
Picnic koncert
ved Stillingehallen
Se side 6 og 7

Stillinge IF vinterprogram
i Stillingehallen
Se side 38-41

Fodbold-piger søges
11-mands U18
Se side 13 og 23
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Carsten Berg 26 80 91 49
Børge Carlsen 23 72 03 51
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Ib Jensen 58 52 97 84
Ketty Munch 39 27 89 90
Jack Rasmussen 58 53 44 79
Lars Schou 29 16 97 65
Hanne Tew 58 54 14 12

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

Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
Bildsøvej 81, 4200 Slagelse

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

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

Næste nummer af beboerbladet ud-
kommer ca. 1. august 2013.
Indlæg til bladet skal være redaktio-
nen i hænde senest d. 10. septem-
ber 2013.     

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

Tryksted: Jannerup offset a/s

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

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

I dette nummer:
  3:  Nyt fra Lokalrådsformanden
  6: Picnickoncert
12: Askehavegård Børnehave
13: U18 pigefodbold
14: Stillinge Plejecenter
15: Krydset i Kr. Stillinge
 Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv 
16: Ulveungernes sommerlejr
17: Efterårsfest i Stillinge Forsmlingshus
 Kræmmerfest på Engtoften
22: Skolebestyrelsen
 Petanque
23: Pigefodbold
24: 2. klasse på Trelleborg
25: Kirkesiderne
33: Værter i Forsamlingshuset
38: Stillinge IF vinterprogram
46: Spejderne på Bornholm
47: Diverse fra spejerne
48: Trelleborg Friskole
49: Strandperlen
55: Mødekalender

Forside: 
Ulrik styrer grillen ved Trelleborg Friskoles 
jubilæum - læs mere side 48. Foto: Brian Dehli.

Lokalrådet er meget taknemme-
lig for alle bidrag, som gør det 
muligt at ’2sogne’ kan udkomme. 
Såfremt at du vil give et bidrag til 
bladet, kan beløb sættes ind på 
kontonummer 5356 - 000242740. 
- På forhånd tak!
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På dette års beboermøde blev Lokalrå-
dets nye navn godkendt derfor også fået 
nyt layout, forsiden har fået et ”facelift”, 
og teksten i bladet er nu opdelt i spalter. 
Vi synes selv, at resultatet er blevet flot, 
og fornyelsen ændrer ikke så meget, at 
bladet ikke kan genkendes. Stor ros og 
tak fra Lokalrådet til bladets redaktør 
Arne Olsen, der ikke bare lægger mange 
kræfter i at lave et godt, brugbart og læ-
sevenligt beboerblad, men også sørger 
for distributionen med et korps af unge 
hjælpere. Også stor ros og tak til disse.

I forrige nummer af 2sogne gengav 
vi lidt korrespondance mellem Byrådet 
og Lokalrådet vedr. anlæggelsen af den 
længe ventede cykelsti langs Bildsøvej, 
og Lokalrådet har naturligvis givet igen 
på Byrådets svar på vores henvendelse. 
Vores respons lyder således:

Til Byrådet
Tak for svar vedr. cykelsti langs Bildsøvej af 
15. april.

Af svaret fremgår bl.a. at området omkring 
Stillinge er godt dækket med cykelstier, fordi 
der er en cykelsti langs Stillingevej fra Slagelse 
til Stillinge Strand og en cykelsti langs Bildsø-
vej fra Stillinge til Kelstrup, og….? Der har 
også i årtier været et godt sygehus i Slagelse, 
alligevel udbygges dette for mange millioner. 
Der har også i årtier været en udmærket jern-
baneforbindelse tværs over Sjælland, alligevel 
udbygges denne forbindelse med ekstra spor 
for flere milliarder. Der har i årtier været en 
god motorvejsforbindelse mellem Køge og Kø-
benhavn, alligevel udbygges denne vej nu for 
milliarder.

Selv om landdistriktsminister Carsten 
Hansen har udtalt, at folk på landet er dum-
mere end folk i byerne, så er vi dog så kloge 

her i Kr. Stillinge, at vi godt kan se, at jeres 
argumenter ikke holder.

Selvfølgelig er cykelstier mellem de tre køb-
stæder vigtige, og nogle personer vil nok også 
mene, at  cykelstier på disse ruter er vigtigere 
end cykelsti langs Bildsøvej, men det betyder 
vel ikke, at stien langs Bildsøvej skal udsky-
des til kommende generationer. Det er, som I 
også er inde på i jeres svar af 15. april, et 
spørgsmål om prioritering, og vi er ikke enige i 
jeres prioritering. At afsætte 5 mil lioner årligt 
til anlæg af cykelstier i en bredde- idrætskom-
mune, der vil være kendt for sund, klog vækst, 
og som vil gøre en særlig indsats for udvik-
ling af turismen, bosætning samt udnyttelsen 
af de særlige herlighedsværdier, vi har langs 
vores kyster, er simpelthen ikke ambitiøst nok. 
Slagelse Kommune bruger mange resurser på 
visioner, men hvor er visionerne, når det gæl-
der trafik sikker hed, sikker skolevej, dagligdags 
bredde-motion, cykelturisme m.v.?

Slagelse Kommune har i budget 2012-
2013 afsat 228,5 millioner til opførelsen af 
nyt pleje- og ældre center på Rosenkildevej på 
trods af, at kommunen i 2012 havde et husle-
jetab på 2,7 millioner for tomme ældreboliger. 

Slagelse Kommune har i budget 2012-
2013 afsat 161 millioner til opførelse af en 
række nye handicapboliger. I de 161 millioner 
er ikke medregnet ekstraregningen for opførel-
sen af de 20 boliger i Vemmelev, hvor dårlig 
rådgivning og elendig ledelse har påført os 
skatteydere en ekstra udgift på mere end 16 
millioner.

Hvor kommer alle disse ældre og handicap-
pede borgere fra? Er det rimeligt at bruge over 
400 millioner på to år til specialboliger, der i 
forvejen er svære at leje ud – huslejetab i 2012 
på 2,7 millioner, altså inden ibrugtagningen 
af de mange nye boliger.

Slagelse Kommune har afsat 37 millio-

Nyt fra lokalrådsformanden
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ner (2014-2016) til Tropebyen, 15 millioner 
(2016) til ombygning af Slagelse Teater og 
28 millioner (2013-2016) til renovering af 
bymidten. Er det OK, når der kun afsættes 20 
millioner (2013-2016) til anlæg af cykelstier?

Slagelse Kommune har afsat 23 millioner 
(2013-2015) til Ny Trelleborg og 14 millioner 
til genslyngning og hævning af vandstanden 
i Tude Å. Er det OK, når der kun afsættes 20 
millioner (2013-2016) til anlæg af cykelstier? 
Og var det ikke en god idé at binde Trelleborg 
og Tude Å sammen med en cykelsti til Stran-
den og Slagelse?

Slagelse Kommune har afsat 70 millioner 
(2013-2016) til udbygning af skolerne, men 
der bliver færre og færre børn, og lærerene fy-
res. Der er afsat 19 millioner (2013-2016) 
til vejbidrag til SK-Forsyning. Jeg troede, at 
SK-Forsyning var et selvstændigt selskab, der 
skulle klare sig selv! Der er afsat 13,5 millio-
ner (2012) til renovering af Slagelse Stadion. 
Det er da meget fint, når vi nu skal spille i 
Superligaen, men hvad hjælper det, når vores 
børn bliver kørt ned på vej til kamp?

Ifølge Peter Raaschou, afdelingschef i Vej 
& Park, koster en meter cykelsti ca. 2.500,- 
kr. Der mangler ca. 1.700 meter sti mellem 
Kelstrup og Næsby Strand, altså bør der i 
budgettet afsættes 4,3 millioner. Et beløb der 
jo er meget beskedent i forhold til de beløb, der 
anvendes til specialboliger (der måske ikke er 
behov for), til Tropebyen (måske et luftkastel, 
og i hvert fald ikke en nødvendighed), til Sla-
gelse Teater (er det nu vigtigere end cykelsti-
er?), til forskønnelse af bymidten (igen? - den 
renoveres snart i hvert årti), til Ny Trelleborg 
og Tude Å (udmærkede projekter, men som 
måske ikke bør prioriteres højere end trafiksik-
kerheden), og til skoleudbygning (er det nød-
vendigt med faldende alevantal)?

