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Vivi Jensen
26 35 16 95
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Lars Schou
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Hanne Tew
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Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 12 64
Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
Bildsøvej 81
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12
Lokalrådets web-master:
Ib Jensen · www.2sogne.dk
2sogneweb@gmail.com
Redaktionsadresse:
Arne Olsen
Birkemosevej 11,
Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 95 05
Næste nummer af beboerbladet
udkommer ca. 1. oktober 2011.
Indlevering til bladet, såsom læserbreve, fotos og tegninger skal
være redaktionen i hænde senest
d. 10. september 2011.

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
4: Kor i Kirke Stillinge
5: Skolebestyrelsen Stillinge Skole
10: Gratis internet i Stillingehallen
og HUSET
11: Hyggeklubben i Kirke Stillinge
12: Ålegilde i Stillinge Forsamlingshus
13: Mortens Aften i
Kelstrup Forsamlingshus
18: Kirke Stillinge Plejecenter
19: FUM Spejderne i Stillinge
20: Stillinge IF
21: Petanque
25: Kirkesiderne
34: Stillinge IF indendørsprogram
37: Håndboldkaravanen
38: Lyn og torden
47: Sct. Hansbål og Markedsdag
48: Da præstegården brændte
54: Generalforsamling i HUSET
55: Mødekalender
Forside:
Morten Brøgger blev skudt i vandet
flere gange under Byfesten i
Kirke Stillinge. Foto: Daggi Thomsen
Læs mere side 40.
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Nyt fra lokalrådsformanden
HUSET. Byggeriet er en del forud for den aftalte tidsplan, og bygningen afleveres formentlig allerede i september måned til Kultur- & Fritidsforvaltningen.
Bygningen er som bekendt kommunal, og den væsentligste del af driften ligger da også i Kultur- & Fritidsforvaltningen. Forvaltningen har således afsat
350.000,00 kr. årligt til el, varme, vand, rengøring m.v. Det er mange penge,
men de rækker jo næppe til f.eks. rengøring flere gange om ugen, hvorfor vi
også lokalt må afse nogle resurser til fællesudgifter i HUSET. Til at forestå den
lokale administration og ”udlejning” af HUSET foreslår arbejdsgruppen bag, at
der vælges en bestyrelse på fem personer. Da HUSET reelt er for alle borgere
i Havrebjerg, Hejninge og Stillinge sogne, er det også alle borgere over 18 år i
disse tre sogne, der er valgbare til bestyrelsen og har stemmeret på generalforsamlingen. Generalforsamlingen holdes i HUSET onsdag d. 5. oktober 2011.
Forslag til vedtægter er forelagt Kultur- & Fritidsforvaltningen, der ikke har indvendinger. Forslaget kan ses på Lokalrådets hjemmeside www.2sogne.dk.
For arbejdsgruppen bag HUSET er det meget vigtigt, at den kommende bestyrelse og HUSET favner bredt i lokalområdet, og at ingen føler sig uvelkommen i HUSET. Ingen foreninger eller brugergrupper bør have særstatus, dog
lægger vi fra arbejdsgruppen op til, at Ungdomsklubben Stjernen får permanent opholdstilladelse på HUSETs første sal. Vi håber, at rigtig mange vil møde
op på generalforsamlingen og gøre deres indflydelse gældende til gavn for alle
i de tre sogne.
StillingeHallen. Mandag d. 30. maj var der for første gang generalforsamling
i Den selvejende institution Stillingehallen. På generalforsamlingen var der naturligvis valg til bestyrelsen, der efterfølgende har konstitueret sig som følger:
Formand:
Niels-Jørgen Düring
Næstformand: Lars Schou
Kasserer:
John M. Jensen
Referent:
Henrik Jensen
Derudover tæller bestyrelsen også Helle Jensen, og Jakob Raft er suppleant.
Bestyrelsen vil i samarbejde med Idrætsforeningen søge at opsætte et højt
trådhegn i begge ender af fodboldbanen ved Hallen. Såvel Kultur- & Fritidsforvaltningen, der ”ejer” banen, som Jørgen ” Møllegård”, der er nærmeste nabo,
har meldt positivt tilbage. Der er søgt byggetilladelse og indhentet et par tilbud
på opgaven. Det lokale entreprenørfirma H. J. Huse har givet langt det billigste
tilbud, idet en del af leverancen ydes som sponsorat herfra. De resterende
penge til indkøb og montage er fundet i Hallens kasse.
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Bestyrelsen arbejder fortsat på etablering af et etagedæk i hallens store
redskabsrum. Også til dette projekt er der søgt byggetilladelse.
Lokalrådet. I april modtog vi desværre et permanent afbud fra Susanne Hvitnov, der af personlige årsager og prioriteringer ikke længere har mulighed for
at være med i Rådet. Vores suppleant Børge Carlsen er indtrådt i Susannes
sted. Lokalrådet siger tak til Susanne for den indsats i lokalrådsarbejdet, hun
har ydet samt et held og lykke i fremtiden.
Lokalrådet holder ingen møder i juli og august, men mødes igen til september, med fuldt opladede batterier. Lokalrådet er fra flere sider blevet opfordret
til at sætte trafiksikkerheden på dagsordenen, og det vil vi gøre umiddelbart
efter sommerferien. Vi håber at kunne indlede et godt og konstruktivt samarbejde med områdets øvrige foreninger og institutioner, især om sikring af
de bløde trafikanter på Bildsøvej, Kongsmarkvej og Støvlebækvej, hvor der jo
køres alt for stærkt.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Kor i Kirke Stillinge

Landsbykoret starter den ny sæson
tirsdag den 6. september kl. 19.00 på Stillinge Skole.
– Koret består af en god stabil skare på ca. 50 sangere, så
i denne sæson bliver der nok kun plads til en enkelt ny bas eller to.
(NB – generalforsamling den 20. september.)
Kirkens voksenkor, som startede i foråret, øver hver anden uge og har
til gengæld plads til mange nye sangere. Start: onsdag den 31. august kl.
19.00 i præstegården.
Kirkens børnekor begynder fra denne sæson og er et tilbud til børn i 3.-5.
klasse. Start: torsdag den 25. august kl. 14.30 i præstegården.
Kirkens ungdomskor starter en ny sæson og er for børn og unge fra 6.
klasse og opefter. Start: torsdag den 25. august kl. 15.45 i præstegården.
Læs mere om Landsbykoret under www.2sogne.dk.
Læs mere om kirkekorene på kirkesiderne midt i bladet – på kirkens hjemmeside www.stillingekirke.dk eller kontakt Charlotte Nielsen på mail slotsgade42@stofanet.dk
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Skolebestyrelsen
Velkommen tilbage efter sommerferien og en speciel velkommen til de nye elever i børnehaveklassen på Stillinge Skole. Det er en af skolens store dage når
de nye elever i børnehaveklassen begynder. Dagen markeres med boller, sodavand og kaffe til børn og forældre.
I skolebestyrelsen er det nye skoleår endnu ikke begyndt, og der er derfor
naturligt at berette fra de seneste møder fra før sommerferien.
Planlægningen af det kommende skoleår viser, at vi kan holde det vejledende timetal for alle klassetrin på Stillinge skole. Det vejledende timetal er
undervisningsministeriets vejledning for hvor mange undervisningstimer, der er
ønskelig på de enkelte klassetrin. Ministeriet arbejder også med et minimumstimetal, som er det mindste antal timer de enkelte klassetrin skal have. Med de
seneste besparelser på skoleområdet i kommunerne vil der være skoler, hvor
der kun planlægges at overholde minimumstimetallet. Som forældre til børn på
Stillinge Skole kan vi glæde os over, at skolens økonomi tillader, at vi kan planlægge efter det vejledende timetal og ikke minimumstimetallet. - Hvis vi spørger
vores børn er det nok ikke alle, der er enig i det positive i den sag!
De massive nedskæringer, der generelt er gennemført på skole- og SFOområdet, vil betyde mærkbare ændringer af vilkårene for børn og ansatte på
alle skoler og SFO’er. Selv om vi ikke er så hårdt ramt på Stillinge skole, har vi
også haft reduktioner i personalet. Det betyder, at der i dag er færre lærere og
pædagoger end i sidste skoleår. Det har påvirket stemningen negativt, og vi er
alle kede af at miste gode kollegaer. Besparelserne betyder, at udfordringerne
for alle bliver store i fremtiden.
De kommunale besparelser er nu nået til rengøringen. Her har kommunen
vedtaget en ny ordning for rengøringen på skolerne, som betyder at der vil
ske betydelige reduktioner på rengøringen fremover. På Stillinge skole skal vi
reducere de årlige udgifter til rengøring fra 1,4 mil kr. til 935.000 kr. For at imødekomme de store besparelser samles alt rengøring i en ny kommunal rengøringsenhed, som er fælles for alle skoler i kommunen. Enheden startede den 1.
august. Vores rengøringspersonale overgår til denne enhed, da skolen ikke vil
kunne finansiere rengøringen for det reducerede beløb.
Til sidst et par positive nyheder om undervisningen og resultaterne heraf på
Stillinge skole. Generelt er vi langt fremme med at anvende IT i undervisningen.
Vi har elektroniske tavler, de såkaldte Smart Boards, i alle klasser, og skolen
råder over et stort antal PC’er, der anvendes af eleverne i undervisningen. Som
supplement hertil vil der blive indkøbt 55 nye PC´ere til det kommende skoleår.
Årets karakterlister for afgangseksamenerne viser, at Stillinge Skole ligger over
gennemsnittet. Fra skolebestyrelsen vender vi tommefingeren op og siger ”godt
gået!” til alle eleverne i den gamle 9. klasse fra sidste år.
Bjarne Nielsen
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Kunstgræsanlæg i hele Danmark.
Total-, hoved- eller fagentreprenør,
autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.

