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Picnickoncert
den 22. august ved Stillingehallen
Se side 5

Du kan også læse 2sogne på
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Kom til brunch i Huset
Slagelse kommune og Lokalrådet
inviterer til brunch. Se side 10

www.2sogne.dk

37. årg.
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Børge Carlsen
23 72 03 51
Hanne Tew
58 54 14 12
Ib Jensen
58 52 97 84
Jack Rasmussen
58 53 44 79
Ketty Munch
40 96 01 77
Lars Bøcher
53 66 59 66
Lars Schou
29 16 97 65
Marianne Espenhain
58 54 84 58
Yoram Roshu
58 54 18 60
Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com
Lokalrådets kasserer:
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 udkommer ca. 1. oktober 2014.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 10. september 2014.
Lokalrådet er meget taknemmelig for alle bidrag, som gør det
muligt at ’2sogne’ kan udkomme.
Såfremt at du vil give et bidrag til
bladet, kan beløb sættes ind på kontonummer 5356 - 000242740. - På
forhånd tak!

2sogne

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler.
Tryksted: Jannerup offset a/s
”2 Sogne” trykkes i 1600 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.
I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
4: På kanten af Livet
5: Picnickoncert 2014
10: Kom til brunch i Huset
11: Dagplejerne
12: Spejderne
13: Loppemarked
Kor i Stillinge
14: Kr. Stillinge Forsamlingshus efterårsfest
Kelstup Forsamlingshus Mortens Aften
20: Trelleborg Friskole
21: Stillinge Plejehjem
25: Kirkesiderne
33: Arv i Huset
Kulturdag i Havrebjerg
34: Stillinge IF 2014/15
40: Askehavegård
42: Virksomhedsprofil Computer-Problemer
48: De polske roepiger
54: Ny mindesten nord for
Bildsø Skov
55: Mødekalender
Forside: De lokale landmænd har travlt i disse dage.
Høsten er gået i gang. Foto: AO
Div. fotos i bladet: Mette Fabel
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet er sammen med Havrebjerg
Sogneforening og andre ildsjæle i gang med
projekt ”Lokal Udviklings Plan”. Kommunen har lovet, at planen senere bliver en
del af kommuneplanen således, at vi får
”skitsen” til udviklingen af vores lokalområde ”ophøjet til lov”. Planen skal naturligvis ikke udarbejdes af Lokalrådet alene. Vi
opfordrer på det kraftigste andre foreninger,
institutioner og ildsjæle i lokalområdet til at
deltage i arbejdet. Ligeledes opfordres alle
borgere til at ”brainstorme” og komme med
input til den Lokale Udviklings Plan. Planen
bør bl.a. omhandle: Bosætning (herunder
udpegning af områder for nyt byggeri samt
områder der skal bevares som f.eks. Næsby),
Erhvervsudvikling (herunder udpegning af
områder for nyt byggeri samt udviklingen
af eksisterende virksomheder og turismen),
Rekreative områder (herunder udviklingen/
udbygningen af idrætsfaciliteter samt Bildsø
Skov og strandområdet), og infrastruktur
(herunder busbetjening, digital motorvej
samt stisystemer og trafiksikkerhed). Vi bør
indtænke områdets mange foreninger og institutioner, fokusere på positiv udvikling og
se på muligheder frem for begrænsninger.
Heldigvis stiller Slagelse Kommune konsulenter og sekretærbistand til rådighed, så

alle kan være med. Det kræver blot lidt tankevirksomhed og så en mail til 2sogneformand@gmail.com. Vi afholder fællesmøde
om planen 20. september (se side 10), og vi
håber rigtig mange af lokalområdets borgere vil møde op og give deres mening og
ideer tilkende.
2sogne har tidligere bragt et indlæg, hvoraf det fremgik at Strandperlen ved Næsby
Strand var gået konkurs. I seneste nummer
skrev jeg så, at dette ikke var tilfældet, da
stedet åbnede som det plejer her i foråret.
Hverken 2sognes redaktør, Lokalrådet og
jeg bruger tid eller resurser på research eller kontrol af indlæg fra læserne. Havde vi
gjort det, havde vi fundet ud af, at Jørgen
Weiberg, som skrev den første artikel om
Strandperlen, rent faktisk havde ret. Det
skal dog ikke afholde mig fra at beklage,
at vi i det hele taget bragte indlægget om
Strandperlen.
Lokalrådet og redaktøren er kede af sagen, det har naturligvis aldrig været meningen af træde hverken Strandperlen, forfatteren eller andre over tæerne.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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På
På kanten
kanten af
af
livet!
livet!
!
!