Der tales meget om visioner i Slagelse 
Byråd og forvaltning. At der kun afsættes 
5 millioner årligt til anlæg af cykelstier, og 

trafiksikkerheden dermed nedprioriteres, er 
fuldstændigt uden visioner og ambitioner. 
Når det gælder cykelstier og trafiksikkerhed, 
sætter Slagelse Byråd åbenbart ”overliggeren” 
lige så lavt som den nuværende vandstand 
i Tude Å. Hejninge-Stillinge Lokalråd opfor-
drer Byrådet til også at hæve ”overliggeren” 
og ambitionsniveauet for kommunens trafik-
sikkerhed. Vi opfordrer til, at der i 2014 af-
sættes de nødvendige 4,3 millioner til anlæg 
af cykelsti langs Bildsøvej på strækningen 
mellem Kelstrup og Næsby Strand, og at der 
i de efterfølgende år afsættes de nødvendige 
midler til at anlægge cykelsti på strækningen 
fra Næsby Strand til Korsørvej ved Vemmelev 
og fra Kr. Stillinge til kommunegrænsen ved 
Bildsø.

Lokalrådet har inviteret byrådspartiernes 
spidskandidater samt lokalbefolkningen til 
valgmøde d. 23. oktober i Kr. Stillinge. Det 
ville være en god lejlighed til at annoncere, at 
Byrådet har afsat de nødvendige midler.

Med venlig Hilsen
Hejninge-Stillinge Lokalråd

Som det fremgår af vores respons, er 
Lokalrådet ikke enig i Byrådets nedprio-
ritering af trafiksikkerheden i vores om-
råde, og vi vil naturligvis kæmpe videre 
med alle midler for etablering af cykelsti 
langs Bildsøvej. Der er naturligvis også 
andre trafiksikkerhedsmæssige udfor-
dringer i vores område – hastigheden 
gennem vores små byer og forbi Stillinge 
skole, krydset i Kr. Stillinge, manglende 
forgængerovergang i Øster Stillinge m.v. 
Disse emner er også vigtige, og Lokal-
rådet vil selvfølgelig også arbejde med 
disse, så langt vore kræfter rækker.

Trafiksikkerhed/cykelstier vil blive et 
af emnerne ved efterårets valgmøde i Kr. 
Stillinge, og Lokalrådet håber, at rigtig 
mange af bladets læsere vil møde op og 
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give deres mening tilkende over for po-
litikerne.

Hejninge-Stillinge Lokalråd har delta-
get i et par møder med Vemmelev Lokal-
råd og Tårnborg Lokalråd i arbejdet for 
eta bler ing af østvendte motorvejsram-
per ved Tjæreby. Projektet er budgette-
ret til 26 millioner, og Slagelse Byråd har 
besluttet at søge en særlig pulje under 
Vejdirektoratet om medfinansiering, 
altså en løsning hvor Slagelse Kommune 
og Staten deler udgiften ligeligt mellem 
sig. Slagelse Byråd er således indstillet 
på at anvende 13 millioner til projektet. 
Lokalrådet håber naturligvis på et po-
sitivt svar fra Vejdirektoratet således, at 
etableringen af disse motorvejsramper 
kan realiseres. Har du en mening om 
dette eller ønsker at komme med input 
til projektet, er du meget velkommen til 
at sende en mail til 2sogneformand@
gmail.com.

Mandag d. 24. juni lancerede landdi-
striktsminister Carsten Hansen en række 
gratis kurser til virksomhedsejere i land-
distrikterne således, at de kan lære at 
udnytte internettet lige så godt som virk-
somhedsejere i byerne (set på TV Øst). 
Det er ifølge Carsten Hansen nemlig 
kun ganske få virksomheder på landet, 
der har problemer med hastigheden på 
internettet. Problemet er altså udeluk-
kende virksomhedernes manglende ev-
ner som IT-brugere. Vi kan altså udlede, 
at landdistriktsministeren mener, at folk 
på landet er dummere end folk i byerne, 
og med disse udtalelser må vi formode, 

at landdistriktsministeren bor laaangt 
ude på landet. Lokalrådet er af den op-
fattelse, at det netop er kloge og resur-
sestærke mennesker, der bor og driver 
virksomhed på landet, for her skal der 
kæmpes ekstra hårdt for at få tingene 
til at lykkes, og som Niels Hausgaard si-
ger: ”Det kræver hår på brystet at bo på 
landet”. Lokalrådet mener ikke, at den 
manglende brug af internettet på lan-
det skyldes mindre begavelse, men der- 
imod politikernes manglende evner til 
at handle med rettidig omhu. Hvorfor 
bliver vores sommerhusveje f.eks. gravet 
op to-tre gange i disse år for etablering 
af kloak, uden at der samtidig nedlæg-
ges fibernet?

Sommeren er over os, og Lokalrådet 
holder ikke ordinære møder i juli og 
august, men arbejdet fortsættes allige-
vel. Vi holder fortsat øje med rådhuset 
og Christiansborg, og vi arbejder fort-
sat på at skaffe midler til opsætning af 
flere hjertestartere i vores lokalområde. 
Lokalrådet lægger desuden op til et ka-
non arrangement fredag d. 30. august, 
hvor vi holder Picnickoncert på banen 
bag Stillingehallen – vi håber, at rigtig 
mange igen i år vil bakke op om dette 
arrangement, hvor vi håber, at vi kan få 
et overskud til fordel for hjertestarter-
projektet.

Bladets læsere ønskes en fortsat god 
sommer, og vi krydser fingre for en god 
høst.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk
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6 lokale sponsorer - Dagli Brugsen i 
Kirke Stillinge, Madsens Antenneser-
vice, Jongshøj Maskiner, Malerfirmaet 
Bo Nielsen, Tømrerfirmaet Fischer og 
Flindtholt og Entrepenørfirmaet ved Pe-
ter Andersen i Havrebjerg - har gjort det 
muligt at afholde endnu en picnickon-
cert i Kirke Stillinge.

Der var stor opbakning til sidste års 
Picnickoncert, hvor vejret var helt fanta-
stisk og bandet ”Hvide Løgne” leverede 
et fantastisk show. Lokalrådet blev over-
vældet af den solide opbakning og har 
gjort sig nogle læringer med hensyn til 
hvad der skal ske af forbedringer til i år. 
Vi har derfor bl.a. oprustet med hensyn 
til udskænkning af drikkevarer.

Med disse 6 lokale sponsorer i ryggen 
og ved salg af netop drikkevarer håber 
vi at kunne skabe et fornuftigt overskud 
– som ubeskåret vil gå til investering i 
hjertestartere rundt omkring i vores lo-
kalområde. 

Vi har i år hyret det forholdsvis lokale 
og populære band ”Poplic Service” fra 
Rude ved Skælskør. De er kendte for at 
levere fantastisk god 80’er dansemusik 
og spiller ofte rundt omkring på Vest-
sjælland.

Det er vigtigt for fortsat at gøre det at-
traktivt at bosætte sig i vores landdistrikt, 
at vi tænker langsigtet og ”plejer” vores 
lokale erhvervsdrivende. Det er vigtigt, 
at vi fortsat har gode indkøbsmulighe-
der og at der ikke er 9 km til nærmeste 
købmand. Det er også vigtigt, at der sker 
diverse aktiviteter af forskellig slags for 
alle aldre, hvor man har mulighed for 
at mødes i lokalområdet og at man som 
nytilflytter har mulighed for at møde an-

dre fra sognet. Og sådan et arrangement 
som picnickoncerten, kan kun blive en 
realitet, når vi får denne økonomiske 
opbakning fra sponsorer. Derfor er det 
vigtigt, at vi som borgere er opmærk-
somme på, hvor vigtigt det er, at vi også 
forsøger at støtte vores lokale erhvervs-
drivende. Så vi vil selvfølgelig opfordre 
til, at alle forsøger at støtte op omkring 
vores sponsorer – dvs. giver dem en 
chance ved bl.a. at indhente tilbud hos 
de lokale, når der skal ske en ombygning 
eller hvad det nu måtte være. 

Vi håber vejret er med os igen år og at 
vi får en fantastisk Picnickoncert. Skulle 
vejret blive alt for efterårsagtigt – har vi 
Stillingehallen i baghånden.