Bildsøvej 106 - Kelstrup - 4200 Slagelse
Tlf. 5854 9048 - fax 5854 9379 - mobil 4056 9248
www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk

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

KIRKE STILLINGE

Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

LØVE
TRAKTORSERVICE

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

SALON
HERDIS

Hele familiens frisør
Herrepensionist klipning
Luksus permanent
Miljøvenlig permanent
Langt hår

100,- kr.
565,- kr.
645,- kr.
718,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13
Fredag kl. 9-17
Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng
Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

Salon Herdis
Degnevænget 14
Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22
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Have & Park
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Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park& Park
Have
& Park

Trailere
marine
produkter
Trailere
samtsamt
marine
produkter
Trailere
samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse
Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk
v/ Henrik Jensen
v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse
Telefon 5854 7276
v/ Henrik
Jensen
Telefon
5854
7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
Stillingevejwww.
46 · 4200
Slagelse
jongshoej-maskiner@mail.dk
jongshoej-maskiner.dk

BIRKEDAHL’s BILER

www. jongshoej-maskiner.dk
Telefon 5854 7276

jongshoej-maskiner@mail.dk
KØB,
SALG OG BYTTE
www. jongshoej-maskiner.dk

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
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VEST

Transport
v/Jesper Pedersen

Tlf. 40 50 32 48

Flytning og kurérkørsel
Kirkens
Korshær
Slagelse
Møbelgenbrug
Stenstuegade 5
Tlf. 58 53 24 11
Åben:
Tirsdag 10-14
Torsd. & fred. 14-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09
Tøj og ting
Løvegade 10
Tlf. 58 53 47 11
Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-12
(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.

Øster Stillinge

(Møllers Stue- og Havecenter)
Disagervej 22 · Øster Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 60 46 · Fax 58 58 60 47
Åbningstider:
Hverdage 9.00-17.30
Weekend og helligdage
9.00-16.00
www.bo-groent-slagelse.dk
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Gratis internet til
Stillingehallen
og Huset
Computer-Problemer fra Øster Stillinge har indgået aftale med Stillingehallen og det nye Huset om at levere gratis internet til begge mod til
gengæld at have en antenne monteret på hallens gavl. En antenne,
som Computer-Problemer
kan bruge til at tilbyde internet til beboere i en omkreds
af 2 km fra hallen.
En aftale, som hallen
og Huset selvfølgelig er
meget glade for, og ikke
behøvede lang betænkningstid for at sige ja til.
- En ren Win-Win situation, som Niels-Jørgen
Düring som repræsentant for begge institutioner siger.
Computer-Problemer kan tilbyde
internetforbindelse
fra 1 mbit og op til
over 20 mbit, hvilket bl.a. gør det
muligt at kunne
modtage HD tv.
Priser m.v. kan
ses på computerproblemer.
dk.
Kontrakten
kan ses her
til højre.
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Hyggeklubben i Kirke Stillinge
Nu er det første halvår af 2011 gået, og vi har haft mange gode tirsdage i
præstegården. Vi mødes som altid kl. 13, når Egons 2 minibusser kommer
med de glade og veloplagte pensionister, som er hentet ved deres hjem. Vi
har desværre mistet nogle i årets løb, så vi mangler nye hyggeklubmedlemmer, - jo flere vi er, jo sjovere har vi det. Så ring til mig og få oplysninger på tlf.
58380082 eller 20220082 – eller mød op i præstegården på en tirsdag mellem
kl. 13 og 16.30.
I første halvår har vi haft banko – pakkespil – gudstjeneste – hamonika musik – foredrag af Kurt Rehder – foredrag med lysbilleder af Else og Flemming
Nielsen – danske film – rejsefilm. I februar bestilte vi mad hos Lissi, som bragte
dette til præstegården og ligeså med påskefrokosten – det nyder alle, der skåles og der synges lidt - jo vi nyder fællesskabet.
Og så har vi været så heldige, at Lokalrådet har betænkt os med en sum penge, som vi alle i fællesskab
bestemte skulle bruges til en udflugt (da alt hvad vi ellers laver er selvbetalt). Vi kørte i Egons’ den store bus
fra præstegården kl. 10 tirsdag den 24. maj. Vi kørte til
Silkegrønt ved Sorø, hvor alle var meget begejstret for,
hvad de så af silkeblomster, de jo er meget livagtige,
de fleste ”hygger” købte da også en eller flere ting. Derefter kørte vi en dejlig
tur bl.a. gennem skovene, hvor anemonerne blomstrede - vi havde en god chauffør – John – som viste
os forskellige steder, hvor man ellers ikke kommer.
Kl. 13 landede vi så på Storebælts Camping, hvor vi
havde bestilt mad - dampet laks – oksemørbrad –
kamsteg – salatbord – kartoffelbar og kaffe.
Da alle var mætte, kørte vi til Korsør Skov forbi ”Sommerlyst” og langdyssen, derefter til Rovbjerg og forbi den store herregård Espe, det var mange
mange år siden ”hyggerne” havde været den vej. Hjemme i præstegården
ventede de 2 minibusser på at køre ”hyggerne” hjem. Alle siger vi mange tak
til Lokalrådet for hjælp til denne dejlige tur ud i naturen.
Vi er i fuld gang med at planlægge aktiviteter til efter sommeren, f.eks. skal
vi have gudstjeneste den 9/8, 4/10 og 2/12.
20/9 Rejseforedrag med skønne billeder fra Færøerne v/Else Nielsen
15/11 Rejseforedrag om ”Store Hans” eneboer i Femund marken.
Ligeledes skal vi have vores ålegilde i oktober og julefrokost sidst i november.
Nu holder vi sommerferie i juli måned. God sommer til alle
På vegne af hyggeklubben.
Frivillig hjælper Annelise Egede. Tlf. 58380082 eller 20220082.
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ÅLEGILDE
i Stillinge Forsamlingshus

lørdag d. 1. oktober 2011 kl. 18.30
Vi starter med en sildemad.
Vælg mellem:
Friske pandestegte ål
eller
en god engelsk bøf med tilbehør
Dessert + kaffe
Pris kr. 290,- pr. person
der dækker:
Entré, levende musik v/ Allan Lund
samt god mad - excl. drikkevarer
Kom og få en hyggelig aften sammen med dine naboer.
Sidste tilmeldingsfrist:
Søndag d. 25. september 2011 til
Formand Erik Larsen, tlf. 58 54 74 13
Claus, forsamlingshuset, tlf. 58 54 72 91. Mobil 40 13 10 53

2 sogne
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Mortens Aften
Kelstrup Forsamlingshus holder traditionen tro
Mortens Aften
Torsdag den. 10. november 2011 kl. 18.00

Hovedretten består af:
And stegt med svesker og æbler,
brune og hvide kartofler, rødkål og dansk sovs.
Desserten er:
Hjemmelavet æblekage og kaffe.
Alt dette får I for kr. 120,00 pr. person.
Der sælges øl, vin og vand i baren.
Salg af kinesisk lotteri med flotte gevinster under middagen.
Bindende tilmelding kan ske senest den 1. november 2011
til Rita Sørensen, tlf. 58 54 93 02
Max. 80 personer til arrangementet – først til mølle princippet
Kom og vær med til en hyggelig aften med venner,
familie og naboer.

Kelstrup Forsamlingshus - et besøg værd.
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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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KFUM-Spejderne

KILDEMOSEN SMEDIE

i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt smedejern til hus og have
•
•
•
•
•

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder
møde onsdag.

LAGER
PORTE
PAVILLONER
VINREOLER
OLIELAMPER

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse
Tlf. 20 21 93 55

VELKOMMEN

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
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Frisør
Harlekin
v/ Marianne Christiansen

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

Mangler du

GODT LYS I HJEMMET?
små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE
EL - FORRETNING A/S

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen

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

2 sogne
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Kom-Ann

OLIEFYRS
SERVICEFIRMA

Hudplejeklinik

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

Kom-Ann

• REPARATION
• RENSNING
• JUSTERING
• UDSKIFTNING AF OLIEFYR

·
·
·

Service-abonnement tegnes
Lovpligtig oliefyrskontrol
Aften- og weekendvagt

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

- Hudpleje og makeup for alle

Kurt Bender Petersen
Bildsøvej 57
Kr. Stillinge 58 54 77 22

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

FYRTEST

Højtryksspuling og tømning
af samle- og
septiktanke
Gangergaardens
Maskinstation A/S
Tlf.