Få en god og inspirerende aften i selskab med tidligere
Få en god ogchefpolitiinspektør
inspirerende aftenPer
i selskab
Larsenmed tidligere

chefpolitiinspektør Per Larsen

Hvornår er det?
Mandag den 18.august
Hvornår
er det?
2014
Kl. 19.00
Mandag
den 18.august
Hvor
er det?
2014 Kl. 19.00
HUSET
Hvor er det?
Bildsøvej
74c
HUSET
Kirke
Stillinge
Bildsøvej 74c
4200 Slagelse
Kirke Stillinge
Tilmelding er nødvendig
4200 Slagelse
på mail:
Tilmelding er nødvendig
stillingehuset@gmail.com
på mail:
eller
på telefon:
stillingehuset@gmail.com
4096
0177 (Ketty Munch)
eller på telefon:
4096 0177 (Ketty Munch)
www.2sogne.dk

www.2sogne.dk

Per Larsen - tidligere
chefpolitiinspektør, vil komme på
besøg i HUSET i Kirke Stillinge.
Per Larsen - tidligere
Lokalrådet for Hejninge og Stillinge
chefpolitiinspektør, vil komme på
præsenterer foredraget “På kanten
besøg i HUSET i Kirke Stillinge.
af livet”. Lokalrådet er vært ved
Lokalrådet for Hejninge og Stillinge
ka e og kage og det koster kr. 50
præsenterer foredraget “På kanten
pr. person at deltage, som går
af livet”. Lokalrådet
er Bekæmpelse
vært ved
ubeskåret
til Kræftens
ka e og kage og det koster kr. 50
pr. person
at deltage,
som går
Per
Larsen har
blandt andet
stået i
ubeskåret
Kræftens Bekæmpelse
spidsen
for til
efterforskningen
1988-91
af Blekingegade-sagen og af
Per Larsen hari forbindelse
blandt andet
stået i
kriminaliteten
med
spidsen for efterforskningen
1988-91
rockerkrigen
1996-97. Per Larsen
har
af Blekingegade-sagen
og for
af
ofte
optrådt som talsmand
kriminaliteten
i forbindelse
politiet
i medierne.
Snart 40 med
år blev
rockerkrigen
1996-97.
Per Larsen
har
det
til i politiet,
og vi kender
bl.a. Per
ofte
optrådt
som
talsmand
for
Larsen fra alle kampe mod f.eks.
politiet
i
medierne.
Snart
40
år
blev
autonome og bandemedlemmer. Per
det til i vil
politiet,
og visløret
kender
Per
Larsen
også løfte
forbl.a.
nogle
Larsen
fra store
alle kampe
mod
f.eks.
af
politiets
opgaver,
herunder
gennembruddet
i Blekingegade- Per
autonome og bandemedlemmer.
bande
Larsensagen.
vil også løfte sløret for nogle
af politiets store opgaver, herunder
gennembruddet i Blekingegadebande sagen.

Per Larsen er jovial og oprigtig når
han medlevende og med en altid
positiv tilgang fortæller om sit liv og
Per Larsen er jovial og oprigtig når
levned. Det er bestemt ikke kedelig,
han medlevende og med en altid
men der imod interessant,
positiv tilgang fortæller om sit liv og
spændende og frem for alt
levned. Det er bestemt ikke kedelig,
vedkommende og humoristisk.
men der imod interessant,
og frem for alt
I spændende
2008 måtte chefpolitiinspektøren
ud
og ikke
humoristisk.
i vedkommende
en anderledes og
mindre hård

kamp – nemlig kampen mod kræft.
I 2008
måtte
ud
Per
Larsen
ﬁkchefpolitiinspektøren
konstateret kræft i den
i ennyre,
anderledes
og ikke
mindre
ene
og senere
ﬁk han
så hård
kamp – nemlig
kampen
mod
kræft.
konstateret
kræft
i binyren.
Han
er
Per Larsen
konstateret
kræft
i den
begge
gangeﬁkblevet
opereret,
inden
ene nyre, oghar
senere
så sig.
sygdommen
nåetﬁk
at han
sprede
konstateret
kræft
i binyren.
er
Per
Larsen kan
således
ogsåHan
fortælle
begge
gangehan
blevet
opereret,
om,
hvordan
har tacklet
sininden
sygdommen
har
nået
at
sprede
sig.
kamp mod kræften og sit
Per Larsen kan
optimistiske
syn således
på livet. også fortælle
om,Larsen
hvordan
har tacklet
sin
Per
harhan
mange
tillidsposter
kamp
mod kræften
og sit for
og
er blandt
andet formand
Kræftens
Bekæmpelse.
optimistiske
syn på livet.
Per Larsen har mange tillidsposter
og er blandt andet formand for
Kræftens Bekæmpelse.
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PICNICKONCERT
v/ Stillingehallen
Fredag d. 22. aug. kl. 1800

GRATIS ENTRÉ
MUSIK:

POPLIC
SERVICE
Drikkevarer købes på pladsen
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Se mere på www.2sogne.dk
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Græsslåning,
hækkeklipning,
beskæring af træer,
malerarbejde mv.