På vegne af 
Lokalrådet

Marianne Espenhain 

Lokale sponsorer gør det muligt 
at afholde endnu en picnickoncert
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

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

Total-, hoved- 
eller fagentre-
prenør

Aut. 
kloakmester

Tømrermester

�ŐĞŶ�ƉƌŽĚƵŬƟŽŶ�
af døre og 
vinduer i 
lærketræ

Kunstgræsanlæg
i hele Danmark
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 110,- kr.
Luksus permanent 590,- kr.
Miljøvenlig permanent 670,- kr.
Langt hår 743,- 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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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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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureRi
ge

lig
 o

g 
ve

lti
lla

ve
t m

ad

Lars Meng 40 53 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer, 

informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde. 
3n�ZZZ��VRJQH�GN��ÀQGHU�GX�PDQJH�UHOHYDQWH�RSO\VQLQJHU�RP�GHW�ORNDOH�HUKYHUY��

om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet, 
den lokale kalender og meget mere.

6FDQ�NRGHQ�RJ�VH�ÀOPHQ�ODYHW�L�VDPDUEHMGH�PHG�
Slagelse kommune om vores lokalområde

��/DQGVE\ÀOPHQ�
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Nu er det ferietid, og børnene nyder ti-
den, hvor der ikke er så mange børn i 
børnehaven. Det giver for en stund mere 
plads til dem, der er tilbage og mulighed 
for spontanitet udover det sædvanlige.

I forbindelse med mange forskellige 
aktiviteter er børnene enten opdelt på 
2 stuer eller aldersopdelt i 3 grupper: 
myrer, græshopper og krudtugler. Hver 
gruppe har forløb en gang ugentligt, 
med introduktion til tal og bogstaver, 
årstider, måneder, ugedage, samt tema-
forløb henover året.

I ferietiden holder børnenes forløb 
sommerpause. Det tidsmæssige over-
skud giver mulighed for aktiviteter ud 
over det sædvanlige, såsom vandkamp, 
picnic på legepladsen og bål-hygge med 
snobrød, pandekager og popcorn. Det 
betyder samtidig, at børnegrupperne 
bliver blandet, da børnenes ”bedste-
venner” holder ferie og de så er nødt til 
at finde andre at lege med.

Sommerferietiden er også forvent-
ningens tid. Børnene går og venter på at 
rykke op i næste gruppe efter sommer-
ferien, hvor myrer bliver til græshop-

per, græshopper bliver til krudtugler og 
krudtuglerne skal starte i skole.

Krudtugler
Gennem det sidste halve års tid har vores 
krudtugleforløb haft fokus på ’parat til 
skolestart’. En del af forløbet har været 
at lege skole, med alt hvad der hører til 
en rigtig skoledag: sidde stille, lære bog-
staver og tal, koncentration, læring såvel 
ude som inde, lektier og ikke mindst fri-
kvarter.

Krudtuglerne har i foråret været på 
2 brobygningsbesøg på Stillinge Skole, 
hvor de har prøvet en rigtig skoledag og 
stiftet bekendtskab med deres nye om-
givelser.

For at fejre 3 års børnehaveliv og en 
kommende skolestart, tog krudtuglerne 
på restaurant og holdt afskedsmiddag 
sidst i juli måned.

Askehavegård Børnehave ønsker 
krudtuglerne; Tino, Jonas S, Charlotte, 
Mikkel J, Laurits, Marius, Julius, Harald, 
Matti og Christian, god vind fremover. 

Med venlig hilsen 
Askehavegård Børnehave

Askehavegård Børnehave

Sommerferie-hygge 
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Vita HomeCare
- de bedste hænder

Når kun det lokale er godt nok!

Modtager du hjemmehjælp eller pleje i Slagelse kommune og

er du træt af, at der kommer skiftende hjælpere,

så skift gratis til Vita HomeCare.

Mulighed for tilkøb af: Rengøring, indkøb,tøjvask, fast vagt, ledsager,

tryghedsbesøg, lettere havearbejde, pasning af kæledyr m.m

Ring og spørg

6142-8482

www.vitahomecare.dk

Ved sygeplejerske Vivi Jørgensen og 
plejehjemsassistent Tammy Grell

PIGEFODBOLD

STILLINGE IF OPRETTER ET:   

U18 11-MANDSHOLD
TIL EFTERÅRSTURNERINGEN

SØGES: 
PIGER ÅRGANG 1996 – 1997 – 1998

MERE INFO KAN FÅS HOS KIM – 26 15 70 46
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Sjov motion er et tilbud, der henvender 
sig til hukommelsessvækkede ældre og 
deres pårørende. Det afholdes på Stillin-
ge Plejecenter om tirsdagen i tidsrum-
met 10.30-12.00.

Har I lyst til at deltage og få lidt mo-
tion, og få rørt lattermusklerne, samt 
hyggeligt samvær med kaffe og brød, 
kan I kontakte Margit Nielsen på telefon 
58574110. Margit har sin daglige gang 
på Stillinge Plejecenter.

Da det er en idrætsforening, vil der 
være et kontingent på 125 kr. halvårligt 

både for borger og pårørende. Pengene 
går bl.a. til en sommerfest for borger og 
pårørende samt til uddannelse af nye in-
struktører.
Motionen gennemføres af frivillige:
Margit Nielsen, Social og Sundhedsassi-
stent,  Stillinge Plejecenter
Tove Schultz
Kirsten Nielsen
Anne-Marie Pedersen

Med venlig hilsen
De frivillige

Sjov motion og Café for ældre

Ind til nu har sommeren været rigtig 
dejlig. Terrassen bliver flittigt brugt, bus-
serne kører ud i det blå, og selv om det 
er ferietid sker der flere ting i vores lille 
hjem.

Personalet er fantastiske til at plan-
lægge deres fridage og ferie, så det berø-
rer vores ældre mindst mulig. Der er al-
tid kendte personaler på arbejde, hvilket 
gør de kan bevare den trygge hverdag.

Vi har haft besøg af Cirkus Arena, der 
optrådte med geder, heste, hunde osv. 
En rigtig hyggelig eftermiddag, med stor 
opbakning både fra pårørende, de ude-
omkring boende og personalet. En stor 
tak til venneforeningen for støtten.

Ib kommer og laver røget sild fra bun-
den, det glæder vi os meget til.

Vi har også i juli besøg af Birgit Gel-
ling og Christian Hansen, der kommer 
og fortæller om deres liv samt læser dig-
te m.m.

Margit og Ellen har startet en pårø-
rendegruppe omkring demens m.m. 
med støtte fra Jane Thorup.

Der er rigtig stort fremmøde og op-
bakning. Gruppen vil mødes hver tiende 
uge. Næste gang er i uge 39, så hvis der 
er nogen der har lyst at deltage, kan man 
kontakte plejehjemmet på tlf. 58574110.

Borgerne har nu i en måneds tid selv 
smurt deres mad, hvilket har været godt 
for de fleste. Der er blevet mere hygge 
omkring frokosten.

Vi har besluttet os, sammen med 
venneforeningen og vores formand i 
brugerpårørende rådet, at vi ikke hol-
der udendørs sommerfest. Vi vil i stedet 
holde en fest, hvor vi inviterer pårøren-
de, brugerpårørende, personale og ven-
neforeningen til spisning og dans med 
levende musik. 

De bedste ferie hilsner    
Beboere og personale

Stillinge Plejecenter
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Krænkerupvej 56, 4200  Slagelse
www.havrebjerg.dk

Hvis man vil se museet på et andet tidspunkt, så kontakt
Ole Gamst

32189559 eller 24618288
Krænkerupvej 54, 4200 Slagelse

eller museet@havrebjerg.dk

Havrebjerg Lokalhistoriske Arkiv 
og Havrebjerg Museum

Har åbent hver torsdag 15-17
- og i sommerperioden lørdag 10-12

Krydset Bildsøvej/Stillingevej ved Dagli-
Brugsen - en oplysning jeg vil dele med 
Stillinge og omegn.

Jeg er mor til Lukas og Lærke i 2. klas-
se på Stillinge Skole, jeg er lidt bange for 
at sende mine børn alene i skole pga. 
krydset. Folk kører alt for stærkt. Har 
på egne vegne taget kontakt til Slagelse 
Kommune og talt med Elvin, der har 
med skiltning i kommunen at gøre.  Jeg 
synes, at der mangler skilte før krydset i 
begge/alle retninger, der viser, at både 
børn og cyklister krydser trafikken, og at 

man skal passe på. Elvin tog ud på stedet 
og gav mig ret i, at vi mangler skilte. Og 
det har han lovet mig bliver udbedret i 
nær fremtid. Super fedt!

Men jeg stopper ikke her. Synes også 
at der skal gøres noget, så bilisterne ta-
ger farten af ved og omkring krydset, så 
vil igen henvende mig til Vej og Trafik 
Vibe Gry vedr. vejhævning/bump eller 
lyssignal, da jeg ikke tror på, at ekstra 
skilte er nok - men det er dog en start!