58 8 5 2 4 7 0
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Kr. Stillinge Plejecenter
Så det tid til at få en lille historie fra vores lille plejehjem. Siden sidst er der
skete mange ting, vi står jo ikke stille, selv om vi er oppe i årende!
Vi har meget glæde af vores bus, f.eks. har vi været en tur på Agersø for
at spise frokost. Vi var så heldige, at vores venneforening sponserede, så vi
kunne leje ekstrabusser, så alle kunne komme med. Vi havde en rigtig dejlig
dag trods vejret ikke var det bedste.

I hverdagen bliver bussen brugt til ture ud i det blå samt ud til stranden. Så
vi er rigtig glade for sponsoratet.
Vores Demens afsnit har fået lavet ny have og læhegn, sponseret af venneforeningen, så nu er der gang i haveprojektet. Vi skulle jo gerne have anlagt,
lavet den ønskede have fra vores beboere, med sansehave, skønne rosenbede
og meget mere, så vi er i fuld gang med at tjene penge ind til det.
En hyggedag kan være at ordne jordbær. Vi var så heldige at få foræret rigtig
mange jordbær. Beboerne samt personalet fik hurtigt klaret det og lagt i fryseren. Vi siger tak til Pilagergaarden. Nu kan vi klare vinteren!
Selv om det er ferietid, er vi ved at planlægge den årlige sommerfest og vores sommerferie til Slettestrand. Den ser vores beboere og personalet meget
frem til.
Mange sommerhilsner her fra vores lille hjem.
Lilian Nielsen
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Kom og vær med hos KFUM-Spejderne i Stillinge
fra sæson start på Støvlebækvej 4
Ulvene starter op efter sommerferien den 17. august.
Vi håber at se rigtig mange ulveunger til opstarten, vi optager nye ulveunger
frem til den 1. december. Ulve er børn, der går i 2. og 3. klasse.
Vi mødes onsdage kl. 18:00-20:00
Troppen starter op efter sommerferien den 24. august.
Vi håber at se rigtig mange nye og gamle spejder til opstart 24. august.
Troppen er børn, der går i 4. klasse og op til 17 år.
Vi mødes onsdage kl. 18:15-20:15
Klanen er spejder over 17 år. Der optages spejdere hele året.
Flokleder: Addi Hansen, tlf. 58547173
Tropleder: Rene Petersen, tlf. 22924737

KFUM Spejdernes

LOPPEMARKED
Søndag d. 14. august kl. 10 - 13
AUKTION KL. 11
Spejdergrunden, Støvlebækvej, Kirke Stillinge
Der vil være mulighed for at aflevere effekter i
Spejdergården på Støvlebækvej
lørdag den 13. august i tidsrummet 9-12.

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.
På www.2sogne.dk finder du mange relevante oplysninger om det lokale erhverv,
om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet,
den lokale kalender og meget mere.
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Stillinge IF
Alt imens fodbolden ruller i sommervejret, så nærmer en ny indendørs sæson
sig med hastige skridt.
Som nævnt i forrige nummer foregår tilmelding og betaling til de enkelte
hold fremover på idrætsforeningens hjemmeside www.stillingeif.dk. Det kræver naturligvis lidt uddybelse og orientering om hvornår, der skal tilmeldes.
Herunder kan I se hovedtemaerne i tilmeldingen for hver afdeling. Bemærk, at
der for nogle hold er en øvre begrænsning for tilmeldinger. Se allerede nu på
hjemmesiden informationer om de hold, der allerede nu kan tilmeldes til. Under
hvert hold er der informationer om træningstidspunkter, sted, træner, pris samt
lidt om selve holdet. Hvis holdet ikke fremgår på siden, eller tilmeldingen ikke
er aktiv, er det endnu ikke tid til at tilmelde sig.
Sådan tilmelder man sig:
- Klik ind på hjemmesiden og klik på fanen ”Tilmelding / Betaling”
- Læs evt. vejledningen og find herefter dit hold på listen
- Læs informationerne om holdet og vær sikker på, at det er det rigtige hold,
du vil tilmelde dig
- Klik på den grå ”Tilmeld” knap
- Udfyld skemaet under ”Nyt medlem” – Udfyld også e-mail og telefonnummer,
så SIF nemt kan fremsende relevante oplysninger til dig om f.eks. dit hold
- Klik på den grå ”Tilmeld” knap
- Vælg det betalingskort du vil bruge
- Indtast dine kreditkortoplysninger
- Du er nu tilmeldt holdet
Badminton:
Indskrivning bliver i år den tirsdag den 16. august 2011 i Stillinge Hallens Cafeteria. Selve indskrivningen foregår som den plejer, hvor man møder op i cafeteriet og skriver sine tidsmæssige ønsker i 1., 2. og 3. prioritet, samt hvem man
vil spille med. Herefter bliver planen lagt, og hver spiller får så et telefonopkald
eller sms indeholdende hvilken bane og tidspunkt, man har fået. Man vil også
her få at vide, at man via hjemmesiden kan betale.
Fodbold – Ungdom:
Afdelingsformanden Ole Madsen eller den enkelte træner vil meddele holdet,
når det er tid til at betale.
Fodbold – Senior:
Afdelingsformanden Brian Dahl eller den enkelte træner vil meddele holdet, når
det er tid til at betale.

2 sogne
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Håndbold:
Til afdelingens 3 faste seniorhold kan der betales jf. vejledningen. Hvis der
oprettes yderligere hold, eller er specielle omstændigheder vil træneren på
holdene orientere om betaling.
Gymnastik:
Find holdet på listen og tilmeld jf. vejledningen.
Zumba:
Tilmelding og betaling for Sæsonabonnement jf. vejledningen. På træningsdagen vil tilmeldingen herefter fremgå af en liste ved indgangen. Husk evt. at
medbringe Id (f.eks. sygesikringskort) i indgangen.
Petanque:
Holdet betaler fortsat til afdelingsformand Bent Heegaard, men der kan også
betales via hjemmesiden.
Opstår der problemer med tilmelding kontakt kassereren på kasserer@stillingeif.dk.
Fortsat god sommer
Jacob Raft
Fællesformand – Stillinge IF

Petanque
Der er god grokraft i vor petanqueklub. Siden sidst er der
kommet 3 nye interesserede til. Vi er pt. ca. 30 medlemmer.
Det er utroligt fint for et område som vort. Hvor kommer de så
fra: Hovedparten er fra Stillinge i alt 14-15, fra Stillinge Strand
5, Kildemosen 1, Keldstrup Strand 1, Øster Stillinge 3, Slagelse 1, Vemmelev
2 og Høng 2.
Vi har ikke været til turneringer endnu i år, men vi venter besøg fra Sørby.
Da fodboldafdelingen har hårdt brug for hele baneområdet samt for klubhuset,
har vi været nødt til at flytte spilleaften fra tirsdag til mandag.
Vi spiller fra 1. august til og med 30 september på følgende tidspunkter:
Fredag kl. 14-16. Lørdag kl. 10-12 og som det nye mandag kl. 19-21.
Der er stadig plads til flere, da ikke alle møder op hver spilledag.
Bent Heegaard
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AUT. EL-INSTALLATØR & INGENIØR
v/ Flemming Jørgensen
Bildsøvej 20, Bildsø, 4200 Slagelse
Telefon 58 54 70 20 - 23 96 70 20
E-mail: bildsoe-el@mail.dk
VAND · VARME · SANITET · NATURGAS
SOLVARME · BIOBRÆNDSELSANLÆG · VARMEPUMPER

Aut. VVS-installatør

58 54 91 40
Næsbyvej 22 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 91 40
www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk
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23

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385

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

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

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

• Alufacader
• Altanlukninger

OG ALUFACADER
• Forsikringsskader • Solfilm • Butiksruder
Indramning af billeder • Salg af kunstnerartikler

Alt glarmesterarbejde udføres
Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

58 50 07 28
Fax 58 52 75 24 • Bil 40 41 07 28
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Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”
Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det.

Møllegården

Bliver det vinter igen i 2011?
Bestil dit brænde nu, så du har
tørt brænde på lager.

Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

Salg af æg, brænde m.v.
26298029 / 26298012
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6nOHGHVHOVNHGH*XGYHUGHQDWKDQJDYVLQHQEnUQHV¡QIRUDW
HQKYHUVRPWURUSnKDPLNNHVNDOIRUWDEHVPHQKDYHHYLJWOLY
)RU*XGVHQGWHLNNHVLQV¡QWLOYHUGHQIRUDWG¡PPHYHUGHQPHQ
IRUDWYHUGHQVNDOIUHOVHVYHGKDP'HQGHUWURUSnKDPG¡PPHV
LNNHGHQGHULNNHWURUHUDOOHUHGHG¡PWIRUGLKDQLNNHKDUWURHW
Sn*XGVHQEnUQHV¡QVQDYQ2JGHWWHHUGRPPHQDWO\VHWHU
NRPPHWWLOYHUGHQRJPHQQHVNHQHHOVNHGHP¡UNHWIUHPIRUO\VHW
IRUGLGHUHVJHUQLQJHUYDURQGH)RUHQKYHUVRP¡YHURQGWKDGHU
O\VHWRJNRPPHULNNHWLOO\VHWIRUDWKDQVJHUQLQJHULNNHVNDO
DIVO¡UHV0HQGHQGHUJ¡UVDQGKHGHQNRPPHUWLOO\VHWIRUDWGHW
VNDOEOLYHnEHQEDUWDWKDQVJHUQLQJHUHUJMRUWL*XG -RK
 


'HWO\GHUHJHQWOLJUHWVHOYPRGVLJHQGH)¡UVWInUYLDW
YLGHDW*XGJDYVLQHQEnUQHV¡QIRUDWHQKYHUGHU
WURUSnKDPVNDOKDYHHYLJWOLY2JDWKDQLNNHVHQG
WHVLQV¡QIRUDWG¡PPHYHUGHQPHQIRUDWYHUGHQ
VNDOIUHOVHVYHGKDP

0HQDOOHUHGHHQOLQLHO QJHUHQHGHKHGGHUGHW
DWGHQGHULNNHWURUDOOHUHGHHUG¡PW2JYLGHUHDW
YHUGHQIDNWLVNKDUYLVWVLJDWY UHYDQWURPHQQHVNH
QHHOVNHGHP¡UNHWIUHPIRUO\VHW$OWVnV\QHVUHVXO
WDWHWDI*XGVV¡QVNRPPHDWY UHGHWVWLNPRGVDWWH
DIGHWGHUYDUKHQVLJWHQ9HUGHQEOHYG¡PWRJLNNH
IUHOVW

+YRUGDQVNDOYLEHJ\QGHDWWURSnDWYLLNNH
G¡PPHVPHQIUHOVHVKYLVYLWURUQnUYLVDPWLGLJ
K¡UHUDWYLDOOHUHGHHUG¡PWIRUGLYLLNNHWURHGH"
+YRUVNDOWURHQILQGHIRGI VWHQnUGHWVLJHVDWYL
DOOHUHGHHUG¡PWIRUYRUHVYDQWURRJYRUHRQGH
JHUQLQJHU"

'HWOXPVNHYHGGHQPnGHGHUWDOHVRPWURHQ
SnLGHWWHVW\NNHIUD-RKDQQHVHYDQJHOLHWHUDWWURHQ
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J¡UHVWLOHQEHWLQJHOVHRJGHUPHGJ¡UHVWURHQWLOHQ
JHUQLQJVRPYLVNDO\GH6nHUGHWLNNHO QJHUHHW
HYDQJHOLXPHWJO GHOLJWEXGVNDEGHUO¡IWHUE\UGHQ
DIYRUHVNXOGUHPHQVnEOLYHUWURVNUDYHWWLOHWQ\W
EXG%XGHWWURVnVNDOGXIUHOVHVHUOLJHVnYDQVNH
OLJWIRULNNHDWVLJHXPXOLJWDWRSI\OGHVRPEXGHW
HOVNGLQQ VWHVnVNDOGXIUHOVHV

'HWOLJJHUOLJHIRUDWK¡UHWDOHQRPWURHQSn
GHQQHPnGHPHQGHWHUQHWRSGHUYLRIWHJnUIHMODI
GHQHJHQWOLJHPHQLQJ

'HWWHVW\NNHIUD-RKDQQHVHYDQJHOLHWHUHQGHODI
HQUHSOLN-HVXVVLJHUWLO1LNRGHPXVGHURSV¡JHU-H
VXVRPQDWWHQIRUDWInVYDUSnQRJOHVS¡UJVPnO
+DQVLJHUWLO1LNRGHPXVDWWURHQVOHWLNNHHUHQJHU
QLQJ0HQWURHQHUHQJDYHRJGHQHJHQWOLJHNUDIW
EDJWURHQNRPPHULNNHIUDPHQQHVNHWVHOYPHQIUD
*XG

-HVXVVLJHUWLO1LNRGHPXV9LQGHQEO VHU
KYRUKHQGHQYLORJGXK¡UHUGHQVXVHPHQGXYHG
LNNHKYRUGHQNRPPHUIUDRJKYRUGHQIDUHUKHQ
6nGDQHUGHWPHGHQKYHUVRPHUI¡GWDIcQGHQ

0HQLQJHQHUDWWURHQLNNHHUQRJHWGHUHUL
PHQQHVNHWVHJHQPDJW/LJHVnOLGWYLNDQInJUHERP
YLQGHQNDQYLInJUHERPGHQPDJWVRPOLJJHUEDJ
WURHQQHPOLJnQGHQ

3DXOXVVNULYHU7URHQNRPPHUDIGHWGHUK¡UHV
RJGHWGHUK¡UHVNRPPHULNUDIWDI.ULVWLRUG9LInU
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L.ULVWLRUGDWYLGHDW*XGHUEDUPKMHUWLJRJWLOJLYHU
RV7LOJLYHOVHEHW\GHUMRDWYRUHVPRGVWDQGRJ
XO\GLJKHGU\GGHVDIYHMHQVnDWVnYHOYRUHRQGH

JHUQLQJHUVRPYRUHVYDQWURHUXGHQEHW\GQLQJIRUGL
GHWLOJLYHVRV9LKDUDOWVn*XGVN UOLJKHGRJLNUDIWDI
GHQHYLJWOLY 1nUYLK¡UHUGHWWHEXGVNDEMDVnWURUYL
SnGHWHOOHURJVnWURUYLLNNHSnGHW9LNDQLNNH
EHVOXWWHRVIRUDWYLOOHWURSnGHW(QWHQIDWWHUYL
XPLGGHOEDUWWLOOLGWLODWGHWIRUKROGHUVLJVnGDQVRP
GHWVLJHVRVHOOHURJVnJ¡UYLGHWLNNH9LOYLEHVOXWWHRV
IRUDWWURGHWVnHUGHWDOOHUHGHIRUVHQWIRUVnWURUYL
GHWMRLNNH

'HUIRUHUWURLNNHQRJHWGHUNDQDINU YHVRV'HW
JLYHULQJHQPHQLQJDWVLJHGXVNDOWURRJPHQHDW
WURHQVnNDQNRPPHLVWDQGVRPHQO\GLJKHGPRGHQ
EHIDOLQJ7URHQNRPPHUDIGHWGHUK¡UHVQnUGHQ
NRPPHU

1nUYLWURUKYDGYLDOWVnLNNHVHOYHUKHUUHURYHU
RPYLJ¡UVnHUKHOHVW\NNHWIRURVHWJO GHOLJWEXG
VNDE6nOHGHVHOVNHGH*XGYHUGHQDWKDQJDYVLQHQ
EnUQHV¡QIRUDWHQKYHUVRPWURUSnKDPLNNHVNDO
IRUWDEHVPHQKDYHHYLJWOLY'HQGHUWURUSnKDP
G¡PPHVLNNH

0HQQnUYLLNNHWURUHUKHOHVW\NNHWHQWLOLQWHW
J¡UHQGHGRP'HQGHULNNHWURUHUDOOHUHGHG¡PW

+YDGHUGHUVnDWVLJHWLOGHQGHUHUXGHQIRUWUR
HQ'HQGHUHUG¡PW-DGHWQ\WWHULKYHUWIDOGLNNH
QRJHWDWWLOVN\QGHKDPWLODWWURIRUGHWNDQKDQLNNHDI
VLJVHOY7LOGHQGHULNNHWURURJKYLVYDQWURKDUG¡PW
KDPHUGHUNXQpWDWVLJHRJGHWHUHYDQJHOLHWVRP
QHWRSIRUN\QGHUKDPDW*XGWLOJLYHU+DQWLOJLYHUGLJ
GLQYDQWUR*XGHUEDUPKMHUWLJKDQVWLOJLYHOVHJ OGHU
RJVnGLJ'XHUG¡PWPHQGXHURJVnWLOJLYHW
0%
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7RUVGDJGHQDXJXVWNO

*XGVWMHQHVWHL6WLOOLQJHNLUNHYHG-RKDQQHV/
%XQGJDDUG6RU¡
GHUHIWHUNDIIHERUGLSU VWHJnUGHQKYRU-RKDQQHV/
%XQGJDDUGIRUW OOHURPVLWYLUNHVRPVDOPHGLJWHU
RJYLV\QJHUQRJOHDIKDQVVDOPHU






6$1*$)7(1LSU VWHJnUGHQ
XQGHURYHUVNULIWHQ

VHSWHPEHUNO

Å/RNDOHSURILOHULSU VWHJnUGHQ´
YLOYLPHGPHOOHPUXPLQYLWHUHHQNHQGWSHUVRQIUD
ORNDORPUnGHWWLODWVWnIRUYDOJHWDIVDQJHWLOHQ
VDQJDIWHQ6RPDOWLGWDJHUYLXGJDQJVSXQNWL+¡M
VNROHVDQJERJHQ'HUYLOVLNNHUWRJVnEOLYHSODGVWLO
¡QVNHUIUDGHIUHPP¡GWH
9LKDUEHGW