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

Kontakt for tilbud.
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.

v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand
4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk
B&B er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.
Velkommen!
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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

9
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Lokalrådene Hejninge-Stillinge-Havrebjerg

KomKom
til til
brunch
i Huset
brunch i Huset
i Kirke Stillinge
Stillinge
i Kirke
- og vær med, når Lokalrådene for Hejninge, Stillinge og Havrebjerg sætter
- og vær med, når Lokalrådene for Hejninge, Stillinge
ekstra fokus på fælles udvikling af dit/vores lokalområde
og Havrebjerg sætter ekstra fokus på fælles udvikling af
Lørdag
d. 20. september
fra kl. 9.30 til 12.30
dit/vores
lokalområde

Lørdag d. 20. september fra kl. 9.30 til 12.30

Alle borgere i Hejninge, Stillinge og
Havrebjerg er inviteret!
Alle åben
borger ihal
Hejninge,
Stillinge og for
Havrebjerg
Der er
og klubhus
børn
er inviteret!
og barnlige
Under
Der er åbensjæle.
hal og klubhus
forvores
børn og møde
barnlige
sjæle.
Under
vores møde
vilbørnene.
der være opsyn
vil der
være
opsyn
med
med børnene.

kæmpe potentiale
og mange
”Der ”Der
er eretet kæmpe
potentiale
og ressourcemange
stærke personer, der gerne vil bidrage med gode
ressource-stærke
personer,
der
gerne
vil biidéer eller hjælpe til ude i landdistrikterne. Der
altid gode
været god
dialog
med hjælpe
kommunen
drageharmed
idéer
eller
tilomude
landdistrikterne, men det kan tydeligt mærkes, at
i landdistrikterne.
Der har altid været god
der er kommet et udvalg og en direktør for
dialogområdet.”,
med kommunen
om Pedersen,
landdistrikterne,
siger Lars Schou
formand
for Hejninge-Stillinge Lokalråd.
men det
kan
tydeligt
mærkes,
at
der
er kom”Nu skal vi have skabt alle de gode idéer på tværs
met etaf udvalg
og enMan
direktør
for være
området.”,
de 3 områder!
kan sagtens
med til
at udvikle
idéer
– man behøver
ikke meldefor
sig
siger blot
Lars
Schou
Pedersen,
formand
til en konkret opgave!”
Hejninge-Stillinge Lokalråd.
”Nu skal vi have skabt alle de gode idéer
på tværs af de 3 områder! Man kan sagtens
være med til blot at udvikle idéer – man behøver ikke melde sig til en konkret opgave!”

Program:
Indledning,
Program:
v/ Lokalrådsformand Lars Schou Pedersen
Indledning, v/ Lokalrådsformand Lars Schou
Pedersen

Workshop om idéerne til udvikling af
Hejninge-Stillinge-Havrebjerg,
v/ Sanne Salomonsen, Slagelse Kommune,
og Lokalrådene

Workshop om idéerne til udvikling af HejningeStillinge-Havrebjerg, v/ Sanne Salomonsen, Slagelse
Kommune, og Lokalrådene

Der er behov for tilmelding til mødet pga.
forplejningen.
Tilmelding sker til 2sogne@gmail.com senest den 15.
september.

Der er behov for tilmelding til mødet
pga. forplejningen.
Tilmelding sker til 2sogne@gmail.com
Flere oplysninger
senestduden
september.
Ønsker
flere 15.
oplysninger,
så kontakt:
Lokalrådsformand
Lars
Schou
telefon 29 16 97 65. Træffes efter kl. 19.30.

Pedersen,

Flere oplysninger
Ønsker du flere oplysninger, så kontakt:
Lokalrådsformand Lars Schou Pedersen,
telefon 29 16 97 65. Træffes efter kl. 19.30.

2sogne
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Tak til Stillinge Spare- og Lånekasse
Dagplejen i Kirke Stillinge ønsker hermed
at takke Stillinge Spare- og Lånekasse for de
midler, der gjorde det muligt at få bamseteaterets forestilling i vores legestue.
Vi takker også fastelavnsudvalget for at
sponsorere hestevognskørsel til gårdbesøg
på Tøvestensgården - det var en spændende
oplevelse for både børn og voksne.
Hilsen børn og dagplejere i Kirke Stillinge