Håber på byens opbakning.
Hilsen mor Jane

Krydset i Kr. Stillinge
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Ulveungernes sommerlejr…
Stillinge spejdernes ulveunger har væ-
ret på sommerlejr et sted i nærheden af 
Hvalsø. Jeg håber, at spejderne har lært 
mere om kort og kompas, end hvad jeg 
og et par forældre mere kan med en 
GPS. I alt fald blev sommerlejren i år 
afholdt langt ude for GPS’ens koordina-
ter, men vi nåede da alle frem til lejren, 
som lå i en fantastisk flot skov og med en 
dejlig spejderhytte. 

På sommerlejren har ulveungerne 
lært og set utrolig meget - lige fra at gå 
en 20 kilometers hike, besøg på vikin-
gemuseum, og til at lægge bestikket or-
dentlig ved tallerkenen. Der var også et 
natløb, som var en spændende opgave 
med at finde Thors hammer. Og det har 
vist ikke skortet på fantasi og effekter 
under løbet, hvor der blandt andet var 
noget ”grønt lys?”

Ved afslutningen på sommerlejren 
var forældrene inviteret med – og bør-
nene så mærkbart forandret ud i forhold 
til, da de blev afleveret 5 dage forinden. 
Bortset fra noget meget snavset tøj, så sad 
tørklæder og uniformer, som var det en 
brigade værdig. Oppakningen var også 
perfekt, (men der har vist også kun væ-
ret taget en tandbørste og sovepose ud 
under hele turen). Børnene fik overrakt 
diverse mærker og priser for alt muligt, 
lige fra ”den-bedste-køkken-hjælper”, 
”de-sorteste-fødder” til ”ham-som-gik-
sidst-fordi-han-støttede-den-næstsidste”.
En stor tak til de voksne, som deltog på 
turen, for at give vores børn en rigtig 
god oplevelse.

Jane Brodthagen
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Som sædvanlig blev det årlige kræmmer-
marked afholdt på grundejer-forenin-
gen Engtoftens friareal ved badebroen 
ved Keldstrup Strand i begyndelsen af 
juli måned.

I år var det vokset, og der var kommet 
endnu flere boder til, ikke kun fra de lo-
kale, men også lang vejs fra, og allerede 
fra åbningen klokken 1000, var der kom-

met særdels mange interesserede folk, 
for at se det forskellige, der blev tilbudt.

Jørgen Weiberg

KRÆMMERMARKED

Efterårsfest
i Kr. Stillinge Forsamlingshus

Lørdag den 12. oktober kl. 18.30

Menu
Forret: Sildemad

Hovedret: Engelsk bøf med tilbehør
eller wienersnitzel med tilbehør

Dessert + kaffe/the med småkager

Pris kr. 260,- pr. couvert

Prisen dækker entré, levende musik ved Torben 
samt god mad excl. drikkevarer.

Kom og få en hyggelig aften sammen med dine venner og naboer.
Sidste tilmelding søndag den 6. oktober 2013 til 

formand Erik Larsen, tlf. 58 54 74 13.

obs - obs - obs - obs

Grundet faldende ålebestand og svigtende leverancer 
beklager vi at måtte ændre menuen.

Bestyrelsen
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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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Varmestuen

Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Tøj og ting

Møbelgenbrug

Løvegade 68
Tlf. 58 53 24 11
Åben

Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

Når du handler hos os,
eller forærer os ting, du ikke

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

.LUNHQV
Korshær
Slagelse

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

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

Fællesformand  Jacob Raft 5182 2778  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  Ubesat  nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Michelle B. Nielsen 5126 2044 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Hans Kurt Nielsen 5854 9286 badminton@stillingeif.dk  
Fodbold senior  Ole Madsen 2140 2030  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Fodbold ungdom  Ole Madsen 2140 2030  fodbold_ungdom@stillingeif.dk 
Gymnastik  Dorthe Gliese H. 2078 3086 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Camilla Dahl Nielsen 2063 8954  haandbold@stillingeif.dk  
Petanque Bent Heegaard  2364 7436  petanque@stillingeif.dk 
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Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

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

også aften - lørdag/søndag

Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse

58 50 51 61
Godkendt af

Den Danske Dyrlægeforening

Besøg hjemmesiden 

www.2sogne.dk
og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.

Kelstrup Forsamlingshus
Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk
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Velkommen tilbage efter sommerferien 
til elever, forældre og medarbejdere. For-
håbentlig har alle haft en god ferie med 
mange gode oplevelser og indtryk, som 
styrker den kommende hverdag.

En særlig velkomst til de nye elever i 
børnehaveklassen. Det er en af skolens 
store dage når de nye elever i børnehave-
klassen starter på skolen. Derfor marke-
rer vi også dagen med boller, sodavand og 
kaffe til elever og forældre.

På skolen skal vi også sige velkommen 
til den nye serviceleder Søren Greve, som 
er blevet ansat fra den 15/7. Søren afløser 
Svend Erik, som har valgt at gå på efterløn. 
Tak til Svend Erik for mange års indsats på 
skolen både i det daglige og ved skolens 
mærkedage som f.eks. skolefesterne.

En af forårets gode nyheder var at vi fik 
indviet den Nye Prærie. Helle Jacobsen, 
Byrådspolitiker og forælder på Stillinge 
Skole, stod for den officielle del af indvi-
elsen med åbningstale og klipning af den 
”røde snor”. Derefter holdt Martin tale. 
Der blev leget samt ristet snobrød og pøl-
ser over bål. Ombygningen af Prærien har 
taget et par måneder og er gennemført af 

dygtige og fantasifulde håndværkere. På 
den Nye Prærie findes nu flere spænden-
de herligheder, bl.a. Lille Trelleborg med 
bålplads og egetræsbænke, naturlærings-
huset, klatrepælene, udkigsposterne, 
klippen med ”vandfald”, åen med træfisk 
og broer, og vores kæmpe snegle. Stedet 
er blevet et unikt område til læring, leg, 
bevægelse og naturoplevelser. Den Nye 
Prærie vil i mange år frem i tiden blive et 
kæmpe aktiv for Skole, C-klasse og SFO.

I skolebestyrelsen ser vi frem til, at vo-
res autisttilbud skal evalueres i det kom-
mende skoleår. Stillinge skole vil gerne 
være en del af processen og tilbyder vores 
hjælp til evalueringen. På Stillinge skole 
har vi efterhånden opnået mere end 10 
års erfaring i at inkludere autismebørn i 
normalskolen. Og det skal bemærkes, at 
inklusionen sker i en positiv synergi til 
glæde for både autistelever og eleverne i 
normalskolen.

Med baggrund i forårets skolekonflikt 
blev det besluttet at udsætte skolebestyrel-
ses årsberetning til oktober, hvor vi prø-
ver at finde en aften i uge 40 eller 41.

Bjarne Nielsen

Skolebestyrelsen

Petanque
Ved årets generalforsamling i januar 
havde vi udskiftning i vor lille bestyrelse.

Leif Henriksen, Bildsøvej, som har 
været med i 6 år, ville afløses. Han havde 
i samtlige år stået for vedligeholdelse  
af banerne, endvidere stået for opsæt-
ning af læhegn om banerne, sammen 
med ham, trådte Erik Johansen ud af 
bestyrelsen. Erik Johansen var også en 
af kræfterne angående vedligeholdelse 

af banerne. Mange tak for det store ar-
bejde I lagde i det.

Som ny i bestyrelsen kom Sonja Mer-
chemsee, og Dina Nielsen, Dina har 
fornylig, på grund af sygdom i familien, 
trukket sig, suppleanten Kirsten Nielsen 
er nu med i bestyrelsen.

Vi havde i slutningen af maj besøg af 
Fuglebjerg petanque. De mødte op med 
20 dygtige spillere. Vi fik spillet 30 kam-
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pe, men i al beskedenhed løb vi af med 
de fleste vundne kampe. (Ejgil - Lone) 
og (Leif Spån - Evelyn) delte 1. pladsen,    

Fuglebjerg fik 3. pladsen (der var in-
gen 2. plads).

14 dage senere var vi på besøg i Fugle-
bjerg, som havde deres store forårsstæv-
ne. Her var mange klubber inviteret, der 
var plads til 96 spillere, hvoraf Kr. Stil-
linge mødte op med 10.

Lars Jensen og Leif Henriksen, Krage-
mosevej fik en flot 5. plads. Tillykke!