JRGVHMHU$XJXVW%HFKIUD9DOE\JnUGHQ
RPDWO JJHIRURJY OJHVDQJHWLOGHQQHDIWHQ

'HUHUNDIIHRJNDJHERUG$OOHHUYHONRPQH
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6WLOOLQJH.LUNHV%¡UQHNRU






IRUSLJHURJGUHQJHL²NO
¡YHUKYHUWRUVGDJNOLSU
VWHJnUGHQ


6WLOOLQJH.LUNHV8QJGRPVNRU
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IRUSLJHURJGUHQJHIUDNORJRS
¡YHUKYHUWRUVGDJNOLSU VWHJnUGHQ
.RUHQHV\QJHUKYHUWRUVGDJKHOHVNROHnUHWGRJLNNHL
VNROHIHULHUQH²I¡UVWHJDQJHIWHUIHULHQEOLYHU
WRUVGDJGHQDXJXVW
+YHUNRUSU¡YHVWDUWHUPHGHQOLOOHIRUIULVNQLQJ+HU
HIWHUYDUPHVVWHPPHUQHRSRJVnWDJHUYLIDWSnDW
V\QJH8GRYHUDWV\QJHVMRYHNDQRQVVDQJHRJVDO
PHUSnGDQVNRJHQJHOVNpQVWHPPLJWRJIOHUVWHP
PLJWDFDSHOODRJPHGNODYHUVn¡YHUYLRVRJVnLU\W
PHUQRGHURJVDQJWHNQLN

1RJOHJDQJH¡YHVLNLUNHQKYRUGHQJRGHDNX
VWLNJLYHUOLGWHNVWUDWLONODQJHQPHQHOOHUVIRUHJnU
GHWLSU VWHJnUGHQVNRQILUPDQGVWXH

)RUXGHQNRUSU¡YHUQHGHOWDJHUNRUHQHL
JXGVWMHQHVWHURJFDNRQFHUWHURPnUHWIRUWULQVYLVL
6WLOOLQJH.LUNHRJPnVNHP¡GHVYLRJVnPHGDQGUH
NRULO¡EHWDIV VRQHQ

'HWHUJUDWLVDWV\QJHLNLUNHNRUHQHWLOJHQJ OG
IRUYHQWHVHQJRGP¡GHGLVFLSOLQ$WV\QJHLNRUHUL
K¡MJUDGHWKROGDUEHMGH

0HQIUHPIRUDOWHUNRUVDQJJO GHQYHGDWV\QJH
²RJV\QJHVDPPHQ7URUGXNRUVDQJHUQRJHWIRU
GLJVnP¡GRSWRUVGDJGHQDXJXVWL.U
6WLOOLQJH3U VWHJnUGDOHQHHOOHUPHGGLQHYHQQHU

+YLVGXRJGLQHIRU OGUHYLOYLGHPHUHHU,
YHONRPQHWLODWNRQWDNWHNRUHWVOHGHURUJDQLVW
&KDUORWWH1LHOVHQSnPDLOVORWVJDGH#VWRIDQHWGN
HOOHUSnWOIPRELO
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6WLOOLQJH.LUNHV9RNVHQNRU

(IWHUHQLQWHQVLYNRUZRUNVKRSLIHEUXDU
EHVOXWWHGHGHGHOWDJHQGHDWP¡GHVLJHQWLOPHUHVDQJ
²LI¡UVWHRPJDQJHQJDQJSUPnQHGPHQQXWR
JDQJHRPPnQHGHQ6nOHGHVKDU6WLOOLQJHQXInHW
HQGQXHWNRU²HWVXSSOHPHQWWLO/DQGVE\NRUHWRJ
NLUNHQVDQGUHNRU.RUHWHUNRPPHWJRGWLJDQJRJ
VDPOHUWLOKYHUNRUSU¡YHFDVDQJHUHDIEHJJH
N¡QIUDFDnURJRSRJGHUHUVWDGLJSODGVWLO
PDQJHIOHUH

6RPNLUNHNRUYLONRUHWLQGLPHOOHPGHOWDJHL
JXGVWMHQHVWHUPHQYHGVLGHQDI OGUHRJQ\HUHNLU
NHPXVLNIUD%DFKWLOJRVSHOEOLYHUGHURJVnSODGVWLO
DQGUHJHQUHUIHNVMD]]URFNSRSPXVLFDO5HSHU
WRLUHWEOLYHURJVWHPPLJHDUUDQJHPHQWHUVRP
YDULHUHULVY UKHGVJUDGVSURJRJVWLODUWHU
.RUHWOHGHVDIRUJDQLVW&KDUORWWH1LHOVHQRJP¡GHV
RQVGDJLGHXOLJHXJHUNOLSU VWHJnUGHQ
)¡UVWHJDQJRQVGDJGDXJNO
+HUHIWHU²²
²  
1\HUHGHOWDJHUHHUYHONRPQH
0¡GRSHOOHUNRQWDNW&KDUORWWHIRUPHUHLQIRUPDWLRQ
SnWOIHOOHUPDLO
VORWVJDGH#VWRIDQHWGN
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DXJXVWVHWULQLWDWLV
DXJXVWVHWULQLWDWLV
DXJXVWVHWULQLWDWLV
DXJXVWVHWULQ

6WLOOLQJH +HMQLQJH






,QJHQ

,QJHQ

VHSWHPEHUVHWULQ 
VHSWHPEHUVHWULQ
VHSWHPEHUVHWULQ
VHSWHPEHUVHWULQ + 
RNWREHUVHWULQ
+ +¡VWJXGVWMHQHVWH




,QJHQ
 + 
,QJHQ


*XGVWMHQHVWHUSnSOHMHKMHPPHW
DXJXVWNOVHSWHPEHUNO
$OOHJXGVWMHQHVWHUYHGVRJQHSU VW0RUWHQ%U¡JJHU
.LUNHELO
'DQWD[L6ODJHOVHWOIULQJVHQHVWHQ
WLPHI¡UJXGVWMHQHVWH


(IWHUnUHW
RNWREHUNO.RQFHUWL6WLOOLQJHNLUNHPHG
1¡UUHYDQJVNLUNHQV3LJHNRUIUD6ODJHOVH.RUHW
V\QJHUEODÅ$&HUHPRQ\RI&DUROV´DI%HQMDPLQ
%ULWWHQ
RJRNWREHUVDPWQRYHPEHUNO
6WXGLHNUHGVLSU VWHJnUGHQYHGVRJQHSU VW0RUWHQ
%U¡JJHU(PQH+YDGEHW\GHUGnERJQDGYHU²
IRONHNLUNHQVWRVDNUDPHQWHU"
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0RUWHQ%U¡JJHU

6WLOOLQJHYHM.LUNH6WLOOLQJHWOI
HPDLOPEU#NPGN
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7U IIHVEHGVWKYHUGDJHPORJ
PDQGDJWU IIHVVRJQHSU VWHQLNNH
6WLOOLQJHVRJQ
*UDYHU$VJHU-DQXVWOI
0HQLJKHGVUnGHW
)RUPDQG(EEH*M¡UXS. UUHEMHUJYHM%LOGV¡
WOIHOOHU
HPDLOHEEHJMRHUXS#VNROHNRP
.LUNHY UJH$JQHV-HQVHQWOI
6XVDQQH%URXVWER
6¡UHQ6NRYDJHU-HQVHQ
3RXO7UDQHN U1LHOVHQ
$QQHWWH0DGVHQ
7RYH6WHSKHQVRQ
+HMQLQJHVRJQ
*UDYHU3HU%HUJ&KULVWLDQVHQWOI
0HQLJKHGVUnGHW
)RUPDQG0RUWHQ%U¡JJHU6WLOOLQJHYHM
.LUNH6WLOOLQJHWOIHPDLOPEU#NPGN
.LUNHY UJH$OIUHG%HUJWOI
$QHWWH$QGHUVHQ
(OVH%HUJ
.QXG+DQVHQ
(OLVDEHWK5RVDVFR

2 sogne

33

Brændetræ
Bøg, Eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke
ved fast vej kan købes.
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.
Henvendelse til
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller
A. Bech 20 47 17 15.
Valdbygaard Skovdistrikt

18

I.F
.

ILLINGE
ST

67

Æ

IN

tlf. 51 82 27 78

R

Jacob Raft
Pt. ingen formand
Ole Madsen
Brian Dahl
Henrik Jensen
Bent Heegaard
Mette Frimann Nielsen

ID

FÆLLESFORMAND
BADMINTON
FODBOLD - ungdom
FODBOLD - senior
GYMNASTIK
PETANQUE
HÅNDBOLD

G

S.

