehospital.dk
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Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87
Åbningstider
Mandag 10 -16 • Tirsdag 1000-2100 • Onsdag lukket
Torsdag 1000-1700 • Fredag 1000-1700 • Lørdag efter aftale
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00

Rin Alt i m
g ge
rne urer-,
for taget u og
forp faca
ligt de-a
end
r
e ti bejde
lbu
d

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA
Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26
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Kelstrup og Næsby Strand 2017
En ny elektronisk udgave af KELSTRUP
OG NÆSBY STRAND er nu udkommet
på en CD og skal læses og ses på en PC. Ligesom de tidligere udgaver har den undertitlen: FORTID - NUTID - og FREMTID
og er skrevet og udgivet af Jørgen Weiberg.
Denne e-bog indeholder lokalhistoriske
artikler om et lidt større område end titlen
giver lovning på. Der er billedserier og videoer, og der er artikler om mangt og meget
af interesse for lokale og turister i området.
Om naturen ved stranden, kloakering, mobildækning, TV-modtageforhold, strandret,
offentlige strande, dronning Margrethe og
prins Henriks besøg på Trelleborg og en
masse andet.
En ting i e-bogen – sammen med meget
andet – der er værd at lægge mærke til, er
kommunens nye tiltag om, at de enkelte
parceller skal til at betale for nye vandmålerbrønde, selv om kommunen købte og ejer

disse brønde, da vandforsyningen visse steder overgik fra privat vandforsyning.
Hvis alt dette skulle udgives i bogform,
ville det fylde mange hundrede sider, men
nu kan det hele altså fås som en CD.
Den kan købes i gårdbutikken, Dybkærvej 2, Næsby Strand, eller bestilles på mailadressen: potela@mail.dk.
Denne udgivelse kan absolut anbefales.
Helge Christiansen

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det
til undertegnede, og jeg vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige måneder.
Redaktøren
E-mail: 2sogne@gmail.com eller tlf. 60 67 33 42

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 - 0000242740.
På forhånd tak!
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Torsdag d. 27. april kl. 19.00
Generalforsamling i
Kirke Stillinge Brugsforening

Mødekalender
Tirsdag d. 4. april kl. 19.00
Landsbykorets forårskoncert
Lørdag d. 8. april kl. 11.00
Påskeevent hos Spejderne i Stillinge
Torsdag d. 13. april kl. 17.30
Skærtorsdagsrock i
Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 19. april kl. 19.00
Generalforsamling i
Landsbyernes Erhvervsnetværk
Tirsdag d. 25. april kl. 19.00
Generalforsamling i Hejninge Bylaug

Søndag d. 30. april kl. 10.00
Gåtur på Trampestien langs Tude Å
- Hejninge Bylaug
Søndag d. 28. maj kl. 10.00
Loppemarked og stiklingesalg ved
gadekæret i Hejninge
SÆT X I KALENDEREN
Søndag den 20. august 2017
INDIAN SUMMER RUN
Torsdag den 3. oktober 2017
VALGMØDE
I STILLINGE FORSAMLINGSHUS
Lørdag den 4. november 2017
STILLINGE IF
AFHOLDER 150 ÅRS JUBILÆUM

Grundejerforeningen Stoukærgaard
Indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Torsdag den 27. april 2017 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 2017.