6 spillere har været i Slagelse på de 
store baner på Frederikshøj.  Bruno 
Werner vandt 4 ud af 5 kampe, men i øv-

rigt lå alle fra Kr. Stillinge i den bedste ! 
ud af 128 spillere.

Vores næste arrangement bliver d. 
30. august, hvor Drøsselbjerg petanque 
kommer på besøg.

Her i sommertiden mødes vi forskel-
lige steder og hygger os med spil på pri-
vate græsbaner. Her bliver der god tid til 
spil og snak, og lidt til ganen.

Vi er pt. 27 spillere, og der er stadig 
plads til flere. Har du lyst til at være 
med, så mød op på banerene på Støv-
lebækvej. Mandag 19-21, fredag 14-16, 
lørdag 10-12.

Bent Heegaard

For første gang i Stillinge IF’s fodboldhi-
storie vil der her i efteråret blive oprettet 
et 11 mands pigehold. 

Det bliver et U18 hold, som dækker 
årgangene 1996-1997-1998. 

Er du født i sidste halvår af 1995, kan 
der søges dispensation.

P.t. er der 12 – 14 spillere, så det ville 
være dejligt med et par nye ansigter, da 
holdet så er mindre sårbart ved skader 
og afbud.

Der vil være træning 2 gange om 
ugen i 1" time, mandag og onsdag fra 
kl. 17.00 – 18.30. Kommer der en midt-
ugekamp, vil der kun blive træning én 
gang i den uge. 

Træningen er seriøs, men der er også 
plads til, at vi har det sjovt. 

Træningen foregår ved klubhuset på 
Støvlebækvej 6 i Kr. Stillinge, og hjem-
mekampene spilles på kampbanen ved 
hallen v/ Stillinge skole.

Forventet opstart sidst i juli/først i 
august. 

Nye spillere kan altid 
møde op og er meget vel-
komne.

Da der er flere spillere på holdet, som 
kommer fra Slagelse, er træningen lagt, 
så det passer med bussen.

Der går bus fra Slagelse Station kl. 
16.40 med ankomst i Kirke Stillinge 
kl.16.50. 

Efter træningen går der en bus mod 
Slagelse kl. 18.40.

Holdet er tilmeldt en turnering un-
der DBU og er også tilmeldt i pokaltur-
neringen.

Et nyt stort hold kræver nyt tøj og vo-
res lokale entrepenør HJ Huse er spon-
sor på et helt nyt sæt Hummel-spilletøj.

Trænerstaben består af:
Sille Tullesen 
        og
Kim Kristensen.

Kontakt Kim 26157046 for mere info.
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2. klasse tilbage til vikingetiden år 750 
på tur til Trelleborg.

Vi har 1. og 2. juni været en tur på 
Trelleborg med vores skønne unger fra 
2. klasse på Stillinge Skole, hvor vi var 
klædt og levede som tilbage i 750-tallet. 
Vi sloges som krigere, skød med bue og 
pil og kastede med spyd og selvfølgelig 
lavede vi også selv vores mad over åben 
ild ved bålpladsen. Vi skulle jo selvfølge-
lig også overnatte i langhuset til næste 

formiddag, hvor så forældrene hentede 
de godt trætte børn. Efter et skønt døgn 
vil forældrerådet bare sige at det var en 
fantastisk tur for både voksne og børn, 
alle der deltog hyggede sig. Endnu en-
gang tak til Bilka, som sponsorerede alt 
vores mad og tak til Toys R’ Us, Burger-
King og Bog & Idé i City 3 for de fine 
gaver til børnene til vores dyster osv.

Hilsen Jane 
(mor til Lærke og Lukas)

2. klasse på Trelleborg
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AT FÅ EN BEGYNDELSE 
Guds rige begynder dér, hvor vi ikke selv kan gøre en be-
gyndelse, men hvor vi må begynde i den begyndelse, Gud 
giver os. Det hører vi i Jesu ord, hver gang vi holder 
barnedåb: „Lad de små børn komme til mig, … thi Guds 
rige hører sådanne til.“ Og spørger vi: hvilke? Lyder 
svaret: sådan nogle, som ikke formår noget af egen kraft, 
men som netop er henvist til at modtage og leve af, hvad 
andre giver dem.  
 I en vis forstand er det ingen sag. Der er intet lettere 
end at begynde i Guds begyndelse. Vi skal jo netop in-
genting gøre, men blot tage imod, hvad vi får givet – 
ligesom det lille barn intet gør selv.  
 Og det er med den slags begyndelser sådan, at der-
som man ikke gør begyndelsen det rette sted, så ender 
man et andet sted, end man har beregnet. Det er lidt 
ligesom, når man vil tælle. Begynder man ikke med det 
rette tal, så ender man heller ikke med det tal, man burde 
ende med, når man har talt færdig.  
 Selv om det måske ikke er noget, vi går og tænker 
nærmere over, så handler vi ofte ud fra den præmis, at vi 
er, hvad vi gør. Det er heller ikke nogen urimelig tanke. 
Det er jo, hvad vores erfaring lærer os langt hen ad vejen. 
Sådan kan vi leve længe – måske hele livet – og mene, at 
vi er, hvad vi med vore gerninger gør os til. Men vi kan 
godt høre, at dermed tager vi vores begyndelse – ikke i 
hvad en anden gør for os – men i hvad vi selv gør. Og 
derfor siger Guds til os, at vi har gjort en forkert begyn-
delse. Hvor vi ender, afhænger af, hvor vi begyndte.  
 Der findes en erfaring, der modsiger erfaringen af, at 
jeg er, hvad jeg selv gør mig til. Det er erfaringen af skyld. 
Der findes intet menneske, der går igennem livet uden at 
pådrage sig skyld. Skyld er at være bundet til sin gerning. 
Men netop en gerning, man ikke skulle have gjort. En 
gerning, hvorved man selv har gjort sig til en, man ikke 
kan leve med at være. Men man kan heller ikke selv op- 
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hæve det, man har gjort. Og derfor Pn man leve med at 
være den, man ikke kan leve med at være.  
 Der er kun én vej ud af skylden: det er at bede den, 
man har gjort sig skyldig mod om at undskylde én, om at 
tilgive. At blive tilgivet er at få en ny begyndelse. Det er at 
måtte begynde i, hvad den anden gør for mig, nemlig 
tilgiver min skyld, og ikke hvad jeg selv kan gøre.  
 Det er, hvad der sker, når vi går til alters. Vi bliver til-
givet. Vi får en ny begyndelse. Ved alterbordet er vi, hvad 
Gud gør os til: tilgivne syndere. Deri må vi begynde. Gud 
siger: du er min, det er vores begyndelse. 
 Erfaringen af skyld og tilgivelse, kan åbne vores blik 
for, at vi aldrig var, hvad vi selv gjorde os til. Men at vi fra 
begyndelsen var, hvad andre gjorde os til. Du er min sagde 
Gud til os allerede i dåben, ligesom vore forældre har sagt 
det til os. Du er min. Det kan vi ikke selv gøre os til, men 
det er, hvad de, som har os kær, gør os til i deres kærlighed 
til os.  
 Tæller vore gerninger så slet ikke. Jo, men vi skal ikke 
med vore gerninger skabe os selv; vore gerninger skal 
komme andre til gavn. 

MB 
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KIRKEN I SOMMERLANDET  
Torsdag, den 8. august, kl. 19.30:  
Gudstjeneste i Stillinge kirke ved Bente Holm Viuf,  
Slagelse,  
derefter er der kaffebord i præstegården, hvor Bente 
Holm Viuf spiller sækkepibe og fortæller om sit 
forhold til Skotland.  
 
Torsdag, den 15. august, kl. 19.30:  
Gudstjeneste i Stillinge kirke ved Anna Helleberg 
Kluge, Korsør, 
derefter er der kaffebord i præstegården, hvor 
kunstmaler Thomas Kluge og Anna H. Kluge viser 
og fortæller om Thomas Kluges billede til altertavlen i 
St. Magleby kirke. 
 