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

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA
Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26
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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 torsdage kl. 16.30-18.00.
Første gang er torsdag den 21. august, hvor vi håber at se rigtig mange glade
Bævere. Bævermor er Mie Rasmussen og Bæverfar er Frederik Madsen.
Evt. spørgsmål kan rettes til Mie Rasmussen på 26 40 75 14.
Flokken er for børn fra 2.–4. kl.
Vi har mødedag onsdage kl. 18.00-20.00
Vi starter igen efter sommerferien onsdag den 20. august, hvor vi håber at se
rigtig mange ulve.
Flokken ledes af Morten Zielinski sammen med flokassistent Morten Pedersen.
Evt. spørgsmål kan rettes til Morten Zielinski på 61 77 86 16.
Troppen er for børn fra klassetrin 4. kl. og til 17 år.
Vi har mødedag tirsdage kl. 18.30-20.30.
Vi glæder os til at se såvel nye som gamle spejdere til vores første mødeaften
tirsdag den 19. august.
Spejderlederen vil igen i år være René Petersen sammen med spejderassistenterne Annette Madsen og Kasper Nielsen.
Evt. spørgsmål kan rettes til René Petersen på 22 92 47 37.

Spejdernes sommerlejrfest
Sommerlejrfesten, hvor der bliver set tilbage på sommerens sommerlejre,
bliver i år afholdt fredag den 3. oktober i Kirke Stillinge forsamlingshus.
Udover billeder fra lejrene vil der bl.a. også være underholdning af spejderne.
Vel mødt.
				

				

KFUM

spejderne
Stillinge Gruppe

2sogne
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KFUM Spejdernes

LOPPEMARKED
Søndag d. 17. august
Kl. 10 - 13
AUKTION KL. 11
Spejdergrunden, Støvlebækvej 4, Kirke Stillinge.
Der vil være mulighed for at aflevere effekter i
Spejdergården på Støvlebækvej
lørdag den 16. august i tidsrummet 9-12.

KFUM

spejderne
Kor i Stillinge
Landsbykoret starter ny sæson tirsdag d. 2. september.
NB – Generalforsamling d. 16. september.
Læs mere på www.2sogne.dk under Foreninger
Kirke Stillinge Kirkes Voksenkor
For alle over 15 år. Onsdag i lige uger kl. 19-21.15.
Første gang efter ferien: onsdag d. 3. september.
Læs mere på Korsiden på www.stillingekirke.dk
Kirke Stillinge Kirkes Børnekor
For piger og drenge i 2. – 7. klasse. Torsdag kl. 16-17.30.
Første gang efter ferien: torsdag d. 4. september.
Læs mere på Korsiden på www.stillingekirke.dk
Charlotte Nielsen

13
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Efterårsfest
i Kr. Stillinge Forsamlingshus
Lørdag den 4. oktober kl. 18.30
Menu
Braseret dyrekølle med persille, waldorfsalat, tyttebær,
alm. kartofler, brunede kartofler, ristede champignons og vildtsovs
Dessert + kaffe og kage
Pris kr. 260,- pr. couvert
excl. drikkevarer
Musik ved Torben
Kom og få en hyggelig aften sammen med dine venner og naboer.
Sidste tilmelding søndag den 28. september 2014 til
formand Erik Larsen, tlf. 58 54 74 13
eller forsamlingshuset tlf. 58 54 72 91 / 40 13 10 53
Bestyrelsen

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT
Ja – det er vigtigt, at du husker på, at Kelstrup Forsamlingshus
afholder den traditionelle
Mortens Aften mandag den 10. november 2014.
Se annoncen i næste udgave af 2 sogne til oktober,
hvor du kan læse mere om menuen, priser og tilmelding.
BEMÆRK, du kan ikke tilmelde dig endnu!
Kelstrup Forsamlingshus - et besøg værd.

2sogne
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- Forvent lidt extra
Jeg har overtaget Vita HomeCare, som i den forbindelse har
skiftet navn til Tammy’s HjemmePleje.
Vi er flyttet til Stillingevej 52b ( lige ved siden af plejehjemmet).
Modtager du hjælp, eller er du visiteret af Slagelse kommune,
kan du skifte gratis til Tammy s Hjemmepleje.
Vil du have gjort
Ekstra rent · Handlet ind · Klippet hækken · Slået græsset ·
Ekstra pleje · Eller måske et ekstra bad

Ring
6142 8482
Plejehjemsassistent Tammy Grell

Vi er godkendt af Slagelse kommune til praktisk bistand og
personlig pleje.
Vi har åbne nødtelefoner 24 timer i døgnet året rundt og er
selvfølgelig med i kommunens nødkaldsordning.

