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

Tryksted: Jannerup offset a/s

”2 Sogne” trykkes i 1500 eksemplarer 
(eftertryk tilladt).

Indlæg og synspunkter, som bringes i 
bladet, deles ikke nødvendigvis af redak-
tionen.

I dette nummer:
  3:  Nyt fra Lokalrådsformanden
  7: Frivillige bidrag
 Stillingehallen afholder 
 generalforsamling
12: Hyggeklubben i Kr. Stillinge
13: Det sker i HUSET
18: Mønstring Stillinge IF
19: Aktiv Natur og Velvære
20: Trelleborg Friskole
21: Strandpositionsskilte
25: Kirkesiderne
34: Legeagenter Stillinge Skole
36: Hyggelig fastelavnsfest
37: Stillinge skolebestyrelse
42: Kr. Stillinge Plejehjem
44: Fastelavnsfest i dagplejen
45: Danske Bank cup
 Petanqe
50: Byfest
53: Valg af elektrisk pære
54: Ungdomsklubben Stjernen
55: Mødekalender

Forside: 
Aktiv Natur og Velvære tyvstartede den nye 
sæson. Jane Brodthagen mangler på bil-
ledet, men det er fordi hun er bag kameraet! 
Læs mere på side 19. 
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet holdt det årlige beboermøde søndag d. 11. marts i HUSET. Inden 
det egentlige beboermøde havde lokalområdets øvrige foreninger og institu-
tioner lejlighed til en kort præsentation. Herefter blev Lars Bøcher valgt til di-
rigent for beboermødet. Efter at have konstateret at beboermødet var lovligt 
varslet, blev ordet givet til undertegnede for en årsberetning. I denne lød det 
bl.a.:

Ved Lokalrådets konstituering efter sidste års beboermøde udpegede vi 
Helle Jongshøj, Vivi Jensen og undertegnede til Stillingehallens bestyrelse, et 
tillidshverv der dog var rimeligt kortvarigt, da Stillingehallen allerede i maj holdt 
sin første offentlige og demokratiske generalforsamling. Det udemokratiske, 
men dog vedtægtsbestemte, bånd mellem Lokalrådet og Hallen var efter 23 
år nu endeligt brudt. Stillingehallens bestyrelse vælges nu endelig demokratisk 
på en generalforsamling, hvor alle borgere over 18 år i Havrebjerg, Hejninge og 
Stillinge sogne har stemmeret og er valgbare. Denne demokratiseringsproces 
har været et af Lokalrådets fokusområder i nogle år.

Lokalrådet skrev i det tidlige forår høringssvar i forbindelse med den nye 
skolestruktur. Dette svar var koordineret med høringssvar fra bestyrelsen for 
Stillinge skole og Stillinge skoles inspektør. Der har været en god dialog mellem 
Lokalrådet og skolen om dette varme emne, og siden har det jo vist sig, at poli-
tikerne lytter, i hvert fald får Stillinge skole nu lov til at bestå som en selvstændig 
enhed og med et større skoledistrikt end tidligere. Alt i alt kommer Stillinge 
skole nok styrket ud af det seneste års skoledebat.

Sidste år barslede kommunen også med en ny plan for den kollektive trafik. 
Også her var der tale om nedlæggelser og omlægninger, der forringede mulig-
hederne for borgerne i vores landdistrikt. Lokalrådet skrev også her høringssvar 
og var i dialog med andre lokale ildsjæle samt kommunen. Resultatet blev en 
udsættelse af planerne. Forvaltningen arbejder nu på en revideret plan, og Lo-
kalrådet vil naturligvis holde øje med resultatet.

Lokalrådet har siden sidst i 
2007 været stærkt involveret i 
etableringen af et fælles sam-
lingssted for lokalområdets 
mange foreninger og frivillige, 
og endelig sidste år stod HU-
SET her. Vi fik ikke alle vores 
ideer med, men vi fik stor ind-
flydelse på de fysiske rammer. 
Administrationen og organisa-
tionen af HUSET er lagt i hæn-
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derne på en bestyrelse af lokale ildsjæle. Der var generalforsamling i oktober 
sidste år, og alle borgere over 18 år i Havrebjerg, Hejninge og Stillinge sogne 
har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Vi fra Lokalrådets side ønsker 
bestyrelsen held og lykke, ligesom der skal lyde et stort tillykke til vores lokal-
område. Det er ikke mange steder i landet, der i krisetider kan fremvise et så flot 
og udbytterigt resultat som HUSET her. Vi håber, at rigtig mange i lokalområdet 
vil tage HUSET til sig og bruge det flittigt.

Lokalrådet har i samarbejde med Stillinge Idrætsforening udarbejdet en 
præsentationsfolder for vores lokalområde. Vi har søgt kommunen om midler 
til trykningen, men har endnu ikke fået svar. Det er meningen, at folderen skal 
husstandsomdeles samt lægges hos turistbureauerne, ejendomsmæglerne og 
andre steder, hvor mennesker færdes. Vi håber, at folderen er på gaden inden 
påske.

Slagelse kommune arbejder med et kommuneplantillæg, der udelukkende 
skal omhandle stier. Det drejer sig om cykelstier, pænt etablerede og offentlige 
afmærkede stier, men også om historiske og måske glemte stier. Det er også 
trampestier f.eks. langs vores mange vandløb. For at komme med input til dette 
arbejde er der nedsat tre følgegrupper, en med medlemmer fra ”de grønne 
råd” -  d.v.s. Friluftsrådet, Dansk Vandrelaug m.fl., en med repræsentanter fra 
lodsejerne -  primært landbrugsorganisationerne, og endelig en gruppe med 
repræsentanter for Landsby- og Lokalrådene i Slagelse kommune. Traditionen 
tro er vores Lokalråd stærkt repræsenteret i denne gruppe, idet både Jane 
Brodthagen fra Kelstrup og Børge Carlsen fra Næsby Strand er med i gruppen.

I det forgangne år har Lokalrådet taget initiativ til et samarbejde med skolen 
omkring indsamling af affald fra naturen. Vi håber, at skolens 7. klassetrin vil 
deltage i projektet under rammerne i det landsdækkende projekt, der køres af 
Danmarks Naturfredningsforening. Vi har dog ikke fået respons fra klasselæ-
rerne endnu.

Også i forbindelse med øget trafiksikkerhed, især for vores børn, har Lokal-
rådet inviteret til samarbejde. Skolen, Ungdomsklubben og Idrætsforeningen 
er inviteret med i samarbejdet - ikke alle har dog de store resurser til dette 
arbejde. Der er dog blevet holdt et par møder, hvor også Ejler Nielsen - herbo-
ende, tidligere færdselsbetjent og byrådsmedlem - har deltaget.

Lokalrådet har også forsøgt sig med nogle fællesmøder mellem lokalområ-
dets øvrige foreninger, primært Hallen og Idrætsforeningen. Heller ikke i dette 
samarbejdes forum er der den store energi at spore.

Lokalrådet vil gerne involvere sig i en markedsdag, hvis de erhvervsdrivende 
og Plejecenteret vil genoplive den tradition. 

Lokalrådet har siden sidste beboermøde holdt øje med kloakeringen langs 
stranden. Umiddelbart skrider arbejdet planmæssigt frem, dog er arbejderne 
i den første del af Næsby Strand stærkt forsinket, ligesom bygherre-leveran-
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cerne også halter bagefter. Sidste år blev den sidste del af Næsby Strand til 
og med Dybkærvej kloakeret. Heller ikke her har bygherren leveret de endelige 
brønddæksler. I år er turen så kommet til Kelstrup Strand frem til Alminderen-
den, hvor der er 355 ejendomme, der skal tilsluttes. Formandens beretning 
blev taget til efterretning.
Herefter redegjorde kassereren for et flot regnskab, der viser, at der i år er ba-
lance mellem udgifter og indtægter, idet Lokalrådet har brugt en del midler til 
inventar til HUSET. Regnskabet blev godkendt af beboermødet.

Til Rådet skulle i år vælges fire medlemmer for en to-årig periode, og p.g.a. 
mandefald tidligere på året skulle der desuden vælges et medlem for en et-årig 
periode. Desuden skulle som vanligt vælges to suppleanter.

De fire kandidater der blev valgt for to år er: Marianne Espenhain, Carsten 
Berg, Børge Carlsen og undertegnede. Ketty Munch blev valgt for et år, og 
Jack Rasmussen og Mads Jensen blev valgt til suppleanter. Herefter var der 
genvalg til revisorerne Jane Brodthagen og Egon Henriksen.

Under eventuelt fremlagde undertegnede Lokalrådets planer for arbejdsop-
gaver i det kommende år, bl.a.:

Lokalrådet er af Slagelse Kommune inviteret med i et samarbejde om afhol-
delse af dette års Teaterfestival. Der kommer således en professionel teater-
gruppe til vores sogn i den første weekend i august, altså d. 3.-5. august, hvor 
de vil opsætte en forestilling under åben himmel med havet som tema.

Lokalrådet vil i det kommende år arbejde videre med projekt ”Blomstren-
de Landsbyer”, et projekt der involverer lokalområdets øvrige foreninger og 
ildsjæle. Projektet skulle gerne ende med et mere formaliseret samarbejde for-
eningerne imellem, en større forståelse og støtte af hinanden og måske en 
egentlig plan for lokalområdets udvikling. Projektet er også en del af den mar-
kedsføring af vores område, der er nødvendig for vores erhvervsdrivende, for 
det private hussalg og for det fortsatte foreningsliv. Vi håber, at rigtig mange af 
sognenes borgere vil støtte op om projektet. Der vil lidt senere på foråret blive 
inviteret til møde om projektet.