Stillinge Idrætsforening

TSFOREN

tlf. 21 40 20 30
tlf. 60 15 01 23
tlf. 20 15 03 07
tlf. 58 54 04 36
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Godt håndværk
Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109
jj@fischerflindtholt.dk
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GYMNASTIK
Gymnastikhold sæson 2011/2012
Hold

Træner

Mandag

Tirsdag/fredag

”Vildbasser”
Henrik J, Mie, Palle 16:15-17:15
Spring, Sjov og ballade
for friske piger og drenge 0.-3. klasse
		
”Troldunger”
Ragnhild, Jane
17:15-18:00
Mor-far-barn 1-3 år
		
”Krudtugler”
Stine
17:15-18:00
Puslinge 3-5 år
Zumba
Fra 15 år
Motionshold, mix
Motionshold, damer
Stortrampolin

Anna-Louise
18:00-19:00
Inge-Lise
19:00-20:00
Inge-Lise		
Henrik		

Tirsdag 15:00-16:00
Fredag 16:00-18:00

Sæsonstart uge 37 (mandag den 12. september).
Tjek www.stillingeif.dk for nærmere beskrivelse af de enkelte hold.
Tilmelding og betaling til de enkelte hold på foreningens hjemmeside.

BADMINTON
Børnetræning søger ny træner og hjælpetræner.
Træningstider tirsdag kl. 16.00-17.00
Aldersgruppe: 6-15 år
Antal: 12-18 børn
Kursus vil blive tilbudt!
Indskrivning til badminton
Tirsdag d. 16. august 2011 kl. 18.30-19.30
Børnetræning:
Seniorbadminton

Tirsdag kl. 16.00-17.00
Tirsdag kl. 17.00-21.00
Tirsdag kl. 21.00-22.00

Kontingent: 400,Kontingent: 400,Kontingent: 300,-

36

2 sogne

HÅNDBOLD
Så nærmer en ny indendørs håndboldsæson sig.
Håndboldafdelingen har i øjeblikket kun 3 seniorhold og desværre ingen ungdomshold.
Afdelingen håber naturligvis rigtig meget på, at flere melder sig til sportsgrenen
håndbold, da vi i Stillinge IF har rigtig gode muligheder og faciliteter for at drive
håndbold.
Der trænes håndbold om onsdagen fra midt i august til og med april måned. Der
er tider til hold fra klokken 15 til 18.
Typisk varer en træning fra en til halvanden time.
Håndbold er en holdsport, hvorfor et hold først kan oprettes, når der er omkring 9 spillere i næsten samme aldersgruppe.
Ved oprettelse af et ungdomshold, skal der naturligvis også bruges en træner
(f.eks. en eller to forældre), der i tæt samarbejde med håndboldafdelingen vil
varetage træning og coaching ved kampe.
Træneren vil få mulighed for at deltage i forskellige grundkurser m.v.
Trænerfunktionen aflønnes!
Interessetilkendegivelser til håndboldafdelingen ved Mette Frimann Nielsen på
mail handbold@stillingeif.dk eller tlf.: 2255 0969

FODBOLD
Al indendørstræning vil foregå om torsdagen, startende
medio oktober. Nærmere information vil være tilgængelig på
www.stillingeif.dk fra slutningen af august. Ligeledes vil der på
hjemmesiden være oplysninger om trænerne for de enkelte
hold.
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Har du spørgsmål, gode ideér, ris eller ros, er du altid velkommen til at
ringe til:
Fællesformand:
Næstformand:
Kasserer:
Fodbold ungdom:
Fodbold senior:
Gymnastikformand:
Håndboldformand:
Badmintonformand:
Petanqueformand:

Jacob Raft
Pia Svendsen
Leon Johansen
Ole Madsen
Brian Dahl
Henrik Jensen
Mette Frimann Nielsen
Pt. ingen
Bent Heegaard

Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Tlf.

5182
3092
5854
2140
6015
2015
2255

2778
9447
9161
2030
0123
0307
0969

Tlf. 5854 0436

Se også www.StillingeIF.dk
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Håndbold
Håndboldafdelingen afholder
onsdag den 31. august 2011 i samarbejde med
Håndbold Region Øst og Stillinge Skole:

Håndboldkaravanen 2011

Arrangementet afholdes i skoletiden fra klokken 09.00 til 14.00,
hvor klasserne fra 1. til og med 4. får mulighed for at prøve forskellige
håndboldaktiviteter for at vække håndboldinteressen.
Arrangementet er gratis for alle deltagere.
Yderligere information kommer via skolen.
Interessetilkendegivelser til håndboldafdelingen ved Mette Frimann Nielsen
på mail handbold@stillingeif.dk eller tlf.: 2255 0969
Fortsat god sommer
Jacob Raft
Fællesformand – Stillinge IF
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Lyn og torden
Sensommeren og efteråret er tiden, hvor der kan forekomme en hel
del tordenvejr, men det kan dog også forekomme gennem hele året.
Der er områder i Danmark, hvor det tordner og lyner mere end
andre steder, men om det er det ene eller det andet sted, så kan risikoen for at få
ødelagt elektronisk udstyr m.m. vil være lige stor overalt.
Der forekommer langt flere lynudladninger en folk egentlig regner med, f.eks.
forekommer der på hele jordkloden i gennemsnit 100 lyn pr. sekund. Men for Danmarks vedkommende er entiteten langt mindre, men derfor er tordenvejr ikke noget at kimse af, og man bør tage sine forholdsregler.
Hvad er et lyn?
Når der opstår en spændingsforskel mellem to punkter, vil der til sidst ske en udligning, det er det der sker, når det lyner. Spændingsudligningen kan enten være
mellem to skyer, eller mellem en sky og jorden.
Et lyn er en elektrisk gnist af en megen stor dimension, spændingen kan være
millioner af Volt, og strømstyrken kan komme op på 100.000 Ampere. Så det er
virkelig store kræfter, der er på spil. Tænk på at den elektriske husinstallation bare
er på 240-400 Volt og med en strøstyrke på 10-16 Ampere (sikringerne).
Når et lyn slår ned, søger det efter den nærmeste jordforbindelse – det kan være
et træ, en el-ledning, en skorsten eller en antenne, men lynet kan også slå ned i
jorden og der ramme en ledning (el eller telefon).
Pas på elektronikken i tordenvejr
Mange sidder roligt og mageligt foran fjernsynet og følger programmet, selv om
det lyner og tordner, og mange mener der ikke kan ske noget.
Hvis lynet slår ned, vil luften være fyldt med statisk energi, der kan forvolde
ødelæggelse af elektroniske apparater, men lynet kan også give overspændinger
i det elektriske ledningsnet, også selv om dette ligger under jorden. Det kan ske,
at lyset blinker, eller at strømmen helt går ud, mange har måske været ude for at
HFI-relæet slår fra – det er dog kun småting.
En direkte overspænding kan gå ud i ens ledningsnet i huset, de følsomme elektroniske apparater vi har i dag i hjemmene kan ikke tåle en sådan overspænding.
Derfor bør man altid ved et fjernsyn fjerne antenneledningen helt fra apparatet
(gælder også ved fællesantennemodtagelse) og tage el-stikket ud af stikkontakten,
og for computerens vedkommende bør elstikket ligeledes fjernes, men også en
eventuel forbindelse til bredbånd via telefonkablet.
Nogen tror, at det er nok bare at afbryde strømmen på stikkontakten, men ved
lidt omtanke, kan man forstå, at lynet er kommet over en stor afstand ned til jorden,
og afstanden i stikkontaktens lameller er kun nogle få millimeter, så lyn eller overspænding kan nemt passerer denne lille afstand som var der direkte forbindelse.
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Der er sket skade
Det er ikke så mange år siden, at lynet slog ned i en vej her i 2Sogne’s område,
resultat: Flere ødelagte fjernsyn, sammenbrændte telefoner, ødelagte computere.
Så husk at tage forholdsreglerne inden.
Fjern antennekabel, strømtilslutninger m.m. – også når man er væk i længere tid.
Det vil være ærgerligt, og måske dyrt, hvis det er blevet ødelagt, man kan ikke
være sikke på, alt bliver ikke erstattet af forsikringen.
Jørgen Weiberg
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Stillinge IF - Vipperød BK
Stillinge IF - Søro Freja
Stillinge IF - Tårnborg Idrætsforening
Stillinge IF - Hvidebæk Idrætsforening
Stillinge IF - B73
Stillinge IF - Knabstrup If
Stillinge IF - Eggerslevmagle SG&IF
Stillinge IF - Gørlev IF
Stillinge IF - Himmelev-Veddelev BK
Stillinge IF - B.73,Slagelse
Stillinge IF - Slagelse IK
Stillinge IF - Vestermose
Stillinge IF - Ringsted If
Stillinge IF - Lynge Broby
Stillinge IF - Team AS
Stillinge IF - Frederikssund IK
Stillinge IF - Kirke Helsinge IF
Stillinge IF - Lynge-Broby
Stillinge IF - Kirke Helsinge IF
Stillinge IF - Sorø Freja
Stillinge IF - Raklev GIF
Stillinge IF - Gyrstinge IF
Stillinge IF - Jystrup
Stillinge IF - Tuse IF
Stillinge IF - Ørslev-Solbjerg IF
Stillinge IF - Raklev GIF
Stillinge IF - FC Storebælt
Stillinge IF - Hvidebæk IF
Stillinge IF - Hvidebæk IF
Stillinge IF - Oasen 2002
Stillinge IF - Høng GF
Stillinge IF - Dianalund IF
Stillinge IF - Boeslunde BK
Stillinge IF - Hvidebæk
Stillinge IF - Lynge-Broby IF
Stillinge IF - Allindelille IF
Stillinge IF - Dianalund IF
Stillinge IF - Stenlille IF
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U17 drenge
Serie 3
U10 drenge
U14 drenge
Old boys
U12 drenge
Senior old boys
U10-U11 piger
U17 drenge
U15 piger
Serie 3
U12 drenge
U14 drenge
Old boys
Senior old boys
U17 Drenge
U10 drenge
U10-U11 piger
Senior old boys
U15 piger
U10 drenge
U14 drenge
Old boys
U17 drenge
Serie 3
U10-U11 piger
U12 drenge
U15 piger
U10-U11 pige
U14 drenge
U10 drenge
U17 drenge
Serie 3
U10 drenge
U15 piger
U14 drenge
Serie 3
U14 drenge
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kl 19.00
kl 18.00
kl 19.00
kl 18.45
kl 18.30
kl 18.30
kl 15.30
kl 17.30
kl 18.45
kl 18.45
kl 18.45
kl 15.30
kl 17.30
kl 18.30
kl 18.30
kl 18.15
kl 17.00
kl 18.00
kl 18.00
kl 11.00
kl 15.30
kl 17.45
kl 17.45
kl 17.45
kl 17.30
kl 17.30
kl 17.30
kl 11.00
kl 15.30
kl 17.30
kl 17.15
kl 17.00
kl 15.30
kl 17.00
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20-08-2011
20-08-2011
22-08-2011
22-08-2011
22-08-2011
23-08-2011
23-08-2011
29-08-2011
31-08-2011
01-09-2011
03-09-2011
05-09-2011
05-09-2011
05-09-2011
06-09-2011
10-09-2011
12-09-2011
12-09-2011
13-09-2011
14-09-2011
19-09-2011
19-09-2011
19-09-2011
24-09-2011
24-09-2011
26-09-2011
27-09-2011
28-09-2011
03-10-2011
04-10-2011
05-10-2011
08-10-2011
08-10-2011
10-10-2011
12-10-2011
17-10-2011
22-10-2011
24-10-2011