15
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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

Rigelig og veltillavet mad

2sogne

August 2014

Stillinge Forsamlingshus

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

Lars Meng 40 53 85 89

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

Hanne*s Rengøring
Alt i rengøring
tilbydes

Tlf. 2125 8385
info@hannesrengoering.dk
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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Egen produktion
af døre og
vinduer i
lærketræ
Kunstgræsanlæg
i hele Danmark

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

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

KIRKE STILLINGE

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

120,- kr.
590,- kr.
670,- kr.
743,- 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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Trelleborg Friskole

Sommer reflektioner
Skoleåret 2013-14 var et godt, veloverstået
år for Trelleborg Friskole, og vores elever
nyder nu sammen med alle andre danske
skoleelever sommeren. Vi har en rigtig god
skole, nogle er ikke bleg for at kalde den:
Den bedste skole for vores børn. Og det mener vi, ellers ville vi forhåbentlig ikke lade
vores dyrebare poder tilbringe mellem 6 til
8 timer dagligt på skolen. Det gode skal hele
tiden gøres bedre, og det søger vi kontinuerligt at gøre.
Når jeg her i sommerlandet ser tilbage
på året, der er gået, og samtidig ser frem
mod det kommende skoleår, så føler jeg mig
endnu engang bekræftet i, at vores skolevalg
er det rigtige for vores familie. Vi har direkte
indflydelse på vores børns skolegang, og den
daglige ledelse har sit udgangspunkt på skolen. Vi er heldigvis ikke underlagt en kommunal administration og et politisk niveau,
som udstikker retningslinier for det faglige
og for det økonomiske. Gud ske tak og lov
for det.
Jeg ville ikke bryde mig om, at mine børn
efter sommerferien skulle være forsøgskaniner i det statskontrollerede folkeskoleforsøg.
Det er forhastet og forfejlet efter min bedste
overbevisning, og det gør vold på den danske skoletradition og på det almene dannelsesbegreb, som vi ikke kan undvære. Det
er begrædeligt, at folkeskolen stadig er en
skueplads for den faglige kamp, som blev inkorporeret i den såkaldte folkeskole-reform.
Det trækker fortsat store skygger ind over
skolen, idet der i disse dage bliver gravet
dybe grøfter i stedet for at samarbejde med
omdrejningspunkt i tillid til fagligheden og
til dedikation. Det er over min fatteevne, at
man fra ledelsen i Tårnby og Esbjerg kommuner i ramme alvor påtænker, at lærerne

efter sommerferien skal stemple ind og ud,
for at man administrativt kan holde styr på
lærerne. Industrisamfundet – her kommer
vi!
Det er en kontroltankegang af den enkelte medarbejder, der udtrykker afgrundsdyb
mistillid. Det vil uvægerligt fremavle modarbejdere i en tid, hvor der mere end noget
andet er brug for medarbejdere. Fatter man
ikke administrativt, at det er gift for en proces, der i forvejen ikke har det for godt?
Når jeg her på tærsklen til skoleåret
2014-15 sådan her på sommerferie-afstand
betragter Trelleborg Friskole, så ser jeg en
skole, der trives, og som vokser. Og trives
skulle den jo også gerne, når man tænker på,
at vores skolen snart træder ind i teenageårene. Vi står heldigvis ikke med lignende
udfordringer, som de gør mange steder i den
offentlige skole.
Vi har for fjerde år i træk øget vores elevtal, og det ser vi gerne fortsætte i et stille og
roligt tempo de kommende år. På de fire år
er det lykkedes fællesskabet af lærere, ledere, elever, familier og andre med relation til
skolen ved godt humør og hårdt arbejde, at
øge elevtallet med mere end 30%, så vi nu
er mere end 160 elever på skolen. Der er
stadig plads til flere, men vi vil ikke vokse for
enhver pris, da vi stadig mener, at størst ikke
altid er synonymt med bedst.
Der har i de seneste år på Trelleborg
Friskole været arbejdet meget intensivt med
økonomien, i en periode hvor de generelle
offentlige tilskud de seneste fem år er blevet reduceret hvert eneste år. Det er meget
glædeligt at konstatere, at vores daglige ledelse og bestyrelse har formået at balancere
indsatsen, så vi dels har økonomien under
kontrol, samtidig med at vi har midler og
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mandskab til at udvikle skolen i den retning,
som vi selv lokalt mener er bedst.
Vi udvider derfor vores tilbud til de familier, der allerede har valgt vores skole, og
til de som i fremtiden tager samme valg. For
de mindste elever udvider vi åbningstiden
i morgen-sfo’en, sådan at der fremover vil
være åbent allerede fra 6.30, det gør vi for
særligt at hjælpe pendler-familier. Et andet
nyt tiltag efter sommerferien bliver etableringen af en klub i eftermiddagstimerne for de
lidt større elever i de kommende 4.-6. klasser.
Hvad det kommende år og årene herefter ellers vil byde på, det er svær at spå om,

21

men en ting er helt sikkert. Udviklingen af
Trelleborg Friskole stopper ikke her, der
er stadig mange udviklingsmuligheder. Og
som jeg ser fremtiden tegne sig, så bliver den
fuld af muligheder for de frie skoler, når det
offentlige system ikke kan eller vil tage ordentligt vare på børnenes skolegang.
Tekst: John Jensen

Indlæg og synspunkter, som bringes i bladet,
deles ikke nødvendigvis af 2sognes redaktion.