Alle er velkomne. Der er fri entré. 
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KONCERT I  

STILLINGE KIRKE 
Torsdag, den 19. september  

kl. 19.30 
Vokalgruppen 

Swingguide 

 
 
Swingguide er en lokal vokalgruppe, der har eksi-
steret siden 1996. Gruppen har siden start specia-
liseret sig i at synge acapella med vokalinstrumen-
tering og vokalpercussion. Bla. en del af den svenske 
vokalgruppe Real Group’s lækre arrangementer. 
Swingguide tæller seks sangere fordelt på 3 dame- og 
3 herrestemmer, heriblandt vor egen kirkesanger og 
organist. Uffe Andersen er gruppens musikalske 
leder.  
Alle er velkomne. Der er fri entré. 
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SYNG I KOR  
Stillinge kirke har to kor: 
 
Kirkens børnekor for piger og drenge fra 2.-
7. klasse.  
Koret øver hver torsdag kl. 16.00-17.30 i 
præstegården og deltager i 4-5 gudstjenester i 
løbet af året. Det er gratis at gå til kor. 
 
Start: WRUVGDJ�GHQ�����DXJXVW�NO������� i 
præstegården 
 
Kirkens voksenkor for alle over 15 år.  
Koret øver hver anden onsdag (ulige uger) kl. 
19.00-21.15 i præstegården og deltager i 4-5 
gudstjenester i løbet af året. Det er gratis at 
gå til kor. 
 
Start: RQVGDJ�GHQ�����DXJXVW�NO������� i 
præstegården.  
 
Læs mere på kirkens hjemmeside 
www.stillingekirke.dk  
eller kontakt organist og korleder��

&KDUORWWH�1LHOVHQ�
������������������������²�
VORWVJDGH��#VWRIDQHW�GN�
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Børnekoret  
Hver korprøve starter med opvarmning af stemmerne. 
Herefter synger vi sjove kanons, sange og salmer, énstem-
migt og flerstemmigt, acapella og med klaver.  
 Nogle gange øver vi i kirken, hvor den gode akustik 
giver lidt ekstra til klangen, men ellers foregår det i præste-
gårdens konfirmandstue, hvor der er klaver og tavle til 
rådighed, god plads og adgang til toiletter og køkken.  
 Foruden korprøverne deltager koret i 4-5 gudstjenester 
og ca. 2 koncerter om året, fortrinsvis i Stillinge Kirke, og 
måske mødes vi også med andre kor i løbet af sæsonen.  
 Det er gratis at synge i kirkekoret – til gengæld forven-
tes du at prioritere de få søndage, hvor koret synger i kirken, 
og der forventes en god mødedisciplin. At synge i kor er i 
høj grad et holdarbejde.  
 Men frem for alt er korsang glæden ved at synge – og 
synge sammen!  
 Hvis du og dine forældre vil vide mere, er I velkomne til 
at kontakte korets leder, organist Charlotte Nielsen på mail: 
slotsgade42@stofanet.dk  
eller på tlf. 58 50 09 51, mobil 20 16 31 53.  
 
Send mig gerne en mail, hvis du vil starte i koret. 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

4. august, 10. s.e. trinitatis 1030 Ingen 900 ?? 
11. aug., 11. s.e. trinitatis 900 1030  

18. aug., 12. s.e. trinitatis 900 Ingen 

25. aug., 13. s.e. trinitatis 1030 900 

1. september, 14. s.e. trin. 1030 Ingen 
8. sept., 15. s.e. trinitatis 1030 900 
15. sept., 16. s.e. trinitatis 1030 (H) Ingen 
22. sept., 17. s.e. trinitatis 900 1030 (H) 
29. sept., 18. s.e. trinitatis 900 *  Ingen 

(H) = Høstgudstjeneste 

Gudstjenester på plejehjemmet 
14. august og 11. september, kl. 14.30. 

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

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

Ferie 
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 23.-30. 
september. Embedet varetages af præsterne i Sct. 
Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf.  
58 52 08 81. (Se også www.sctpederskirke.dk). 

Kirken på nettet: 
www.hejningekirke.dk HOOHU www.stillingekirke.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 Susanne Broustbo, tlf. 61 65 40 88,  
e-mail: susannebroustbo@yahoo.dk.  

Birte Andersen  
Jens Erling Jensen  
Poul Tranekær Nielsen  
Gitte Olesen  
Søren Skovager  

Hejninge sogn  
Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.  

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

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,  
e-mail: skrivtilberg@stofanet.dk.  

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Else Berg  
Knud Hansen 
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Da Stillinge Forsamlingshus blev bygget 
i 1934, blev bager Larsen vært, men efter 
en tid  blev møller Johannes Jensen an-
sat som ny vært. Det gik godt i nogle år, 
men året før den tyske besættelse i 1940, 
var der nogle i bestyrelsen, der gerne vil-
le have ham afsat. Problemet var, at møl-
leren var tyskervenlig, endda så meget at 
han 11. februar 1940 meldte sig ind i det 
danske nazistparti. Det var ikke sådan, at 
man mente, at han skadede nogen, men 
stillingen som vært i forsamlingshuset 
gav kontakt med mange mennesker og 
dermed muligheden for, at han ville ud-
brede sine synspunkter. Ved generalfor-
samlingen i 1939 blev der derfor lavet en 
afstemning, om han kunne fortsætte. 22 
stemte ja, men 40 stemte nej, og dermed 
måtte han gå af.

Fra 1. januar 1940 blev frk. Olga An-
dersen ansat som vært. Hun blev afløst af 
Poul Hansen, der heller ikke blev længe 
på posten. I 1943 var man heldig at få 
et virkelig stabilt værtspar: Ragnhild og 
Hjalmar Pedersen. De passede forsam-

lingshuset til de skiftende bestyrelsers 
fulde tilfredshed i næsten 25 år. Mange 
kan stadig huske Ragnhilds gode mad.

Men i 1968 valgte de at stoppe. Fra 
udgangen af maj 1968 var Anna Madsen 
vært, og fra 8/2-1973 til 29/4-1974 var 
Inge og Henry Poulsen fra Løve værts-
par.

Det næste værtspar blev Grethe og 
Evald Christensen, der også var fra Løve. 
I deres tid steg udlejningen til privatfe-
ster, og det skyldtes nok Grethes gode 
mad og de stabile serveringsdamer, hun 
havde til hjælp. Grethes hjemmelavede 
islagkage blev berømt vidt omkring.

De holdt ud i godt og vel 21 år, og 
fra 1. maj  1995 blev de afløst af Claus 
Balslev Jørgensen. Han er uddannet ba-
ger og kok og kan modtage op til 120 
personer til privatfester. Desuden bliver 
Stillinge Forsamlingshus stadig brugt til 
mange forskellige arrangementer: 

Bankospil, mindesamvær efter begra-
velser, møder og foreningsfester. 

VÆRTER  I  FORSAMLINGSHUSET
Af Helge Christiansen

Ragnhild og Hjalmar
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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

FYRTEST

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
��9LWHYH[PVU�VN�rensning
��:LY]PJL�HIVUULTLU[
��3V]WSPN[PN�VSPLM`YZRVU[YVS
��(M[LU��VN�^LLRLUK]HN[
��<KZRPM[UPUN�HM�VSPLM`Y
 og varmtvandsbeholder
��Opsætning og reparation 
� HM�[Y¤WPSSLM`Y�>VVK`�VN�:JV[[L

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

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES
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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

7 QN�Sn�GLQ�ORNDOH�UHSDUDW¡U��KDQ�W QNHU�Sn�GLJ���RJVn�RP�O¡UGDJHQ�
Autoværksted - Pladesmed

KILDEMOSEN SMEDIE

Alt smedejern til hus og have
���3(.,9
���769;,
���7(=03365,9
���=059,63,9
���630,3(47,9

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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Jeres sommerhus skal i nærmeste 
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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Godt håndværk

Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

BRÆNDETRÆ 
%¡J��(J��$VN�RJ�$KRUQ�DÁDJW�L�����P�VWDNNH�

YHG�IDVW�YHM�NDQ�N¡EHV�
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

9DOGE\JDDUG�6NRYGLVWULNW

Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56



38       2sogne     August 2013     

  Badminton

Tid: Dag: Hold:

16.00 – 17.00 Tirsdag Børnetræning  
17.00 – 21.00  Motion
21.00 – 22.00  Motion – Sene tider *

Pris:  Kr. 400,-
  * Sene tider: kr. 300,-

Indskrivning: 13. august 2013 kl. 18.30-19.30 
 i Stillinge Hallens Cafeteria

Opstart: 20. august 2013
Juleafslutning: 17. december 2013

Klubmesterskab: 23. marts 2014
Sæsonafslutning: 8. april 2014  

  Håndbold

Tid: Dag: Hold: Instruktør:

18.30 – 20.00 Onsdag Dame senior  
20.00 – 22.00  Herre senior – Serie 2 Jan Schwartz

Pris:  Kr.1.000,- 
Opstart:  14. august 2013
Sæsonafslutning: 30. april 2014   
  

Stillinge IF 2013/2014
Hvad skal du bruge efteråret og vinteren til???