18
ID

Stillinge IF fodbold ved Stillingehallen

ILLINGE
ST

TSFOREN

40

2 sogne

Byfest 2011
Støtteforeningen Hejninge Stillinge’s Venner (SHSV) afholdte lørdag den 18.
juni 2011 dette års byfest i Spejdergårdens hyggelige omgivelser.
Der har været en masse snak omkring byfestens placering. Foreningen
valgte i år at lægge hele arrangementet i spejdergården, fordi noget af området omkring hallen bliver brugt til opførelsen af HUSET. Stillinge IF havde i
forbindelse med byfesten arrangeret fodboldturnering, SHSV havde arrangeret
landsbydysten i fodbold, så det passede jo også helt fint med at Stillinge IF har
fodboldbane på Støvlebækvej, ved siden af Spejdergården.
Pladsen var pænt besøgt gennem dagen, pølseboden med de lækre pølser
fra Leif Henriksen, kaffe bod med is, slik og popcorn samt ølvognen fik besøg
af de fremmødte gæster. De forskellige markedsboder, aktivitetsboder, ballonskydeteltet, flødebollemaskinen og piratskibet lokkede folk til. Især piratskibet
er altid populært, hvor man i år kunne skyde Leif Spånager, Lars Schou, Morten Brøgger og Lasse Sandgreen ned i vandet.
Traditionen tro var det lille tog også at finde på pladsen. Ruten i år viste nye
haver og gamle haver som pladsspeaker Caroline Hye fortalte. Spejderne havde tændt op i bålet. Ann fra KOM-ANN i Slagelse lavede ansigtmaling på de
modige, det blev til mange flotte ansigter. Enkelte loppemarkeder var der også.
Stillinge IF fodbold/ungdom havde inviteret til 4 holdsturnering i U 9 rækken, og Stillinge IF håndbold Havde inviteret Korsør, Boeslunde og Dalmose
til turnering.
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Som noget nyt prøvede vi i år med landsbydyst i fodbold. 4 landsbyer stillede hold. Keldstrup – Bildsø – Øster Stillinge og Kr. Stillinge. Der blev spillet
på livet løs, med mange flotte tacklinger og mål. Vinderne blev Kelstrup. Vi
ønsker dem tillykke og håber at se dem næste år, hvor der skal spilles om
pokalen igen.
Der var også præmie til bedst/sjovest udklædt. Her blev det Åse Jørgensen
fra Øster Stillinge der løb med præmien.
Dagens store højdepunkt var trækningen af vinderne til alle de flotte sponsorgaver.
Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner siger tak til alle der har været
med til at gøre det muligt og hyggeligt at afholde byfesten og siger på gensyn
i 2012
Foreningen afholder generalforsamling i oktober. Der er brug for flere hænder så kom og vær med, nærmere her om i næste nummer af 2Sogne.
Byfestens aftenfest
Der var ca 90 voksne og 30 børn tilmeldt. I år var det
Left &Right der spillede op til dans efter den medbragte
mad var indtaget. Det var en fantastisk aften med højt
humør og glade ansigter.
Der skulle som traditionen er vælges en ny Borgmester, som så sidder med i Støtteforeningen Hejninge
StillingeS Venner som repræsentant for aftenfesten,
sammen med Oldermand Finn Christensen og Oldfrue
Lene Christensen. Den nye Borgmester blev Lasse Sandgreen fra Bildsø Enghave.
Daggi Thomsen

Sponsorliste 2011
Maler Bo Nielsen · Danish agro · Maria Ege Lys og design · RM Maskinbrodering · Computer problemer · HJ Huse · Galleri Hvitnov v/Susanne Hvitnov ·
Kom-Ann · Jørgen og Jytta, Kartofelsælger · Kr. Stillinge El-foretning · Svane
køkken · Dan Reklame · Arbejdernes Landsbank · Frisør Harlekim · Estate ·
Galleri Scheel · Jongshøj Maskiner · Jysk Sengetøj · Brugsen Kr. Stillinge ·
Max Bank · Left & Right · Skovhuset · Dan Bolig · Den blå cafe · Kr. Stillinge
Forsamlingshus · Restaurant Strandlyst · Smedegrillen · Stillinge Auto · Pilagergården · HH Auto · La noche es Mia con Carlos · Møllegården · Birkedahl
auto · Leif Henriksen · Madsen Antenne Service · Ølandsgården · Fischer &
Flindtholt Aps · Schelde · Bo-Grønt · Nordea · Keen Birkemose · Per Låsesmed
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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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Erlings
Hestevogne

Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

Aftal tur med hestevogn
Vogne fra 2-30 personer
Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03

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!
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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

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS
Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

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

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN

STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud
Malermester

Bjarne Nielsen
Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84
www.strandensmalerservice.dk
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Sct. Hansbål på Keldstrup Strand
Som omtalt i 2Sogne nr. 3 skulle der være bål torsdag den 23. juni på stranden
ved grundejerforeningens fællesareal – men bålet måtte aflyses på grund af
vinden, så i stedet blev det kun til et fadbål på græsarealet.
Båltalen blev dog holdt alligevel af sognepræst Morten Brøgger, og midsommersangen blev sunget.