Lokalrådet vil fortsat søge samarbejde om trafiksikkerheden og renholdelsen 
i vores sogne. Vi vil fortsat støtte op om byfesten og HUSETs arrangementer. 
Sidst men ikke mindst, vil vi meget gerne i dialog med lokalområdets andre 
borgere om nye tiltag og initiativer.

Som afslutning på beboermødet blev Lokalrådets Årspris uddelt. Lokalrå-
det modtog inden 31. december 2011 forslag til fem kandidater til dette års 
Lokalrådspris. Det skal her bemærkes, at der bor 2.532 sjæle i de 2 sogne, det 
er altså under 2‰ af disse, der er indstillet til Lokalrådets Årspris. Det er med 
andre ord lidt af en bedrift bare at blive indstillet.

Det har igen i år været en umådelig svær opgave at vælge hvilken af kandi-
daterne, der skulle stå alene tilbage. Der er blevet argumenteret, debatteret, 
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prioriteret og til sidst måtte stemmesedlerne i brug – ikke fordi vi er uenige i 
Lokalrådet, men simpelthen fordi alle kandidaterne er kvalificerede.

De nominerede var Helge Christiansen for sit store arbejde med vores lo-
kalhistorie. Annelise Egede for sin uvurderlige indsats for de ældre i Hygge-
klubben. Hans Kurt Nielsen for sit kæmpe arbejde gennem tiden for Byfesten, 
Stillingehallen, Idrætsforeningen m.v. Erna Balle for sin meget store indsats for 
tidligere tiders Byfest, Stillingehallen m.v.

Den sidste nominerede, og den, der løb med prisen på de 5.000 kr., var Ole 
Olsen, for sit store arbejde for lokalområdet i al almindelighed. Heraf blev bl.a. 
følgende nævnt:

Ole har været en af idémæn-
dene til en sammenslutning af alle 
Landsby- og Lokalråd i Slagelse 
Kommune som et modspil til den 
store kommunesammenlægning.

Ole er hvert år med til at ar-
rangere en regional Landdistrikts-
konference, hvor ildsjæle fra land-
distrikter i hele Region Sjælland 
kan mødes, udveksle erfaringer og 
blive inspireret af de mange gode 
foredragsholdere, der har indlæg på konferencen.

Det er Ole der gang på gang, via sit virke i Landdistrikternes Fællesråd, sæt-
ter Landdistriktspolitiken på dagsordenen, det sker i radioen, på TV, på regel-
mæssige møder på Christiansborg, det sker stort set al den tid han er vågen.

Det var også Oles politiske evner og kontakter, der muliggjorde opførelsen af 
det store redskabsrum i forlængelse af Stillingehallen.

Det var Ole, der havde kontakterne og ideen til at optage et par programmer 
i serien ”Mit kæreste eje” i Stillinge Forsamlingshus.

Det var også Ole Olsen, der satte Borgmester Lis Tribler på plads, da hun 
ville nedlægge vores plejecenter.

Når Ole taler, så lytter de fleste, så der lyttes meget.
Et stort tillykke til Ole med den velfortjente hædersbevisning.
Efter prisoverrækkelsen var Lokalrådet vært ved en god søndagsmiddag. 

Claus fra Stillinge Forsamlingshus havde lavet en rigtig lækker oksesteg stegt 
som vildt, hertil hvide og brune kartofler, bønner og Waldorfsalat.

I forlængelse af beboermødet har Lokalrådet konstitueret sig med underteg-
nede som formand, Ib Jensen som næstformand og webmaster, Hanne Tew 
som kasserer og Marianne Espenhain som referent.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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Stillingehallen afholder den årlige 
Generalforsamling
Mandag d. 7. maj kl. 19.00

Mødet holdes i cafeteriet, Bildsøvej 74 B.

Dagsorden:
Valg af dirigent 

Formandens beretning · Kassererens beretning
Indkomne forslag · Valg af Bestyrelse og suppleanter (valg af stemmetællere) 

Eventuelt

Uddrag fra vedtægterne:
Stillinge Hallen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige general-

forsamling, der holdes inden udgangen af maj måned. Der vælges i lige år 2 medlemmer og 
i ulige år 3 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år. Derudover vælges 1 suppleant for 1 år.

Alle med helårsbopæl i Hejninge, Havrebjerg og Stillinge sogne er, når de er fyldt 18 år, 
valgbare til bestyrelsen og har stemmeret på generalforsamlingen. Alle beslutninger på 

generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed af de fremmødte.

FRIVILLIGE BIDRAG
Lokalrådet plejer to gange om året, i april og oktober, at lægge 

girokort i 2sogne for indbetaling af frivillige bidrag. Det lykkes os 
hvert år at samle et anseeligt beløb til Lokalrådets arbejde.

TAK for det.

Disse girokort koster hvert år Lokalrådet 3.000 kr. samt nogle timers 
arbejde med at folde og ilægge. Det virker måske ikke så 

fornuftigt  at bruge så mange penge på indkøb af girokort, som 
mange også efterhånden finder for dyre eller besværlige at anvende.

I dette nummer vil vi derfor forsøge med en appel om indbetaling 
direkte til vores konto i Arbejdernes Landsbank og derved 

spare udgiften til girokort.

Frivillige bidrag kan indsættes på konto: 5356 - 0242740.
Alternativt kan bidraget lægges i en kuvert i kassererens 

postkasse på Bildsøvej 81 eller formandens på Solvænget 28.
HUSK afsender – På forhånd tak!
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Aut. VVS-installatør

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

www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk

VAND · VARME · SANITET · NATURGAS
SOLVARME · BIOBRÆNDSELSANLÆG · VARMEPUMPER

v/ Aut. El-installatør Flemming Bruun Jørgensen

58 54 70 20
bildso.el@gmail.com           Bildsøvej 20 · Bildsø · 4200 Slagelse

El-installationer: Alt fra ringeklokker til kraftværker

�

BILDSØ EL
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

Reparation og salg af: Landbrugsmaskiner, græsslåmaskiner og havefræsere.

Sandblæsning af div. emner.

Finn Hangartner

Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15

Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.

Autoværksted - Pladesmed

KILDEMOSEN SMEDIE

Alt smedejern til hus og have

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse

Tlf. 20 21 93 55

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid

med indhold.

Kom og vær med.

Vi holder 

møde onsdag.

VELKOMMEN
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Godt håndværk

Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

BRÆNDETRÆ 
Bøg, Eg, Ask og Ahorn a!agt i 2,7 m stakke 

ved fast vej kan købes.
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

Valdbygaard Skovdistrikt

Fællesformand  Jacob Raft 5182 2778  formand@stillingeif.dk  

Næstformand  Pia Svendsen  2963 6589  nf@stillingeif.dk  

Kasserer   Leon Johansen 5854 9161  kasserer@stillingeif.dk  

Håndbold Camilla Dahl Nielsen 2063 8954  haandbold@stillingeif.dk  

Fodbold senior  Brian Dahl 6015 0123  fodbold@stillingeif.dk  

Fodbold ungdom  Brian Dahl 6015 0123  fodbold@stillingeif.dk 

Badminton Kenneth Jensen  2244 2991  badminton@stillingeif.dk  

Gymnastik  P.t. Ingen - Kontakt Fællesformanden 

Petanque Bent Heegaard  5854 0436  petanque@stillingeif.dk 

6718
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Stillinge Idrætsforening
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STRANDENS

MALERSERVICE
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Malermester

Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84

www.strandensmalerservice.dk

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN
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Hyggeklubben i Kr. Stillinge
Hyggeklubben har en stor tak til Stillinge gl. Låne- og Sparekasse for, at vi igen 
i år er betænkt med penge fra deres fond. Alle hyggeklubbens medlemmer 
har besluttet, at de penge skal bruges til hjælp til en udflugt engang i maj/juni 
måned, hvor vi bestiller Egons Busser til at køre os en tur ud til skov og strand. 
Alle vil gerne nyde naturen fra bussen, da alle er mere eller mindre dårligt  
gående f.eks. med rolator, rullestol eller krykstok, men der er altid højt humør i 
bussen på sådanne ture.

Hyggeklubben mødes som sædvanlig hver tirsdag fra kl. 13 til kl. 16.15 til 
kaffe m/kage og et arrangement, som er forudbestemt af alle.