Stillinge Plejehjem
En sommerhilsen til alle vores læsere. Det er
jo ind til nu et fantastisk sommervejr.
Selv om det er ferie, er der stadig plads
til vores borger kan komme på køretur ud
i det blå.
Vores terrasse bliver brugt flittigt.
Grethe og Edi passer vores blomsterkrukker i Kirsebærhuset, aldrig har de været så
flotte. Syrenhuset passer deres sammen med
borgerne og høster rigtig meget grønt det
deres flotte drivhus.
Vores ergotrapeut gennemgår alle borgere, så vi kan se, hvor vi kan bevare deres
funktion og sætte ind med rehabilitering, så
vi kan bevare deres funktion længst mulig.
Ena, vores ergoterapeut, vil sætte et nyt
projekt i gang, hvor der vil blive fokuseret
på de gode historier og den aktive dagligdag.
Vi vil ligeledes få tilrettelagt vores arbejdsdag, så de borgere, der har lyst til at
komme ud og gå en tur, kan komme det
hver dag, hvis ellers vejret tillader det.
Vi har haft besøg af kommunens uanmeldte tilsyn. De roste meget vores plejehjem, og den omsorg personalet yder over

for borgerne, hvilket vi er meget stolte over.
Siden indvielsen af krolf-banen er der
ikke rigtig kommet gang i den. Vi håber, at
der er nogen udefra der kunne tænke sig at
benytte den. Dette vil også give mere liv på
hjemmet.
Sjov motion holder ferie hele juli måned.
Der er også fuld gang i planlægningen af
vores sommerhusferie. Husene og bussen er
bestilt, så nu venter vi bare på den 1 september.
Venneforeningen har gang i loppemarkedet den første lørdag i måneden, så har du
tid, så kig forbi og gør et godt loppefund.
Frivillige Ellen og Margit fra Stillinge plejehjem holder DEMENS CAFE
for alle interesserede den 22.09. kl.14.00
Demenskonsulent Jane Thorup svarer på spørgsmål. Har det din interesse, så ring og hør nærmere eller tilmeld
dig på tlf. 58574110.
Der serveres gratis kaffe og brød.
De bedste sommerhilsner
Stillingeplejehjem
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Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse
Ny-byg • Renovering • Tilbygninger • Sommerhuse
Papirisolering • Hovedentreprise • Tagarbejde

21 75 91 34 • 58 54 91 31

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS
Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde
Kloakering & dræning

Aut. Kloakmester - Tilslutning
og entreprenørarbejde
til offentlig kloakering
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m.

& dræning
Kloakering
Støbearbejde
Jordflytning
Tilslutning til offentlig kloakering
Kystsikringer
Slamsugning
og spuling
af: kloakker,
Alt i gravearbejde:
Jordvarmeslanger,
kabler,dræn
m.m. septiktanke m.m.
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons
Støbearbejde
Nedrivning med professionelt udstyr
Jordflytning
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl
Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver
Kystsikringer
Belægningsarbejde
Alt i gravearbejde:
Jordvarmeslanger, kabler, m.m.
Ny, om - og tilbygninger
Total, hoved
fraog 1fagentreprise
til 28 tons
Gravmaskiner
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse
Nedrivning
med professionelt udstyr
TV-inspektion af kloaker
Vedligeholdelse
og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl
Saltning og snerydning
Container kørsel/Udlejning
Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver
Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet
Belægningsarbejde
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med
Ny,
om - og
tilbygninger
professionelt
udstyr.
Total,
og fagentreprise
Udførselhoved
af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde
er inkluderet i
projektet.
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse
TV-inspektion af kloaker
Saltning og snerydning
Container kørsel/Udlejning