Markedsdag
Hvert år holder grundejerforeningen Engtoften - Keldstrup Strand - markedsdag, og i år var det lørdag den 9. juni.
Dagen før var det regnvejr, så mon ikke deltagerne var ret nervøse over,
hvordan vejret ville blive.
På selve dagen var det sol og meget varmt, hvilke kan ses på de mange
letpåklædte gæster på billederne.
Markedet blev et stort tilløbsstykke, og der var nærmest kaos på Kongsmarkvej af biler.
Jørgen Weiberg
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Da præstegården brændte
i Kr. Stillinge
Af Helge Christiansen

Lørdag den 20. oktober 1860 ved 8-tiden om aftenen udbrød der brand i præstegårdens vestlænge. Den lå ganske tæt ved kirken og højst 4 meter fra Møllegårdens østlænge. Kirken havde tegltag, men næsten alle andre bygninger
var dengang med stråtag.
På Møllegården fik folkene hurtigt sat stiger op og fik bredt våde lagner ud
over taget. De fortsatte med at hælde vand ud over taget og fik reddet Møllegården og resten af byen. Det stormede fra vest, og vinden bar brændende
tækkehalm ned mod skolen og de nærmeste huse. Flere gange gik der ild i et
stråtag, men hver gang lykkedes det at få slukket ilden, inden den bredte sig.
Heldigvis drejede vinden efterhånden lidt mere om i nordvest, så gnisterne
derefter blæste ud over åbne marker. Byen blev reddet, men det kunne nemt
være blevet en meget større katastrofe.
Næste morgen inden gudstjenestetid stod
kirkegængerne alvorlige og betragtede det
forfærdelige syn af de rygende ruiner. De nyeste kirkebøger var blevet reddet, men alle
dyrene var brændt levende. Lange rækker af
forkullede heste- og kvægkroppe lå og lugtede fælt. Den gamle provst Zahle havde tårer i
øjnene, da han stod sammen med kirkegængerne og betragtede ødelæggelsen. Det blev Kirke Stillinge. 1 er præstegården,
og 6 er Møllegården.
aldrig opklaret, hvordan ilden var opstået.
Som det ses på kortet, lå den gamle præstegård, hvor der nu er kirkegårdens
østre afdeling, og møddingen lå, hvor kapellet nu ligger.
I præstegården boede der i 1860 12 personer, der efter branden blev hjemløse. Det var provst Zahle, hans kone og deres 20-årige datter samt de ansatte, 5 kvinder og 4 mænd.
I løbet af 1861 blev der bygget en ny 3-længet præstegård. En præstebolig
med konfirmandstue mod syd, en ladelænge mod vest og en staldlænge med
præsteforpagterbolig mod øst. Det var murermester Tidemann fra Slagelse,
der stod for byggeriet. Stuehuset og ladelængen ligger der stadig, men staldlængen blev revet ned i 1972.
I stuehuset var der 5 skorstene, 12 kakkelovne, 2 gruekedler og 1 komfur.
Man forstår godt, at der var brug for mange ansatte dengang. I ladelængen
var der en rejsestald med plads til 30 heste, og udvendig på murene var der
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jernringe, hvor kirkegængerne kunne binde deres heste under
gudstjenesten.
Oprindelig hørte der næsten 90 hektar jord til præstegården,
men før provst Zahles tid var der frasolgt meget som arvefæste.
Efter loven om lensafløsningen 1919 blev der yderligere frasolgt
jord til 3 statshusmandssteder, og nu er der kun 8 ha præstegårdsjord tilbage. Denne jord er forpagtet ud til en lokal landmand. Den sidste jord er ikke blevet solgt endnu, for hvis det Provst Zahle.
sker, skal en eventuel salgssum indbetales til Roskilde Stiftøvrighed, og dermed forsvinder også disse penge ud af sognet.
Sorø Amtstidende skrev om branden mandag den 22. oktober 1860:
“En heftig Ildebrand har i Løverdags Aftes aldeles ødelagt Præstegaarden i
Stillinge. Ilden, som, formodentlig foranlediget ved Uforsigtighed, imellem Kl.
7 og 8 opkom i et Udhuus, havde inden mange Minutters Forløb omspændt
alle Gaardens Længder med en saadan Heftighed, at omtrent alt Ind- og Udbo
blev Luernes Rov. Alle Kreaturer indebrændte, kun en Hest kom ud, men saa
forbrændt, at den strax maatte dræbes. Heldigvis lykkedes det Sognepræsten,
Provst Zahle, at redde de to sidste Kirkebøger, men hele Provstearchivet gik
derimod tabt. De mødte Sprøiter kunde naturligviis Intet bidrage til den brændende Gaards Redning, Hvorimod de gjorde god Nytte ved at beskytte nogle
Bygninger, som ved den heftige Vinds Retning vare udsatte for megen Fare.”
Branden blev også omtalt om mandagen i Korsør Avis:
“I Løverdags Aftes saaes herfra Byen en stærk Ildebrand i nordøstlig Retning. Efter hvad vi senere have erfaret var det Kirkestillinge Præstegaard, c.
2 Miil herfra, der afbrændte til Grunden. Ilden begyndte om Aftenen Kl. 8 i
Staldlængen og omspændte øieblikkelig alle Bygninger, saa at disse, samtlige Kreaturer, alt Indbo og al den indavlede Sæd, der ikke var assureret, i
eet Øieblik blev et Rov for Luerne. Hele Embedsarchivet brændte ligeledes
med Undtagelse af nogle faa Kirkebøger. Sprøiter ankom til Brandstedet først
fra Valdbygaarden og fra Bødstrup, hvilke ydede udmærket Hjælp til at holde
Ilden fra den tæt ved liggende Møllegaard. Senere ankom en Sprøite fra Slagelse. Ilden formodes opkommen ved Uforsigtighed, og Provst Zahle lider, foruden Tabet af den
uforsikkrede Sæd til Værdi af c. 3000 Rd., et ikke
ringe Tab for den øvrige Forsikkring.”
De reddede kirkebøger går tilbage til 1707, så
nu mangler der kirkebøger fra årene 1645 til 1707.
Slægtsforskere kan dog glæde sig over, at alle kirMøllegården.
kebøger fra Hejninge er bevaret. De kan ses på
I baggrunden den længe, som
arkivalieronline.dk for årene 1649 til 1891.
lå tæt op ad Præstegården.
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tlf. 74 37 85 20 · sydbank.dk

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

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

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

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

Rigelig og veltillavet mad

2 sogne
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Stillinge Forsamlingshus

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

Lars Meng 40 53 85 89

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

Billige planter

Til disse priser har vi ikke råd til at annoncere igen foreløbig!

!

Klip ud og gem

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
Potentilla”Goldfinger ......................... 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.
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Jeres sommerhus skal i nærmeste
fremtid tilsluttes den offentlige kloak
Vi er autoriserede kloakmestre, og med mere end 30 års
gang i lokalområdet har vi en solid viden og erfaring indenfor vores felt.
Vi kommer gerne ud og giver Jer en ordentlig og saglig gennemgang af
det stykke arbejde, som der er brug for, på netop Jeres ejendom.

Ring til os hvis du har brug for:
• Slamsugning/højtryksspuling
• Kran / grabbil
• Levering af grus og sten
• Containerudlejning

• Aut. kloakmester
• Nyetablering og reparation af kloakker
• TV-inspektion
• Rodskæring

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården
Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT 20 15 02 62
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Tagdækning
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

Knud Olsen
Bildsø
Tlf. 58 54 73 96

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

• Alt i VVS
• Naturgas
• Tank-udskiftning
• Rimelige priser
• Kommer overalt
• Faglig betjening

- solsikker varme
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GENERALFORSAMLING
i
Kirke Stillinge Kultur- & Fritidscenter

”HUSET”

Onsdag d. 5. oktober kl. 19.00
1.
2.
3.
4.
5.

Dagsorden:

Valg af dirigent
Beretning fra arbejdsgruppen
Godkendelse af vedtægter
Valg til bestyrelsen
Eventuelt

Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne er vært ved kaffe og brød – alle
er velkomne.
Uddrag af arbejdsgruppens oplæg til vedtægter, godkendt af Kultur- &
Fritidsforvaltningen:
§2
HUSET er hjemsted for foreningslivet i Havrebjerg, Hejninge og Stillinge
sogne og udlejes til sportslige, kulturelle og almennyttige formål, foreningsmøder og lignende. HUSET kan endvidere anvendes af Stillinge
skole samt lokalområdets dagplejere. HUSET kan således ikke udlejes til
private formål og fester.
§3
HUSET ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige
generalforsamling, der holdes inden udgangen af oktober måned, første
gang i 2011, hvor der vælges 5 medlemmer. Der vælges derefter i lige år
2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år,
genvalg kan finde sted. Derudover vælges 1 suppleant for 1 år. Endvidere
vælges hvert år 1 revisor for 2 år.
Alle med helårsbopæl i Havrebjerg, Hejninge 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.
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Torsdag d. 15. september kl. 19.30
Sangaften i præstegården
Onsdag d. 21. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender

Onsdag d. 1. oktober kl. 18.30
Ålegilde i Stillinge Forsamlingshus

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

Onsdag d. 5. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 14. august kl. 10.00
Loppemarked hos Spejderne,
Støvlebækvej

Onsdag d. 5. oktober kl. 19.00
Generalforsamling i HUSET

Onsdag d. 24. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 10. november kl. 18.00
Mortens Aften i Kelstrup
Forsamlingshus

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

Øverst tv.
Gudstjeneste i Trelleborghuset
2. pinsedag.
Øverst th.
Morten Brøgger holder båltale ved
Kelstrup Strand.
Nederst tv.
Kammerherre August Bech fortæller om
Valdbygård ved byvandringen 5. juni.
Fotos: Helge Christiansen

Troen kan ikke flytte bjerge
- men det kan vi!
Måske de bedste på jorden!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maskinudlejning
Vognmandskørsel
Kran / grabbil
Containere
Levering af grus & sten
Gravemaskiner 0,9 - 30 t
Dumpere
Blokvogn
Dozer

Dyssegårdsvej 1A – Kelstrup, 4200 Slagelse.
Tlf.: 5854 9366 • Fax: 5854 9379 • Mobil: 4056 9248