Vi har lige lavet et program for de næste 6 måneder – alle kommer med 
forslag, og Annelise (frivillig hjælper) undersøger så, om det kan lade sig gøre, 
og hvordan det passer ind i kalenderen. Vi holder til i konfirmandstuen i præ-
stegården i Kr. Stillinge

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

Vores program for foråret 2012:
17. jan.  Bankospil
24. jan.  Gl. dansk fil som vi også ser i konfirmand stuen
31. jan.  Gudstjeneste
  7. feb.  Bankospil 
14. feb.  Birte Iversen viste og fortalte om sine 100 fine dukker  
21. feb.  Havde vi vores generalforsamling
28. feb.  Spiste vi ”brunch” i konfirmandstuen – sjovt – sjovt
  6. mar.  Bankospil
13. mar.  Gl. dansk film
20. mar.  Foredrag om Sprogø pigerne af Kurt Rehder
27. mar.  Gudstjeneste
  3. apr.  Påskefrokost (fra Lissi Larsen) i konfirmandstuen, 
 hvor præstefamilien er inviteret med.
10. apr.  Bankospil
17. apr.  Harmonikaspil og sang af Verner og Leif Olsen fra Høng 
24. apr.  Else Nielsen fortæller og viser lysbilleder fra deres vandretur i Lapland 
  2. maj  Bankospil 
15. maj  Musik og sang af vores kirkesanger Heegård og organist Charlotte 
22. maj  Gudstjeneste
Juni  – udflugt og i øvrigt åben for forslag

2 minibusser fra Egons Busser henter og bringer hyggeklubmedlemmerne til præ- 
stegården, hvor vi har det sjovt og hyggeligt ved de forskellige arrangementer.
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Alle er velkommen til at ringe til mig (frivillige hjælper) Annelise Egede an- 
gående spørgsmål og evt. indmelding. I skal være velkommen.

 Annelise Egede tlf. 5838 0082 eller 2022 0082

Det sker i HUSET

Torsdag d. 12. april 2012, kl. 19.00

Vinsmagning

Vi gentager en succes og inviterer til vinsmagning. 

Denne gang i samarbejde med Dag`li Brugsen og Multiwine a/s. 

Det bliver en rigtig hyggelig aften, hvor vi smager på hvid- og rødvine fra 

spændende vinlande som Italien, Spanien, Frankrig og Chile. 

Henning (Dag`li Brugsen), har helt sikkert et godt tilbud til os! 

Prisen er blot kr. 50,- pr. person 

Hurtig tilmelding tilrådes på stillingehuset@gmail.com eller på 

telefon 2055 3870

Fredag d. 1. juni 2012, kl. 18.00

Fællesspisning

Vi tænder op i grillen og lader hyggestemningen sænke sig over terrassen 

ved HUSET. Deltagerne skal selv medbringe kød til grillen, 

så sørger vi for salat, dressing, flütes m.v.

Drikkevarer købes til fornuftige priser i HUSET.

Skynd dig at tilmelde dig og din nabo, så vi kan få nogle hyggelige, 

afslappede timer med hinanden.

Prisen er blot kr. 50,- pr. person 

Hurtig tilmelding tilrådes på stillingehuset@gmail.com eller på 

telefon 2055 3870

1/2 pris for børn under 13 år til alle arrangementer
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58 50 07 28

OG ALUFACADER

Alt glarmesterarbejde udføres

 facader

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

r

T

www.rmmaskinbroder rmmaskinbrodering.dk

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385
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Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

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

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

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

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

tørt brænde på lager.

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

Støt vores annoncører 
- de støtter os!



16 2 sogne

Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

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

med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

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

bestille værelser i god tid.
Velkommen!

Erlings

Hestevogne
Aftal tur med hestevogn

Vogne fra 2-30 personer

Tlf.: 58 54 71 03

Mobil: 40 46 91 03
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Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471

Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10

Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12B  Øster Stillinge 4200 Slagelse



18 2 sogne

Mønstring/indskrivning
i Stillinge IF

Så er det ved at være forår… måske
Uanset hvad, så er der snart mønstring/indskrivning for    

ungdommen i Stillinge IF. Nye som gamle spillere i alle årgange.
Piger og drenge er velkommen denne dag.

Tidspunkt: Torsdag d. 5 april kl. 18.00-20.00
Sted: Huset, Bildsøvej 74b

6718

STILLINGE

ID
R

Æ
TSFORENIN

GS.I .
F.

Fodbold Fitness er motionsfodbold på en ny og fleksi-
bel måde for voksne mænd og kvinder. Bliv medlem i 
din lokale fodboldklub og vælg frit mellem alle udbudte 
Fodbold Fitness holdtyper, der fx kan være for stude-
rende, mænd over 35, oldboys eller mødre.

Du booker din plads online, møder op og spiller 
fodbold med ligesindede. Der er ingen træner eller 
turnering – til gengæld spilles der på mindre baner og 
altid med bold. Fodbold Fitness er for dig, der værner 
om din tid, din sundhed og dit sociale netværk!

Ring og hør mere på 60 15 01 23
VI STARTER 14. APRIL KL. 14.00
PÅ STØVLEBÆKVEJ I KR. STILLINGE

SPIL MOTIONSFODBOLD 
I STILLINGE IF
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En ny sæson står for døren
Aktiv Natur Velvære starter søndag 
den 15. april for en ny sommersæson, 
hvor vi begynder med den sædvanlige 
træning med vores fitnessinstruktør 
Karen.

Der er planlagt rigtig mange aktivite-
ter i år, og man kan gå ind på klubbens 
hjemmeside www.aktivnatur.dk, hvor 
man kan se hele aktivitetskalenderen for sommersæsonen.

Tai-chi Chuan
Det skal dog lige fremhæves, at interesserede i år har mulighed for prøve kræfter 
med Tai-chi. Det er den gren, der kaldes for Chuan (Tai-chi Chuan). Første gang, 
vi starter op med dette, er søndag den 6. maj. Der er som sædvanlig behagelig 
brugerbetaling med kr. 30 pr. gang for medlemmer og 50 kr. for ikke-medlemmer. 

Kajakkursus
Foreningen råder over en række havkajakker, som klubbens medlemmer kan 
leje under særdeles favorable vilkår. Vores faste instruktør Jan Nielsen har i 
denne sæson oprettet kurser specielt for foreningens medlemmer både i Kor-
sør Svømmehal og udendørs. Der er kurser i teknik og sikkerhed samt rullekur-
sus. Se nærmere om dette på vores hjemmeside.

Foreningsfolder
Igen i år har vi lavet en foreningsfolder med en sæsonkalender for alle vores 
aktiviteter. Vi har planlagt, at den skal omdeles i hele sommerhusområdet og 
Kirke Stillinge søndag den 1. april. 

Forårstur ad Fodsporet
I Aktiv Natur Velvære har vi tradition for at holde en forårstræningstur. I år bliver 
det en fælles cykeltur ad det nye ”Fodspor”. Turen er planlagt til søndag den 
22. april. Der er afgang ad ”Fodsporet” kl. 10.00 med start fra Willemoesvej ud 
for Handelsskolen. 

Har du lyst at deltage, er du velkommen til at melde dig ind i klubben på 
vores hjemmeside www.aktivnatur.dk,. Det koster kun 200 kr. for en sæson pr. 
person og 350 kr. for en familie med hjemmeboende børn op til 18 år. Du kan 
også komme forbi træningspladsen, som ligger ved siden af ”Feriekolonien” i 
Bildsø Skov søndag kl. 9:30 og onsdag kl. 17:30, og se hvad der foregår.

Jane Brodthagen
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Viljen til at turde
Fredag den 2. marts var det syvende år i træk, at Trelleborg Friskole afviklede 
skolens store talentshow ”Stjerne på en skole”.  I år var der hele 20 numre på 
plakaten, og genremæssigt spændte de vidt; der var musik- og sangnumre 
samt indslag med dans, akrobatik og gymnastik. Mere end 50 af skolens elever 
var på scenen denne fredag, hvor de optrådte for skolens lærere, de resterende 
elever, samt et stort antal forældre og bedsteforældre. Stemningen var som al-
tid høj blandt publikum og deltagerne, og elevernes engagementet var smitten-
de og livsbekræftende. Det er åbenlyst, at der er mange, mangeartede talenter 
blandt eleverne, men endnu mere steg glæden og stoltheden som tilskuer over 
den tydelige vilje, glæde og lyst til at vise sine evner frem for et publikum.

Ifølge skoleleder Mette S. Jensen, så handlede arrangementet i høj grad 
om, at den enkelte elev overvinder sig selv, og om at turde stille sig frem, og 
vise det man kan. Det at stille sig frem for andre, øves i alle klasser på forskel-
lig vis. Det gør vi, fordi vi kan se, at det udvikler elevernes potentiale. Og det 
er en proces, der øger den enkeltes muligheder i livet videre frem. Vores skole 
har en overskuelig størrelse, og vi prioriterer de sociale aspekter højt – både i 
og på tværs af klasserne – så alle kender alle, og man er trygge ved hinanden. 

Mette S. Jensen bemærkede endvidere, at det var en skøn oplevelse at se 
eleverne fra 9.klasse heppe på drengene fra 0. klasse, som breakdancede og 
spillede luftguitar, samtidig med at nogle af de større elever sad med de yngre 
på skødet, mens de ventede på, at det blev deres tur på scenen.

Denne form for harmoni og tryghed øger mulighederne for en succesfuld 
optræden, ingen har 
i hvert fald en dårlig 
oplevelse, fordi pub-
likum buher eller gør 
nar. Det kan være den 
afgørende detalje for 
en nervøs elev med 
meget at byde på. 
Som skole tror vi på, 
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at gode oplevelser udvikler og gør stærk, og de giver energi og lyst til yderli-
gere indsatser.   

Værdierne afspejlede sig også i de enkelte numre, hvor mange af grupperne 
bestod af elever fra  mere end en årgang. Et eksempel herpå var sangen, som 
pigerne fra 6. klasse optrådte med, den var akkompagneret af en meget dygtig 
danser fra 3. klasse.  