6718

STILLINGE

ID
R

Æ
TSFORENIN

GS.I .
F.
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  Gymnastik

Tid: Dag:  Hold:  Instruktør:

16.30 – 17.30 Mandag Troldungerne 1-3 år Ragnhild
16.30 – 17.30   Krudtuglerne 3-6 år Jørgen

18.00 – 20.00   Stortrampolin           Henrik

16.30 – 18.30   Børnespringhold 0.-6. kl. Flemming, Charlotte, 

16.00 – 18.00 Fredag Stortrampolin  Henrik

Pris:  Kr. 400,-
Pris: Stortrampolin  Kr. 500,-                                 

Stortrampolin opstart: 30. august 2013

Sæsonafslutning:    7. april 2014 

Afdelingsformand: Dorthe Gliese Henriksen. Tlf. 2078 3086

har haft hold i Slagelse i Fitness World, så tag godt imod hende til den nye sæson.

Sarah har dyrket gymnastik fra helt små og har hold i Sørby og nu her hos os i Kirke 
Stillinge, så tag også godt imod dem i den nye sæson.
Bemærk venligst, at stortrampolin ligger både mandage og fredage

Samt at børnespringholdet er rykket til onsdage og udvidet i aldersgruppen fra 0. 
til 6. klasse

God sommer og velmødt i gymnastikkens tegn.
 

Læs mere på www.stillingeif.dk
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  Motion

område.

har beskæftiget sig med dette.
Har du tidligere været aktiv som rytter, instruktør eller bestyrelsesmedlem med 
dette som ansvarsområde, eller har du tips til, hvordan en sådan træningsmulighed 
skal løftes, men ikke selv har tid, ønsker vi at høre fra dig.

Kontakt fællesformand: Jacob Raft. Tlf. 5182 2778

samt i 2sogne, hvor nyt vil blive annonceret.  

 
  Petanque

Tid: Dag: Periode: 
14.00 – 16.00 Mandag Ultimo september – ultimo april

14.00 – 16.00 Fredag Hele året

Pris: Kr. 400,-
  
Opstart: Der spilles hele året

Afdelingsformand: Bent Heegaard. Tlf. 5854 0436

Læs mere på www.stillingeif.dk
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-
mene!

Oplever du problemer eller har spørgsmål, så kontakt din afdelingsformand, kas-
serer eller fællesformand.

  Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål, ønsker at blive en del af hovedbestyrelsen, afdelingsudvalgene 
eller træner/instruktør, gode idéer, ris eller ros er du altid velkommen til at kontakte:

Stillinge Idrætsforenings bestyrelse:

Afdelingsformænd:

 Nielsen

 Henriksen

 Nielsen

6718

STILLINGE

ID
R

Æ
TSFORENIN

GS.I .
F.Stillinge Idrætsforening

www.stillingeif.dk
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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

Madsen’s Multiservice
www.madsen

s-multiservice.nu

Anlægsarbejde · Gravearbejde 
Anlæg af græsplæner

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

v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

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

9L�VDYHU��Á NNHU�RJ�OHYHUHU�GLW�EU QGH��VRP�GX�YLO�KDYH�GHW�

Møllegården
%LOGV¡YHM����Ã�.LUNH�6WLOOLQJH

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

Salg af æg, træpiller og brænde.
Afhentning eller levering i 

nærmeste lokalområde.

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Kontakt:

Brian Olsen 
26 16 57 20 
brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 
martin@stepla.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund 
www.stepla.dk
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

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

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

Bildsøvej 106 - Kelstrup - 4200 Slagelse 
Tlf. 5854 9048 - fax 5854 9379 - mobil 4056 9248

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk
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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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Spejdernes fantastiske tur til Bornholm
I år gik turen for trop og spejder til 
Bornholm. Vi tog natfærgen fra Køge til 
Rønne.

Sejlturen gik fint, selvom søvn var der 
ikke meget af. Måske fordi man var lidt 
spændt på at skulle på tur og væk fra 
mor og far.

Vi ankom tidligt lørdag morgen til 
Rønne, hvor vi så kørte i bil til lejrplad-
sen lidt ude for Rønne. Vejret var dejligt, 
vi fik slået lejr med telte og bygget køk-
ken af rafter. Nogle handlede ind, så vi 
kunne få lavet mad til de sultne maver, 
der var efter det hårde arbejdede. Efter 
mad og opvask stod det på lejrbål, men 
her stoppede det gode vejr, og der blev 
åbnet for sluserne, så lejrbål med sang 
foregik ved, at spejderne sad i shelteret.

Næste dag tog vi til Dueodde, hvor vi 
var oppe i fyrtårnet, vi kunne dog ikke 
se så langt, da det var temmelig fugtigt i 
vejret. Vi kørte videre til Svaneke, og her 
spiste de fleste selvfølgelig røget sild. Ef-
terfølgende var der igen indkøb, aftens-
mad over bål, opvask og lejrbål.

Mandag tog vi tilbage i tiden ved at 
besøge Middelaldercentret, hvor der 
blev tid til at prøve en rustning. Senere 
samme dag besøgte vi Øster Lars Kirke. 
Denne dag skulle så lave kylling over 
bål og havde lidt udfordring med bålet, 
men det lykkes at få aftensmad ca 21:30. 
så det hele blev meget sent, og da der så 

kom et natløb ind og drillede, hvor Krøl-
lebølle havde lavet ballade hos de under-
jordiske, selvfølgelig hjalp spejderne når 
de havde brug for hjælp.  

Tirsdag havde vi et fødselsdagsbarn, 
der selvfølgelig skulle vækkes med sang. 
Efter morgenmad tog vi en tur til Ham-
mershus og museet ved Hammershus. 
Herefter gik turen til Hasle, hvor vi fik 
købt torsk til at tilberede over bål, om 
aften var der igen lejrbål med diverse 
indslag og sang, hvor vi afsluttede med 
et godnat løb.

Onsdag skulle diverse rafter pilles 
ned og telte pakkes sammen og der 
skulle smøres madpakker til turen hjem. 
Kl. 16:55 sejlede vi så igen hjem, turen 
var stille, der blev spillet lidt kort og ud-
delt diverse priser, for bedste opvasker, 
bedste brændekløver, turn out og mange 
flere i alt 10 stk. alle fik et mærke til at 
sy på uniformen, som bevis for at have 
været på Bornholm.

På havnen blev vi modtaget af nogle 
forældre, der hjalp med hjemtranspor-
ten og resten af forældrene tog i mod 
os ved spejderhytten. En stor tak til Alle 
spejdere for en dejlig tur og tak til foræl-
drene med hjælp til transporten og tak 
for et dejligt spejderår. Jeg glæder mig 
til at have endnu et godt spejderår efter 
ferien.

Annette Madsen
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Opstart hos spejderne efter sommerferien
Bæverne er for børn fra 0. kl. og 1. kl, samt 
børn, der ikke blev klar til skolen. 
Vi har mødedag tirsdage kl. 16:30-18:00. 
Første gang er tirsdag d. 20. aug. hvor vi håber at se rigtig mange glade Bævere. 
Bævermor er Mie Rasmussen, Annette Madsen og Bæverfar er Frederik Madsen, evt. 
spørgsmål kan stilles til Annette på 29603572

Flokken er for børn fra klassetrin 2. kl. og 3. kl.
Vi starter igen efter sommerferien onsdag d. 21. aug, hvor vi håber at se rigtig mange 
ulve. Vi har mødeaftner hver onsdage kl. 18.00 - 20.00.
Flokken ledes af Morten Zielinski sammen med flokassistenterne Morten Pedersen 
og Christina Pedersen.
Evt. spørgsmål kan rettes til Morten Zielinski på telefon 61 77 86 16.