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med
professionelt udstyr.
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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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MARIA MAGDALENE
Maria stod udenfor ved graven og græd, beretter Johannes. Hun kom for at sørge. Sørge over Jesus, der var død,
og sørge over sig selv, sin skam og sin skyld. Og hvilket
andet sted ville være bedre at gå til med den sorg end
Jesus grav? Sorgen finder lindring ved at få frit løb, men
sorgen finder også lindring netop ved Jesus grav.
Hvis det er rigtigt, at Maria Magdalene var den kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud, og som skulle stenes,
og Jesus blev bedt om at dømme i hendes sag, og hans
dom var, at den der var ren skulle kaste den første sten.
Hvis det er rigtigt, at det var til hende, han sagde:
„Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte
dig?“ Hvortil hun svarede: „Nej, Herre, ingen.“ Og han
derpå sagde: „Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd
fra nu af ikke mere.“ Så kan vi dermed forstå, hvilken
betydning han havde for hende. Hvilken betydning hans
grav havde. Han havde givet hende livet. Han havde løst
hende fra skylden.
Men det er ikke anderledes for os. Også os har han
løst fra vores skyld. Også os har han givet livet. Og derfor
går vi med Maria ud til graven. For at sørge og for at
finde lindring for sjælen, for vores skam og vores skyld.
Men Maria fandt ikke ro ved graven. Hun græd, men
hun græd ikke af sorg over Jesus eller over sig selv, men
hun græd, fordi stenen for graven var flyttet, og den døde
Jesus ikke længere lå i graven. Hun var blevet hjemløs
med sin sorg. Den lindring hun søgte, kunne hun ikke
finde.
Hendes ulykke blev hun først friet ud af, da Jesus,
den opstandne, stod foran hende og sagde hendes navn:
Maria!
Heri samler hele påskebudskabet sig på forunderlig
måde. Den sorgfulde hvile, sjælen finder ved Jesu grav i
forvisningen om, at vi ved hans lidelse og død er forsonet
med Gud, er ikke evangeliets sidste ord. Sorgen har sin
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berettigelse. Sorgen skal have sin plads, og den må vi ikke
forvise fra vores liv. Vi skal sørge, vi skal sørge over vores
døde, og således i sorgen vedblive at elske dem, som vi ved
døden er skilt fra. Men den hvile, vi finder ved graven er og
bliver en sorgens hvile, en hvile, der – med Aastrups salmeord – ikke har „sin ro og mag til glæde for den trætte“.
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EE
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Vejen til graven fører derfor også videre. Vejen ind
over kirkegården fører os til graven, men den fører videre
ind i kirken. Herind, hvor vi én gang blev kaldet ved navn.
Som Maria blev det. Herind i kirken, hvor den opstandne
går os i møde. Hvor han taler til os, som han talte til Maria
og siden til disciplene.
„Jeg døber dig.“ „Tag dette og spis det, det er mit
legeme, drik alle heraf, dette er den nye pagt i mit blod.“
„Jeg er opstandelsen og livet.“
Hans ord til os følger med os ud på kirkegården igen.
Ud til graven. Ordene tager ikke sorgen fra os. Det ville
være at tage kærligheden til vore døde kære fra os. Men vi
kan sørge uden at fortvivle i sorgen, for vi kan sørge med
håb og med forventning. Vi kan løfte blikket og se frem.
Frem og ud mod den dag, da han kommer igen fra den
anden side af døden. Og således skal vores gang gennem
livet ikke være en gang ind i mørket, men måske nok gennem et mørke ud mod lyset.
Som Johannes skrev: „I ham var liv, og livet var
menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb
det ikke.“
MB
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SANGAFTEN i Kirke Stillinge Præstegård

E S II DDEERRNNE E
K KI IRRKK E

Onsdag, den 10. september kl. 19.30

Under overskriften ”Lokale profiler i præstegården”
inviterer Kirke Stillinge Kirke ca. en gang om året en
kendt person i lokalområdet til at stå for valget af
sange til en sangaften i Kirke Stillinge præstegård.
Denne aften har vi bedt Jørgen Frandsen fra
Kelstrup om at vælge aftenens sange. Jørgen Frandsen
har for sit mangeårige engagement og virke i sognet
modtaget Lokalrådets Årspris her i foråret.
Efter en kop kaffe midt på aftenen er der frit valg fra
Højskolesangbogen.
Alle er velkomne. Der er fri entré.

Stillinge Kirkes Voksenkor
for alle fra 15 år
onsdag i lige uger kl. 19.00-21.15
i Kirke Stillinge Præstegård

Korsæson 2014/15 starter onsdag den 3. sept.

Stillinge Kirkes Børnekor
for piger og drenge fra 2.-7. klasse
torsdag kl. 16.00*-17.30
i Kirke Stillinge Præstegård