Lærer Jens Augustsen var ansvarlig for selve arrangementets forløb, hvori to 
andre lærere agerede konferencierer. Skolen lægger lokaler og teknisk udstyr 
til, samt sørger for indbydelser og lignende, men selve indholdet er helt og hol-
dent elevernes eget arrangement. Det er således elevernes eget ansvar – må-
ske i samarbejde med forældre og andre interesserede – at finde tid og plads til 
al træning og øvelse, der skal foregår uden for den almindelige skoletid. 

Eleverne skal cirka en uge inden arrangementet afholdes melde sig til, og så 
står Jens Augustsen for program, lys, lyd og scene. På selve dagen arrange-
mentet løber af stablen er der sat tid af fra morgenstunden, så deltagerne kan 
afholde generalprøve, og så er det ellers tid til det store show. 

Vinderen – for sådan en skal findes – blev i år Sarah Zielinski fra 5. kl. Hun 
blev med rette hyldet og modtog pokalen for sit meget flotte gymnastiknummer. 

Billeder Brian Dehli. Tekst John Jensen

Strandpositionsskilte
Færdes du på en af vore strande, vil du have opda-
get nogle mystiske skilte, der er blevet sat op i marts 
måned.

Det er positionsskilte til angivelse af stedets be-
liggenhed, som er opsat af politiet. Kommer du ud 
for et ulykkestilfælde, skal du kalde 112 på telefo-
nen, og samtidig opgive det pågældende nummer  
P XXX. Politi og redningskops vil derefter via GPS nøjagtig vide, hvor stedet er.

Placeringen af skiltene er nøje valgt i et samarbejde mellem beredskabet 
i kommunen og politiet, men der vil være et godt stykke imellem skiltene, da 
man ikke kan plastre hele kyststrækningen til med skilte.

Der er i øjeblikket et spring i numrene, men dette er for, at der evt. kan tilfø-
jes nye numre på et tidspunkt.

Den politikreds, vores område hører under, er den fjerde, der bliver færdig i 
Danmark med skiltning. Skiltene er først og fremmest opsat ved vore offentlige 
strande, men burde også opsættes på strandområder, hvor mange badende 
kommer.

Jørgen Weiberg
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Jeg elsker sommer.
Jeg får sådan lyst til 
at bo ved havet med 

en lille badebro

Du er  godt
klar over, at det er

saltvand, ikk’?
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND
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EN STOL OG DENS BETYDNING 
 

Kom i den sidste nattevagt 
i en af mine kæres dragt, 
og sæt dig ved min side, 
og tal med mig, som ven med ven, 
om, hvor vi snart skal ses igen 
og glemme al vor kvide! (Salmebogen, 538) 

I dette vers fra Grundtvigs salme om at dø, henven-
der vi os til den opstandne. Vi beder ham komme til 
os. I den sidste nattevagt. Dér, hvor mørket er tæt-
test, håbet er længst borte, men samtidig dér – i nat-
tens indre – hvor sent bliver til tidligt. 
 Vi beder ham komme „i en af mine kæres 
dragt“. Ganske upåfaldende, ja, så man kunne for-
veksle ham med en anden, netop én vi kender, „en 
af mine kære“. Eller er det en af mine kære, der 
kommer og sidder ved siden af og taler, og er det så 
sådan, at han – den opstandne – tager hans eller 
hendes ord op og gør dem til sine? Men så kom han 
alligevel også og talte med mig, som ven med ven, 
om, hvor vi snart skal ses igen.  
 Forfatteren Knud Hansen skriver i sin bog om 
kunstmaleren van Gogh: „Jeg købte engang en 
reproduktion af (van Goghs billede) „Stolen“. … 
Den nævnte træstol med halmsæde er så simpel og 
ligetil som noget kan være … Man mærker det er en 
stol, der bliver brugt og stadig bruges. Nogen har 
siddet på den, og andre vil komme. 
 Van Gogh hungrede efter venner. Han blev del-
vis skuffet, eller helt. Men stolen opgav han ikke. 
Engang ville nogen komme, sætte sig på den, åbne 
sig for ham og være hans ven. 
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tid muligt at fremstille, men man kunne male en stol, 
man kunne lade den stå tom, og man kunne på den 
måde give udtryk for sit håb til Kristus – – – kom i 
den sidste nattevagt, eller i den første, eller nu med 
det samme, og sæt dig ved min side.“ 

O, lad mig i min sidste stund 
det høre af din egen mund, 
som Ånd og liv kan tale, 
hvor godt der er i Himmerig, 
og at du stol har sat til mig 
i dine lyse sale! 

 Billedet kan også vendes om, så det ikke er os, 
der har sat en stol frem til ham, men omvendt. En 
sådan stol fortæller mere end mange ord, hvor godt 
der er i Himmerig. For stolen viser, at man er ventet. 
At der er plads. Ikke bare plads til flere som i en bus, 
hvor pladsen kan indtages af hvem som helst og hele 
tiden nogle andre end før. Men at du stol har sat til 
mig. At jeg er ventet. MB 
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Han kan måske 
endog have op-
fattet et sådant 
billede af en tom 
stol som et slags 
moderne Kri-
stus-billede. Kri-
stus er usynlig, 
men alligevel til 
stede. … Et di-
rekte Kristus-bil-
lede var det efter 
van Goghs op-
fattelse ikke i vor
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KONCERT I STILLINGE KIRKE 

Torsdag, den 31. maj kl. 19.30 
 

Guitarist 
Tomas Krakowski 

 
 
Dette bliver en enestående mulighed for at høre musik 
for klassisk guitar i verdensklasse. Tomas Krakowski 
er født i Stavanger i Norge, er uddannet på Musikhög-
skolan i Malmø og på det kongelige musikkonserva-
torium i København og har desuden studeret i Alican-
te i Spanien. Tomas Krakowski er en af de førende 
klassiske guitarister i Skandinavien og har modtaget 
adskillige priser for sit mangeårige arbejde for og med 
klassisk guitar musik. 
 
Der er gratis entre til koncerten. Alle er velkomne.  
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SANGAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN 
 
Torsdag, den 2. maj, kl. 19.30. 
 

 
Der vil både være tale om nogle af de mest elskede 
af hans sange og et par af de mere sjældent brugte, 
men ufortjent oversete. 
 
Der er kaffebord og fri entré. Alle er velkomne 
 
 
 
SOMMERKONCERT I  

HEJNINGE KIRKE 
Torsdag, den 14. juni kl. 19.30 

 
Karen Lysholm og Carsten Mejsner fra vokalgrup-
pen Swingguide synger sommeren ind.  
Uffe Andersen akkompagnerer på klaver.  

Sæt kryds i kalenderen allerede nu. 

Der er gratis entré. Alle er velkomne.  

Efter koncerten er der kaffebord og fællessang på 
Trelleborg Friskole. 
 

GRUNDTVIG   

Sognepræst Morten Brøgger 
har til denne aften udvalgt et 
sæt af salmer og sange fra vores 
allerstørste sang- og salme-
digter, N.F. S. Grundtvig.
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Årets konfirmander 
Søndag, den 13. maj, kl. 10.30 i Stillinge kirke: 

Asbjørn Veilskov Friis, Hvedevænget 26, Kirke Stillinge 
Christian Friis, Violvej 83, Korsør 
Mark Juel Haagh, Drøsselbjergvej 55, Stillinge Strand  
Gustav Kristian Normann Jedig, Kildegårdsvej 3, Ø. Still. 
Mads Johannes Jelager, Sortspættevej 11, Stillinge Strand 
Benjamin Flemming Kristensen, Knudsrødvej 4, Bildsø 
Petrine Fyrst Kristiansen, Kongsmarkv. 289, Kelstrup Str. 
Christina Spring Nielsen, Kongsmarkv. 234, Kelstrup Str. 
Simone Ellen Pedersen , Møllevænget 9, Kirke Stillinge 
Andreas Rosenbæk, Egebjergvej 97, Slagelse 
 
Kristi Himmelfarts dag, den  17. maj, kl. 10.00 i Hejninge kirke: 

Line Sofie Højris Christensen, Hovvejen 4, Hejninge 
 
Kristi Himmelfarts dag, den 17. maj, kl. 11.45 i Stillinge kirke: 

Skrållan Sophie Arndt, Platanvej 5, Slagelse 
Martin Pekár Christensen, Lundbæksvej 11, Slots Bjergby 
Oline Saxbjørn Dehli, Nansensgade 20, Slagelse 
Nicklas Oliver Dyrdorf, Sørby Parkvej 59, Sørbymagle 
Cecilie Jensen-Mattebjerg, Kildemarksvej 2, Næsby Huse 
Matthias Bahn Lielholm Jespersen, Sigurdsvej 9, Slagelse 
Nikolaj Hygum Juul, Trompetvej 3, Slagelse 
Sarah Haarlev Kristensen, Stillingevej 72, Kirke Stillinge 
Sebastian Staunstrup Kristiansen, Nansensgade 20, st., Sl. 
Lærke Mølledal Majeske Larsen, Stationsvej 5, Dalmose. 
Dres Molte Olsen, Musholmvej 90, Korsør 
Asta Schiøtt, Grønlandsvej 21, Slagelse 
Neija Emilie Schneider, Tøndervej 3, Slagelse 
Rebekka Therese Kragh Torp, Engvangen 4, Slagelse 
Yasmin Kruse Tramborg, Jasminvej 43, Slagelse 
Nicoline Søndergaard Uth, Harevænget 23, Slagelse  
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Årets konfirmander (fortsat) 
Søndag, den 20. maj, kl. 10.30 i Stillinge kirke: 