Troppen er for børn fra klassetrin  4.kl. og til 17 år.
Vi glæder os til at se såvel nye som gamle spejdere til vores første mødeaften efter 
ferien, tirsdag d. 20.aug. Vi vil have mødeaftner hver tirsdage kl. 18:30 - 20:30.
Spejderlederen vil igen i år være Rene Pedersen, sammen med spejderassistenterne 
Kasper Nielsen og Annette Madsen.
Evt. spørgsmål kan rettes til René Pedersen på telefon 22 92 47 37

Spejdernes loppemarked
Det er med beklagelse, at vi må meddele, at det planlagte loppemarked i august må-
ned desværre ikke bliver til noget i år.
Det er manglende effekter, som gør, at vi har besluttet, at vi først vil afholde det tradi-
tionsbundne loppemarked til næste år, nærmere bestemt i august måned.
Vi vil derfor stadig meget gerne modtage loppeeffekter.
Hvis man ligge inde med effekter, er man velkommen til at kontakte:
Grupperådsformand Henrik Andersen - 51 20 68 30
Gruppeleder Karsten Jørgensen - 22 34 73 95”

Spejdernes sommerlejrfest
Sommerlejrfesten, hvor der bliver set tilbage på sommerens sommerlejre, bliver i år 
afholdt fredag den 4. oktober i Kirke Stillinge forsamlingshus.
Udover billeder fra lejrene vil der bl.a. også være underholdning af Spejderne.
Vel mødt.

KFUM Spejderne
Stillinge Gruppe

 KFUM
spejderne
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Trelleborg Friskoles 10-års jubilæumsår 
er nu veloverstået, og vi nyder nu alle 
sommeren – nogen under sydligere 
himmelstrøg, andre hjemme i den dej-
lige danske natur – som heldigvis har vist 
sig fra den mest vidunderlige side her i 
første halvdel af juli måned. Sommeren 
giver os alle sol, lyse nætter og værdifuld 
ny inspiration til det kommende skoleår, 
hvad enten vi er forældre, lærere eller 
elever.  

Det var en sand fornøjelse at se alle 
de engagerede og glade mennesker til 
vores sommermarked, der traditionen 
tro afslutter skoleråret på Trelleborg Fri-
skole. I år piftet op med lidt ekstra kolo-
rit i form af tombola og hoppeborg. Der 
var også et motoriseret tog, som kørte 
i pendulfart med børn og voksne mel-
lem skolen og Trelleborg Museet. Så var 
brandvæsenet på besøg med en af deres 
store stigevogne, hvor vovehalse i alle 
aldre kunne få sig en tur langt op i sky-
erne, hvor man blandt andet kunne se 
helt til Storebælt. Endelig blev der svedt 
tran ved den store grill, hvor pølserne 
bogstavligt talt gik som varmt brød. Der 
skal herfra lyde et stort og hjerteligt følt 

tak til alle de mange frivillige voksne og 
børn, der gjorde det muligt at arrangere 
og afvikle årets vellykkede sommermar-
ked. Det var det forpligtende fællesskab 
i fuldt flor.  

Ud over de mange aktiviteter rundt 
om på skolens område, så startede da-
gen som altid i gymnastiksalen. Det er 
den naturlige ramme for den altid med 
spænding imødesete gymnastikopvis-
ning, hvor alle skolens elever deltog. Det 
er nu fjerde gang, at jeg og min bedre 
halvdel sad på tilskuerpladserne, og jeg 
må indrømme, at jeg også denne gang 
blev lige dele stolt og bevæget over, hvad 
de mange forskellige alderstrin sammen 
kunne opnå med bare en uges træning. 
Længden af det efterfølgende bifald, 
ansigtsudtrykkene på elever, lærere og 
forældre, samt de spontane kommenta-
rer mennesker imellem afslørede med 
al tydelighed, at jeg ikke var alene med 
disse følelser. 

Der var timing, koordination, og ikke 
mindst koncentration hos hvert eneste 
barn – lige fra den mindste 0.klasses 
elev, som for første gang stod over for 
en propfyldt sal til den største 9. klasses 

Jubilæumssommermarked
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elev, som har prøvet gymnastikugen og 
dens afsluttende opvisning mange gan-
ge. Mine sommertanker går i skrivende 
stund specielt til afgangsklasssen, der nu 
står over for et nyt og spændende kapitel 
i deres liv. Og jeg ved, at uanset hvilken 
vej de vælger i de kommende år af deres 
liv, så har årene på Trelleborg Friskole 
påvirket dem og dannet et lærings- og 
dannelsesskelet, som de kan bygge vide-
re på fremover. Og det er jo ikke så ringe 
en start på voksenlivet.

Tekst: John Jensen 
Fotos: Brian Dehli

På Knolden ved Næsby Strand står områ-
dets højeste flagstang, det er nu egentlig 
ikke en flagstang, men en kamufleret 
mobilantenne.

Knolden er kendt af de fleste i områ-
det.

   For mange år siden lå der en lille 
købmandsforretning i bygningerne, den 
eksisterede i en hel del år med skiftende 
ejere, samtidig var der en mindre isfor-
retning i lokalerne ved siden af.

Købmanden på Knolden lukkede, og 
det hele henlå øde i nogle år, men så åb-
nede en grill i lokalerne til venstre for 
den tidligere forretning, den lukkede ef-
ter nogle år, til stor skuffelse for de fast-
boende og sommerhusgæsterne.

Men nu her i 2013 er der åbnet en 
ny grill eller lille restaurant, den har fået 
navnet Strandperlen.

I grillen kan købes burgere, hjem-
melavede sandwich, diverse andre retter 
for sultne sjæle, såsom pølse i forskellig 
sammensætning, fiskefilet, grill kylling 
og meget andet. – men der er også ud-
skænkning af øl, sodavand og vin.

Det er Pia Kirsch og Morten Troch-
mann, der har åbnet Strandperlen. De 
har tidligere drevet en anden restau-
rant, men nu vil de slappe af med denne 
– og så har de fået en Elite Smiley på 
baggrund af den, de havde i restauran-
ten – og det lover godt.

Der er åbent fredag, lørdag og søn-
dag fra klokken 13.00 til 20.00, men i 
hele sommerferieperioden er der åbent 
hver dag fra klokken 12.00-20.00.

For de faste strandliggere vil Strand-
perlen sikkert vedblive at blive kaldt for 
Knolden.

Jørgen Weiberg

STRANDPERLEN
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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
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NÆSBY STRAND
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Lysgaarden, Kelstrup
B&B

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

med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

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

bestille værelser i god tid.
Velkommen!

Støt vores annoncører 
- de støtter os!
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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
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Klubben holder sommerferie frem til 
den 10. september, hvor vi har 1. åb-
ningsdag.

Vi har åben tirsdage og onsdage fra 
kl. 14.00 til 21.00.

Hver anden fredag med start d. 20. 
september fra 6 klasse op til 18 år fra kl. 
18.00 til 23.00.

Vi holder åbent hus tirsdag d. 3. sep-
tember KUN for 3. klasse børn og deres 
forældre.

Vi glæder os til endnu en sæson med 
dejlige børn fra Havrebjerg, Hejninge, 
Trelleborg og Kirke Stillinge-området.

Husk ingen klub uden forældrehjælp. 
Følg med på Facebook og på vores 

hjemmeside, samt opslag på skolen og i 
klubben.

Bestyrelsen ønsker Jer alle en fortsat 
dejlig sommer.

På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese

www.klubstjernen.dk

Kor i Kr. Stillinge
Landsbykoret starter sin jubilæumssæson

tirsdag den 20. august kl. 19.00 på Stillinge Skole. 
 (NB – generalforsamling den 3. september.)

Læs mere om Landsbykoret under foreninger på www.2sogne.dk.

Kirkens voksenkor for alle over 15 år. 
Start: onsdag den 28. august kl. 19.00 i præstegården. 

Kirkens børnekor for piger og drenge fra 2.-7. klasse. 
Start: torsdag den 22. august kl. 16.00 i præstegården. 

Læs mere om kirkekorene på kirkesiderne midt i bladet 
- og på kirkens hjemmeside www.stillingekirke.dk 

Korleder Charlotte Nielsen 
slotsgade42@stofanet.dk
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Onsdag d. 4. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

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

Torsdag d. 19. september kl. 19.30
Vokalgruppen Swingguide i 
Stillinge Kirke

Onsdag d. 2. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 12. oktober kl. 18.30
Ålegilde i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender
 

Onsdag d. 7. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 21. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Fredag d. 30. august
Picnickoncert ved Stillingehallen

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk.
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer, 

informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde. 
Når du har tilmeldt dig nyhedsmail får du en mail som du skal bekræfte.

Tilmeld dig den lokale nyhedsmail, så er du godt informeret!

3n�ZZZ��VRJQH�GN�ÀQGHU�GX�PDQJH�UHOHYDQWH�RSO\VQLQJHU�RP�GHW�ORNDOH�HUKYHUY��
om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet, 

den lokale kalender og meget mere.
Gør www.2sogne.dk til din startside og du er altid opdateret!
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