Viktor Thomas Buch, Hollandsvej 19, Slagelse 
Aske Jon Christensen, Kongsmarkvej 69, Stillinge Strand 
Mikkel Agerbo Essendrop, Rosenvænget 6, Kirke Stillinge 
Sara Kolding, Møllebakken 1B, Slagelse 
Katrine Løhde Kristiansen, Valbygårdsvej 85, Slagelse 
Jonas Holst Larsen, Frodesvej 7, Slagelse 
Lise Lambert Olsen, Birkemosevej 11, Næsbystrand 
Jannick Lindegaard Otto, Støvlebækvej 8 B, Kirke Stillinge 
Andreas Schou Pedersen, Solvænget 28, Kirke Stillinge 
André Gotfredsen Rasmussen, Kirkevænget 21, Kr. Stillinge 
Kasper Kenneth Ringbo, Hildursvej 8, Slagelse 
Julie Frese Vestergaard, Stendyssevej 4, Bildsø Strand 
 

 
 

Konfirmationsdatoer 2013: 

Elever fra Stillinge skole: 
Søndagene, den 5. og 12. maj (Stillinge kirke). 
Kristi Himmelfarts dag, den 9. maj (Hejninge kirke). 

Elever fra Trelleborg Friskole: 
Kristi Himmelfarts dag, den 9. maj. 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

1. april, Palmesøndag 1030 Ingen 
5. april, Skærtorsdag 1930 1030 
6. april, Langfredag 1030 Ingen 
8. april, Påskedag 1030 900 
9. april, Anden påskedag 1030 Ingen 
15. april, 1. s. e. påske 900 1030 
22. april, 2. s. e. påske 900 * Ingen 
29. april, 3. s. e. påske 1030 Ingen 

4. maj, Bededag Ingen  1030 
6. maj, 4. s. e. påske 1030 Ingen 
13. maj, 5. s. e. påske 1030 (K) Ingen 
17. maj, Kr. Himmelfart 1145 (K) 1000  (K)  
20. maj, 6. s. e. påske 1030 (K) Ingen 
27. maj, Pinsedag 900  1030 
28. maj, Anden pinsedag 1030  Ingen 

(K)= Konfirmation 

Gudstjenester på plejehjemmet 
4. april og 9. maj, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Katja Liebst-Olsen. 

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 
Sognepræst Morten Brøgger holder fri 10.-13. og 20.-22. 
april. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-
Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81.  
(Se også www.sctpederskirke.dk). 
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Sognepræst   

Morten Brøgger,  
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, 
e-mail: mbr@km.dk  

Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,  
mandag træffes sognepræsten ikke. 

Stillinge sogn 

Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98. 

Menighedsrådet:  

Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,  
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk 

Kirkeværge Agnes Jensen, tlf. 58 54 78 53. 

Susanne Broustbo 
Søren Skovager Jensen 
Poul Tranekær Nielsen 
Annette Madsen 
Tove Stephenson 

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. 

Anette Andersen 
Else Berg 
Knud Hansen 
Elisabeth Rosasco 
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

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

Bøg til hæk  ......................fra kr.   5,00 -   8,75

Liguster ”Atros”  ..............fra kr.   6,25 -   8,75

Spirea  ”Van houtii”  ........fra kr.   7,50 -   8,75

Spirea ”Grefsheim”  ......... fra kr. 10,00 - 11,25

Rød Snebær  .....................fra kr.   7,50 -   8,75

Fjeldribs  ..........................fra kr.   7,50 -   8,75

3RWHQWLOODµ*ROGÀQJHU� ........................ kr 11,25

Stkpris incl. moms for: Efterår 2010 og forår 2011.

Med venlig hilsen: Kjeld J Andersen, Kildemosen i/s
Kildemosen 4, 4200 Slagelse. 58 54 90 60, kja@intranet.dk.Kl
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Lars Meng 40 53 85 89
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Legeagenter med Girafsprog
Skrevet af Børneergoterapeut Tina Sonne Dahl, Stillinge Skole

 
”Dag, Dag, Dag, Dag” lyder det fra en række børn i skolegården…..og ”Nat, 
Nat, Nat, Nat”, råber børnene rækken overfor. Der er fuld fart i en fangeleg, 
som er sat i gang af Legeagenterne på Stillinge Skole.

Ind imellem er der en af Legeagenterne, der sætter sig på hug og trøster en 
af de mindre børn, som har slået sig lidt. Et andet barn er ikke så meget med 
i selve legen, men hjælper til med at fange ”Dag og Nat – skiven” og give den 
til Legeagenten, således at legen kan fortsætte.

Der er plads til alle hos Legeagenterne.  

Legens betydning
Fysisk aktivitet har stor betydning for børn og unges udvikling og indlæring.
Lege, hvor børn og unge er i bevægelse sammen og på tværs af alder, berører 
mange områder som har betydning for opvæksten.

Ved leg opstår blandt andet et fællesskab, hvor man lærer at nå til enighed, 
og hvor legens regler skal overholdes for at legen kan være sjov og spæn-
dende. Legen udvikler derfor ikke kun motorik og kondition, men giver også 
børnene sanseoplevelser og sociale kompetencer der er væsentlige i skolen.

Projekt ”Legeagent”
Siden efteråret 2011 har Stillinge Skole deltaget i ”Projekt legeagent”, som er 
en del af breddeidrætsprojektet, ”Motion i Slagelse”, et samarbejde mellem 
Slagelse Kommune og Gerlev Legepark. 

Tretten børn fordelt fra 6. til 9. årgang har deltaget i projektet. De har således 
deltaget i en introduktionsdag på Gerlev Legepark, og deres virke er løbende 
blevet inspireret og evalueret af Legeagent-instruktører fra Gerlev.

I alle ugens skoledage har Legeagent-børnene på skift ansvaret for lege og 
aktiviteter i de to længste frikvarterer.

En gang ugentligt afholdes Legeagentmøde, hvor nye lege findes og afprø-
ves. Desuden er dette møde stedet, hvor nye idéer luftes, udfordringer drøftes, 
og hvor der altid er plads til spørgsmål og undren. 

Foruden disse møder har vi netop afholdt en Temadag med introduktion til 
”Sansemotorik” - hvad sker der med hjerne og krop, når vi leger, samt ”Giraf-
sprog”.

”Girafsprog”
Som Legeagent er man både sjov igangsætter, og den der trøster. Men til tider 
kan der også være konflikter, som skal løses hen ad vejen. Som et led i forløbet 
er Legeagenterne derfor netop blevet introduceret til ”Giraf-sprog”.
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”Girafsprog” er opfundet af af den amerikanske psykolog Marshal B. Ro-
senberg. Giraffens store hjerte og lange hals symboliserer medfølelse og over-
blik. ”Girafsprog” er en særlig måde at tale sammen på.

Formålet  med ”Girafsprog” er at være sammen på en måde, der så vidt 
muligt giver plads og tilgodeser alles behov, og hvor den samtale, der sker 
imellem os, skaber mere forståelse for hinanden.

Kort sagt er ”Girafsprog”  baseret på et ønske om, at vores kontakt med 
andre kan være ligeværdig og kendetegnet af respekt, også selvom vi er for-
skellige og uenige. Det vil sige ikke at dømme andre på forhånd.

”Girafsprog” i praksis.
Legeagenterne er gennem kurset blevet introduceret til  girafsprogets ”4 ben” 
og anvendelige sætninger til brug ved løsning af konflikt.
1. Iagttagelse - ”Fortæl hvad der er sket… Jeg kan se, at…”
2. Følelser - ”Jeg bliver glad, fordi….”
3. Behov - ”Jeg har brug for……”
4. Anmodning - ”Vil du godt…..?” 

Således er det en vekslen mellem at lytte, forstå og give udtryk for følelser, 
ønsker og behov. Det lyder måske enkelt og let, men det kræver tid at tilegne 
sig. 

Legeagenter med ”Girafsprog”
At tale ”Girafsprog” er en proces og ikke bare noget, man lærer på én gang, 
hvorefter man går ud i frikvarteret og bruger det. 
Der er hele tiden behov for at snakke om og lære af de situationer, der opstår.
Legeagenternes viden om ”Giraf-sprog” har dog allerede sået frø, som nu blot 
skal vokse og spire.

To Legeagenter, Mads og Lærke fortæller:
”Det gode ved ”Girafsprog” er, at det er et positivt sprog, som gør det lettere 

at løse konflikter. Når man tager fat i en konflikt, ved at spørge til, hvad der er 
sket, så bliver alle hørt, og ikke kun dem som råber højest”.
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Hyggelig fastelavnsfest 
i Stillinge Hallen for 13. gang

Søndag d. 19/2-12 var der, traditionen tro fastelavnsfest i hallen. Der var til-
meldt 300 personer, af dem ca 140 børn. 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 kat-
tekonge og kattedronning i alle aldersgrupper. Lotteriet var som altid en suc-
ces, og vi havde mange flotte gevinster. 1000 tak til vores sponsorer.

I år fik vi endnu engang stor opbakning fra 43  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.

Sponsorliste 2012: 
Trelleborg Grøn Service · Birkedahls Biler · Vognmand Keen Birkemose · H.J. 
Huse · Klippegården · Spar Næsby Strand · Rådhus apotek · Kirke Stillinge 
EL · Stillinge Forsamlingshus · Toys r´us · Sydbank · Dagli Brugsen – Henning 
· Hair Fashion · Leif Henriksen · J.M. Jensen · Kurt´s Oliefyrs service · Jyske 
Bank · Jongshøj Maskiner · Stillinge Auto ved Bent Hansen · Møllegården · 
Jørgen Jensen (jordbær) · Tøvestensgården · Lysgården bed and breakfast 
· Computer-problemer · Malerfirmaet Bo Nielsen · Kom-Ann hudplejeklinik · 
Ølandsgården · Kelstrup Forsamlingshus · Hair by Aagård, Strandvejen · H.H. 
Auto · Bo Grønt Øster Stillinge · Kildemosen smedje · J.P. Larsens El-Service · 
Super Dæk Slagelse · Næsby Strand VVS · Madsen Antenneservice · Tømrer-
firmaet Fischer og Flindtholt Aps · Bog og Idè, City 3 · Mind Your Body, Vem-
melev · Kloakmester Asger Johansen · Lorry Transport · Schultz Automobiler 
Slagelse · Rødstensgården  

På vegne af  Fastelavnsudvalget
Hanne H. Thomassen

Endvidere mener Mads og Lærke:
”Når vi er positive overfor de børn, vi leger med, bliver børnene også mere 

positive overfor os som legeagenter. Det er en positiv løbebane, som giver bør-
nene, vi leger med, lyst til at være med en anden gang.”

” Når vi taler ”Girafsprog”, kan det være, at de mindre børn også begynder 
at bruge det. Således kan man påvirke hinanden positivt. 

Man får mere ud af legen i frikvarteret og bliver gladere, både store og små.” 
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Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
Scan koden og se !lmen lavet i samarbejde med 
Slagelse kommune om vores lokalområde - Landsby!lmen 

Stillinge skolebestyrelse
Så fik Slagelse kommune en ny skolestruktur. Strukturen blev vedtaget i by-
rådet med 22 stemmer for og 9 imod. Det forholdsvis store flertal tyder på, at 
strukturen ikke ændres de nærmeste år. Samtidig tilføres der et betydeligt mil-
lionbeløb til skoleområdet i kommunen, som især vil styrke de mindre skoler.

I skolebestyrelsen glæder det os, at Stillinge skole fortsætter som en 
selvstændig skole med eget skoledistrikt og med alle klassetrin fra børne-
haveklasse til niende. Dermed har vi det bedste udgangspunkt for at fortsætte 
udviklingen med at integrere autistbørnene i hovedskolen og styrke den faglige 
profil af skolen.

At den kommunale beslutning har blæst i samme retning, som vi på Stillinge 
ønskede, må ikke bruges som en sovepude. Det er vigtigt, at vi nu alle tager 
arbejdshandskerne på og finder de gode ideer frem, som kan styrke bæredyg-
tigheden på skolen og skabe de bedste rammer for elever og medarbejdere. 
Derved kan vi alle være med til at præge den faglige udvikling på skolen.

Næste udfordring for skolebestyrelsen bliver i samarbejde med administra-
tionen i kommunen at få ansat både en leder, viceskoleleder og afdelingsleder 
på skolen. Processen om ny skolestruktur i Slagelse kommune har medført at 
Martin Meier og Malene Wendelboe kun blev midlertidig ansat sidste år. Fra 
kommunes side er der allerede sat en proces i gang, som skal ende med at vi 
får besat stillingerne. I bestyrelsen opfordrer vi Martin og Malene til at søge de 
ledige stillinger.

På det seneste møde i bestyrelsen vedtog vi at bruge sidste års overskud 
på at indkøbe PC’er til kommende 3. og 9. klasser. Dermed vil alle eleverne fra 
3.- 9.klasse på Stillinge skole have deres egen PC på skolen. Målet er at styrke 
IT i skolens undervisning. Samtidig indkøbes der også 10 Ipad til skolens bib-
liotek. Dermed får skolen også erfaring med dette IT-værktøj.

Skolebestyrelsens årsberetning afholdes i år den 18. april i skolens forhal. 
Efter beretningen vil der være foredrag ved Søren Hertz, som er speciallæge i 
børne- og ungdomspsykiatri. I 2008 udkom Søren Hertz med bogen ”Børne- 
og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede muligheder”, der – som 
navnet antyder – placerer ungdomspsykiatrien i en ny forståelsesramme.

Bjarne Nielsen
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Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE 
EL - FORRETNING A/S 

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

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen 

Frisør 
Harlekin

v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket lørdag og mandag · Også solarium
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Møllevænget 11
Kirke Stillinge

 4200 Slagelse
 

Telefon: 32 20 07 72
Mobil: 52 17 58 28
E-mail: timolholt@hotmail.com

Murermester
Torkild Mølholt

 Tilbygning 

 Flisearbejde
Frostskader m.m.

   

FYRTEST

OLIEFYRS
SERVICE-
FIRMA

KURT’s
OLIEFYRSERVICE
Kurt Bender Petersen
Bildsøvej 57
Kr. Stillinge 58 54 77 22

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter
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VEST Transport
v/Jesper Pedersen

Tlf. 40 50 32 48

Flytning og kurérkørsel

Varmestuen

Herrestræde 26

Tlf. 58 53 47 09

7¡M�RJ�WLQJ
0¡EHOJHQEUXJ
Løvegade 68

Tlf. 58 53 24 11

Åben

Mand. til fred. 11-17

Lørdag 11-13

(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.slagelse-bo-groent.dk

Åbent hverdage 9-1730· 
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
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Kr. Stillinge plejehjem
Så skyder vi foråret i gang på Kr. Stillinge plejehjem.

Vi havde en fantastisk hyggelig fastelavn, hvor vores børnehave kom og 
sang og dansede for vores beboere.

Det er noget vores beboere stadig snakker om. Så stor tak til vores børne-
have for besøget.

Vi har fuld fart på i venneforeningen, hvor vi nu har åbent loppemarked den 
første lørdag i hver måned, fra kl. 15.00 til kl. 17.00.

Vi har fået lov at være i lokaler på den gule gård bag gadekæret. Så kom og 
gør et godt køb. De indtjente penge går til vore beboere, så de kan komme på 
tur og ferie.

Har I loppe-ting, kan de blive afhentet ved at kontakte vore formand Ib på tlf. 
58 85 80 46 eller 30 50 35 09. Effekterne kan også afleveres den første lørdag 
i måneden, når der er åbent.

SÅ KOM OG GØR ET GODT KØB.
Vi holder bankospil i Kelstrup forsamlingshus den 2. april 2012. Dørene åb-

nes kl.18.00
Vi er i fuld gang med at planlægge vores sommerfest, der i år holdes den 

19. maj fra kl.10.00 til kl. 14.00. Der er masser af tilbud i år. Vi har fået Kirsten 
Siggaard  til at komme og synge. Alfadue spiller hele dagen. Der er masser af 
boder, hvor man kan gøre et godt køb. Der kan købes godt til ganen fra grill 
og kaffe m.m.

Er der børn i området, der har lyst til at sælge legetøj, kan I kontakte os på 
tlf. 58 57 41 10. Det er gratis for børn med salg af legetøj.

Er der andre, der kunne tænke sig at lave en bod med salg af loppe-ting eller 
andet, er I velkommen, dog koster boden 50 kr.

Hen over foråret skulle vi gerne have vore have anlagt. Så hvis der er nogen 
der skal have gravet rhododendron/stauder op, er vi gerne modtager, så vores 
beboere kan få noget flot at se på.

Kr. Stillinge plejehjem

TrygFonden har sponsoreret en lift til 
bussen på Stillinge Plejehjem

Vi på Stillinge Plejehjem har stor glæde af vores sponsorbus. Vi bruger den 
til både længere og korte ture. Vi har kørt til Nordjylland på ferie flere gange. 
Og borgerne nyder de kortere ture f.eks. til stranden, Korsør havn, Reersø og 
indkøbsture til Slagelse. Mod en symbolsk betaling er bussen også til disposi-
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Sommerfest på 
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tion for pårørende eller andre, som vil køre en tur med en af vores beboere. Fx 
til familiebesøg, læge eller bare fornøjelses- eller hyggetur. 

Det er så stor en succes, at vi nu har opnået at erhverve en bus mere. Da 
bussen nødvendigvis skal være indrettet til handicappede, er vi meget tak-
nemmelige for at Trygfonden har valgt at donere en lift til bussen. 

TrygFonden arbejder på tværs af kerneområderne sikkerhed, sundhed og 
trivsel. De vil gerne reducere de barrierer, der kan hæmme den enkelte i at 
udnytte sine potentialer. Trivsel er et af TrygFondens kerneområder. Under det 
område har de bl.a. fokusområdet Muligheder for alle. TrygFonden arbejder 
for, at alle mennesker uanset fysisk formåen, har en reel mulighed for at del-
tage i samfundslivet. Og det må siges, at være opfyldt med dette tiltag. Vi 
forventer at bruge bussen flittigt. 
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Fastelavnsfest 
i dagplejen
Torsdag den 23. februar holdt vi fire dag-
plejere fastelavnsfest i vores legestue i 
HUSET.

Vores dag starter hver torsdag kl. 
06.30, hvor vi møder ind og modtager vores børn løbende igennem morgenen.

Denne morgen modtog vi børnene med meget fantasirige udklædninger. 
Vi kunne næsten ikke kende dem, og nogle børn kunne ikke kende hinanden.

Til vores formiddagsmad kl. 09.00 havde Henning fra Brugsen sponsoreret 
dejlige fastelavnsboller som børnene og ikke mindst vi dagplejere nød til fulde 
– TAK FOR DET.

Vi slog katten af tønden, som altid er skægt og lidt farligt med et bat fly-
vende rundt, men alt gik godt og tønden blev slået ned af MALTE – FLOT.

Bagefter dejlig mad og så en god lang lur.
Vi dagplejere er SÅ glade for vores nye legestue, hvor tingene bare fungerer 

som det skal. Vi har modtaget legetøj fra Toy´R´US – stort køkken, garage og 
en frisørsalon blandt andet, som Randi har formidlet for os – TUSIND TAK.

Samtidig tak til Tæppeland for små tæppeprøver, som vi bruger til sidde-
måtter, når vi synger.

Også en kæmpe tak til Stillinge Laane- og Sparekasse for de penge, som vi 
har modtaget.

Tusind tak, det gør mange ting muligt.
Venlige hilsner fra

Dagplejen i Kr. Stillinge
Karina, Mie, Mia og Annelise

Grundejerforeningen Stoukærgaard
Indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Torsdag den 25. april 2012 kl. 19.30
Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88

”Dagsorden i henhold til vedtægterne”
Vedtægterne kan findes på www.2sogne.dk

Forslag stiles til formand Jacob Tranegaard, Rugmarken 15, 4200 Slagelse,
enten pr. brev eller på mail: jacob@tranegaard.com  senest 11. april 2012.
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Årgang 98 drenge gør det igen 
Vinder Danske Bank cup 

for 4. gang i træk
Dansk Bank afholdt d. 9. og 10. marts 2012 indendørs fodboldstævne for alle 
skolerne i Gl. Slagelse kommune. Der var i år 50 års jubilæum for stævnet.

Drengene fra 7. b Stillinge skole stillede igen op som favoritter til at vinde 
pokalen. Og de skuffede ikke.

I år var de i pulje med Marievang 1, Nymarkskolen og Antvorskov 7.b., som 
alle blev besejret, hvorefter Søndermarkskolen blev ’nedlagt’ med 5-1 i semi-
finalen. 

I finalen skulle Stillinge møde Dyhrs Skole. Dyhrs kender Stillinge udmærket 
og havde inden finalen forsøgt at overtale nogle spillere fra andre  skoler til at 
hjælpe dem, men det er jo ikke helt lovligt, og mon det havde hjulpet dem al-
ligevel?

Kampen startede dog ikke helt godt for Stillinge, da de tidligt i kampen kom 
bagud 0-1, men drengene har før prøvet at være bagud, og da kampen blev 
fløjtet af, var stillingen vendt til 3-2. 

Stillinge kan for 4. gang i træk hæve pokalen 
i triumf.

Holdet fra Stillinge bestod af følgende spil-
lere: (på billedet fra højre mod venstre) Andreas 
Schou Pedersen, Frederik Vittenbach, Aske 
Christensen, Mikkel Essendrop og Rasmus 
Søberg Mikkelsen.

 Petanque
Den forholdsvis milde vinter har i år været årsag til, at vi har kunnet spille alle 
de tre ugentlige træningsdage med godt fremmøde. F.eks. d. 6. marts var der 
mødt 22 ud af 27. Det er utrolig flot!  Så vi har ingen sæsonstart den 1. april, 
vi spiller jo hele tiden, men vort medlemsår starter her - med 9. sæson.

Den sidste tirsdag i april skifter vi til sommertid. D.v.s. at træning den dag 
flytter fra eftermiddag til aften. Altså tirsdag d. 24. april er tiden: kl. 19-21.                                 
Fredag  spilles kl. 14 til 16 og lørdag kl. 10-12. Fredag d. 18. maj har vi inviteret 
Fuglebjerg på besøg. Vi holder turnering fra 13 til 17. 

Beboere, der kunne være interesserede i at se, hvad der sker sådan en efter-
middag, er velkommen som tilskuere og måske senere som deltagere i klubben.

Bent Heegaard.
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KIRKE STILLINGE

�ŝůĚƐƆǀĞũ�ϭϬϲ�Ͳ�<ĞůƐƚƌƵƉ�Ͳ�ϰϮϬϬ�^ůĂŐĞůƐĞ�
důĨ͘ �ϱϴϱϰ�ϵϬϰϴ�Ͳ�ĨĂǆ�ϱϴϱϰ�ϵϯϳϵ�Ͳ�ŵŽďŝů�ϰϬϱϲ�ϵϮϰϴ

ǁǁǁ͘�ŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ�Ͳ�ĐŽũΛŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ

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

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

Tlf. 21 40 20 30

SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

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

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-17

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

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

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leveres.
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

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

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

�ŝůĚƐƆǀĞũ�ϭϬϲ�Ͳ�<ĞůƐƚƌƵƉ�Ͳ�ϰϮϬϬ�^ůĂŐĞůƐĞ�
důĨ͘ �ϱϴϱϰ�ϵϬϰϴ�Ͳ�ĨĂǆ�ϱϴϱϰ�ϵϯϳϵ�Ͳ�ŵŽďŝů�ϰϬϱϲ�ϵϮϰϴ

ǁǁǁ͘�ŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ�Ͳ�ĐŽũΛŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ
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:ĞƌĞƐ�ƐŽŵŵĞƌŚƵƐ�ƐŬĂů�ŝ�ŶčƌŵĞƐƚĞ�
ĨƌĞŵƟĚ�ƟůƐůƵƩĞƐ�ĚĞŶ�ŽīĞŶƚůŝŐĞ�ŬůŽĂŬ

sŝ�Ğƌ�ĂƵƚŽƌŝƐĞƌĞĚĞ��ŬůŽĂŬŵĞƐƚƌĞ͕�ŽŐ�ŵĞĚ�ŵĞƌĞ�ĞŶĚ�ϯϬ�ĊƌƐ�
ŐĂŶŐ�ŝ�ůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚ��ŚĂƌ�ǀŝ�ĞŶ�ƐŽůŝĚ�ǀŝĚĞŶ�ŽŐ�ĞƌĨĂƌŝŶŐ�ŝŶĚĞŶĨŽƌ�ǀŽƌĞƐ�ĨĞůƚ͘�
sŝ�ŬŽŵŵĞƌ�ŐĞƌŶĞ�ƵĚ�ŽŐ�ŐŝǀĞƌ�:Ğƌ�ĞŶ�ŽƌĚĞŶƚůŝŐ�ŽŐ�ƐĂŐůŝŐ�ŐĞŶŶĞŵŐĂŶŐ�ĂĨ�

ĚĞƚ�ƐƚǇŬŬĞ�ĂƌďĞũĚĞ͕�ƐŽŵ�ĚĞƌ�Ğƌ�ďƌƵŐ�ĨŽƌ͕ �ƉĊ�ŶĞƚŽƉ�:ĞƌĞƐ�ĞũĞŶĚŽŵ͘�

ZŝŶŐ�Ɵů�ŽƐ�ŚǀŝƐ�ĚƵ�ŚĂƌ�ďƌƵŐ�ĨŽƌ͗
ͻ�^ůĂŵƐƵŐŶŝŶŐͬŚƆũƚƌǇŬƐƐƉƵůŝŶŐ� ͻ��Ƶƚ͘�ŬůŽĂŬŵĞƐƚĞƌ
ͻ�<ƌĂŶ�ͬ�ŐƌĂďďŝů� ͻ�EǇĞƚĂďůĞƌŝŶŐ�ŽŐ�ƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĂĨ�ŬůŽĂŬŬĞƌ
ͻ�>ĞǀĞƌŝŶŐ�ĂĨ�ŐƌƵƐ�ŽŐ�ƐƚĞŶ� ͻ�dsͲŝŶƐƉĞŬƟŽŶ
ͻ��ŽŶƚĂŝŶĞƌƵĚůĞũŶŝŶŐ� ͻ�ZŽĚƐŬčƌŝŶŐ

^ůĂŐĞůƐĞ�<ůŽĂŬƐĞƌǀŝĐĞ��Ɖ^
ZƆĚƐƚĞŶƐŐĊƌĚĞŶ

důĨ͘ �ϱϴ�ϱϮ�ϳϬ�ϲϮ�ʹ��T'Es�'d��ϮϬ�ϭϱ�ϬϮ�ϲϮ
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BYFEST
LØRDAG DEN 16. JUNI 2012

v/ SPEJDERGÅRDEN, STØVLEBÆKVEJ
AKTIVITETER:

• Fodbold ungdom i Stillinge IF tager imod gæster 
• Håndboldafdelingen i Stillinge IF tager imod gæster
• Landsby fodbolddyst
• Oplev spejderlivet
• Ansigtsmaling for børn ved Kom-Ann
• Forskellige boder
• Familieloppemarked
• Køretur med hestevogn
• De lokale jagthornspillere
• Lotteri
• Hoppeborg for de mindste
• Skyd en nabo i vandet

Festpladsen åbner kl. 10.00 og lukker kl. 17.00.

Kl. 18.30 – 01.00 er der fest i teltet med medbragt mad og dans til Left & Right. 
Der vil blive opstillet stor grill. Er du over 15 år, koster deltagelsen 100,- kr., er du 
under er det gratis. Foruden maden skal du huske det gode humør. (Se side 52)

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

Ret til ændringer forbeholdes.

Hjælp til...!
Dette års byfest afholdes lørdag den 16. juni ved Spejdergården, Støvlebækvej. I den 
forbindelse har Støtteforeningen for Hejninge Stillinges venner brug for DIN hjælp.
Vi har brug for AL hjælp til f.eks. op- og nedtagning af festpladsen, bemanding af de 
forskellige salgsboder m.v.
Har DU lyst til at give en hånd med ved dette års byfest, eller går DU rundt med en 
god idé til aktiviteter, så kontakt Hans Kurt Nielsen, tlf. 58 54 92 86.
Går DU rundt med en god idé til aktiviteter til byfesten, hører vi også gerne fra DIG.
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Efter sidste års succes afholder 
Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner
lørdag den 16. juni 2012 på fodboldbanen ved 
Spejdergården, Støvlebækvej
 

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

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

Den vindende landsby modtager en vandrepokal.
Landsbyerne skal sende deres samlede tilmelding til Hans Kurt Nielsen, tlf.  
58 54 92 86 SENEST den 10. juni.

Familieloppemarked
Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner afvikler i 
forbindelse med den årlige byfest familieloppemarked.
Grib chancen og reserver en stand til dine effekter. 
Du skal selv medbringe udstyr til opsætning af 
salgsstanden.
Er du interesseret i en GRATIS stand eller ønsker yderligere oplysninger, så 
kontakt Hans Kurt Nielsen, tlf. 58 54 92 86 SENEST den 10. juni.

Kære forældre til børn i skolen og 
Stillingehallen – og kære lærere

Vil I venligst notere jer og acceptere, at de to parkeringspladser ved Frisør Harlekin, 
udelukkende og uanset tidspunktet, er reserveret til kunderne, og at det derfor 

er urimeligt og uhensigtsmæssigt, at pladserne optages af andre.

På forhånd tak – og jeg håber, at I vil respektere dette.

Frisør Harlekin
ved Marianne Christiansen. Tlf. 58 54 76 78
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Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
Tlf. 58 54 72 87

også aften - lørdag/søndag

Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse

58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

LØRDAG D. 16. JUNI 2012

Byfest
Ved Spejdergården kl. 18.30

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

Left&Right
Leverer senere ”Fart over feltet”.

Med et repertoire, der strækker sig fra de 
gode gamle 60’ere og frem til nutidens radiohits 

bliver det svært at sidde stille!

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

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

HUSK: Tilmelding senest 7. juni til: Lene og Finn Christensen. Tlf: 51 26 21 72. 
E-Mail: finn@finnlene.dk. Max 150 personer, “først til mølle...“
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Valg af elektrisk pære
Elektriske pærer
For nogle år siden indførte EU en ny bestemmelse, der gik ud på, at gløde-
pæren helt skulle udgå. Meningen med denne bestemmelse var, at der skulle 
spares energi.

  Først udgik alle materede pærer, efterhånden skulle så de klare glødepærer 
udgå – dog kan der flere steder stadig købes nogen af de klare glødepærer, 
men de giver ikke det samme diffuse lys.

  Som erstatning skal man i dag bruge de såkaldte sparepærer, men ikke 
alle af dem giver den korrekte lys- og farvekvalitet, som vore øjne skal bruge.

  Den eneste af de nye pærer, der opfylder dette, er den pære, der ligner den 
gamle glødepære, men med et indbygget halogenlys (er dog også klar i glas-
set). Denne type pære vil med tiden også udgå, da den ikke giver den store 
besparelse, men indtil videre er den det eneste, der opfylder farve og lysstyrke.

  Tidens løsning bliver LED-pæren, men udviklingen af denne type pære har 
stadig tiden for sig, før den opfylder kravene til lys af tilstrækkelig styrke – men 
LED-pæren vil være fremtiden.

Lysstyrke
Fremover vil det blive sådan, at en lyspæres lysstyrke angives i Lumen. Watt 
vil ikke som tidligere fortælle køberne om, hvor meget lys pæren giver, det 
fortæller kun, hvor mange Watt den forbruger – altså hvad den koster at bruge.

   Som hjælp ved køb af de nye lyspærer er her et lille skema med cirka 
angivelser for Lumen (lysstyrken) i forhold til de gammelkendte og velkendte 
glødepærer.

Glødepære 15 W 25 W 40 W  60 W 75 W

Lumen ca. 125 ca. 225 ca. 425 ca. 750 ca. 950

Jørgen Weiberg

Besøg hjemmesiden 

www.2sogne.dk
og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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Vi har afholdt generalforsamling d. 28. januar 2012. Her har 2 dejlige person-
ligheder fratrådt bestyrelsen efter mange års virke. Så på den nye bestyrelses 
vegne vil jeg gerne give Niels R Christensen og Caroline Hye en kæmpe stor 
tak for jeres store arbejde i klubben samt for det gode samarbejde i besty-
relsen. I vil blive savnet, men mon ikke I lægger vejen forbi klubben engang 
imellem.

Vi vil gerne byde Christina Svendsen hjerteligt velkommen til bestyrelsen.
Den nye bestyrelse er:
Formand: Dorthe Gliese Henriksen. Kasserer: Annette Johnsen. Medlem: 
Charlotte Akselsen, Emanuella Boraso, Allan Svendsen og Christina Svendsen 
Suppleant/Vagtplan: Mie Olsen.

Da der ikke kommer så mange af de unge mellem 7. Klasse op til 18 år, hver 
anden fredag i klubben, har vi besluttet sammen med de unge at rykke dagen 
til hver torsdag i stedet, med åbningstid mellem kl. 17.00 og 22.00. 

Der vil så en gang om måneden være åbent en fredag, som de unge aftaler 
nærmere med Peter. Der vil denne dag være åben fra kl. 18.00 til 00.00. Opslag 
vil komme på Facebook og på vores hjemmeside www.klubstjernen.dk samt 
på skolen.

Torsdag den 29. marts har vi inviterede alle 7.-8.-9. klasserne samt andre 
unge op til 18 år, til hygge, spisning samt musik som DJ De Gliese står for. 
Dette er gratis, man kan købe sodavand og slik. Se opslag på skolen og på 
Facebook.

De andre år har klubben lukket medio maj, men i år har vi besluttet at holde 
åbent frem til sommerferien, altså juni med. Vores afslutningtur til BonBonland 
vil derfor blive lagt i juni. Nærmere besked senere på vores hjemmeside, Face-
book og på skolen.

For ikke-medlemmer er prisen 10 kr. pr gang. Medlemskab koster 200 kr. frem 
til sæsonen slutter. Til orientering skal oplyses, at hvis man ikke er medlem, kan 
man ikke deltage i ture ud af huset, herunder afslutningsturen til BonBonland.

Vi har erfaret, at børn hvis forældrene ikke har mulighed for at tage vagter 
i klubben pga. arbejde eller andet, ikke bliver meldt ind. Vi gør opmærksom 
på, at jeres børn, selvfølgelig også er velkommen i klubben, selv om I ikke har 
mulighed for at tage vagt. 

Dejligt forår til alle.
På bestyrelsens vegne, Dorthe Gliese



Søndag d. 13. maj kl. 10.30
Konfirmation i Stillinge Kirke

Torsdag d. 17. maj
Konfirmation i Hejninge og 
Stillinge Kirke

Søndag d. 20. maj kl. 10.30
Konfirmation i Stillinge Kirke

Lørdag d. 19. maj kl. 10.00
Sommerfest på Stillinge Plejehjem

Torsdag d. 31. maj kl. 19.30
Tomas Krakowski spiller guitar i 
verdensklasse i Stillinge Kirke

Fredag d. 1. juni kl. 18.00
Fællesspisning i HUSET

Tirsdag d. 5. juni kl. 19.00
Byvandring i Kirke Stillinge

Torsdag d. 14. juni kl. 19.30
Sommerkoncert i Hejninge Kirke

Lørdag d. 16. juni
Byfest ved Spejdergården
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Mødekalender
 

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

Torsdag d. 5. april kl. 18.00
Stillinge IF afholder mønstring i 
HUSET

Torsdag d. 12. april
Vinsmagning i HUSET

Onsdag d. 25. april kl. 19.00
Grundejerforeningen Stoukærgaard 
afholder generalforsamling

Torsdag d. 2. maj kl. 19.30
Salmer af Grundtvig synges i 
Præstegården

Mandag d. 7. maj kl. 19.00
Stillingehallen afholder general-
forsamling

HUSK Byvandring
 

Tirsdag den 5. juni kl. 19.00: 
Lokalhistorisk byvandring i Kirke Stillinge ved 
Helge Christiansen. Mødested: Kirkegården.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen.



Troen kan ikke�Á\WWH�EMHUJH
- men det kan vi!

Måske de bedste på jorden!
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Dyssegårdsvej 1A – Kelstrup, 4200 Slagelse.
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