Korsæson 2014/15 starter torsdag den 4. sept.
*lav evt. aftale med korleder om fælles afgang fra SFO
Stillinge Skole
Læs mere på kirkens hjemmeside www.stillingekirke.dk eller
kontakt Organist og korleder Charlotte Nielsen 58 50 09 51/20
16 31 53 – slotsgade42@stofanet.dk
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KONCERT

i Stillinge Kirke
Søndag, den 28. september kl. 16.00

K KI IRRKK E
E S II DDEERRNNEE

På programmet er musik af G. F. Händel, J.S. Bach
og C.P.E. Bach for fløjte og orgel.
På fløjte skal vi høre Cecilie Højgaard Nielsen,
som til daglig spiller som
fast assistent i bl.a. Det
kongelige kapel. Hun blev
allerede som 15-årig optaget på Det jyske Musikkonservatorium, hvorfra
hun i 2006 afsluttede diplomeksamen med højeste
karakter. Hun fortsatte i
solistklassen og debuterede
i 2010 efter studier i München.
Ved koncerten spiller Cecilie Højgaard Nielsen
sammen med organist Signe Bech Schnedler, som
i 2006 tog kirkemusikalsk diplomeksamen også fra
Det jyske Musikkonservatorium. Siden har hun
fungeret som organist i Nørrevangskirken i Slagelse
og leder her pigekoret.
Der er gratis adgang til koncerten. Alle er velkomne.
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STUDIEKREDS I PRÆSTEGÅRDEN

K KI IRRKK E
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Jakob Knudsen
1858-1917

Præsten og digteren Jakob Knudsen er nok bedst kendt
for sine salmer Se, nu stiger solen og Vi pløjed’ og vi så’de,
men han skrev blandt andet en række romaner (bl.a.
Angst, Mod, Gjæring, Afklaring, Sind, Rodfæstet) og adskillige
essays og artikler. Jakob Knudsen er blevet sammenlignet
med den store russiske forfatter Dostojevskij.
I efterårets studiekreds skal vi læse et lille udpluk af hans
værker:
Torsdag, den 23. oktober, kl. 20.00:
„Om Idealitet.“ – artikel.
Torsdag, den 6. november, kl. 20.00:
„At være sig selv.“ – artikel.
Torsdag, den 13. november, kl. 20.00:
„Angst.“ – roman.
De to første aftener vil blive indledt af sognepræst Morten Brøgger, mens tidl. gymnasielærer Jørgen Glenstrup
vil indlede den sidste aften med en gennemgang og fortolkning af dannelsesromanen Angst, der er bygget over
Martin Luthers liv.
Artiklerne kan fås i kopi hos Morten Brøgger, der også
kan formidle hjemlån af et større antal eksemplarer af
romanen Angst fra biblioteket. Kontakt mig i god tid!
Alle er velkomne!
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Høst
Ja, tak, du kære Fader,
så mild, så rig, så rund,
for korn i hæs og lader,
for godt i allen stund!
Vi kan jo intet give,
som nogen ting er værd,
men tag vort stakkels hjerte,
så ringe som det er!
Alle gode gaver
de kommer ovenned,
så tak da Gud, ja, pris dog Gud
for al hans kærlighed!
Jakob Knudsen
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GUDSTJENESTER Stillinge

K KI IRRKK E
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kirke
3. august, 7. s. e. trinitatis 1030 *
10. august, 8. s. e. trin.
Ingen
17. august, 9. s. e. trin.
900 ***
24. august, 10. s. e. trin.
1030
31. august, 11. s. e. trin.
900

Hejninge
kirke
Ingen
900 **
Ingen
Ingen
1030

7. september, 12. s. e. trin.
14. sept., 13. s. e. trin.
21. sept., 14. s. e. trin.
28. sept., 15. s. e. trin.

1030
1030
1030 (H)
900

Ingen
900
Ingen
1030 (H)

5. oktober, 16. s. e. trin.
(H) = Høstgudstjeneste.

1030

900

Gudstjenester på plejehjemmet
13. august og 10. september, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Torben Hjul Andersen, ** ved Jacob
Kleofas og *** ved Sara H. Hornemann-Thielcke.
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 21.juli til
11.august samt friweekend 16.-17. august. Embedet
varetages af præsterne i Sct. Peders-Havrebjerg
sogne. Henvendelse til kirkekontoret på 58 52 08
81, se også hjemmesiden: www.sctpederskirke.dk

31
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Sognepræst

KKI IRR K
K E SS IIDDEERRNNE E

Morten Brøgger,
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,
e-mail: mbr@km.dk
Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,
mandag træffes sognepræsten ikke.

Stillinge sogn
Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.
Menighedsrådet:
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk
Kirkeværge Susanne Broustbo, tlf. 61 65 40 88,
e-mail: susannebroustbo@yahoo.dk.
Birte Andersen
Jens Erling Jensen
Poul Tranekær Nielsen
Søren Skovager
Joachim Wolder

Hejninge sogn
Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.
Menighedsrådet:
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,
e-mail: skrivtilberg@stofanet.dk.
Anette Andersen
Lars Andersen
Else Berg
Knud Hansen
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Lokalrådet inviterer til endnu en spændende og informativ temaaften i
HUSET, Bildsøvej 74 c i Kirke Stillinge.

HAR DU TJEK PÅ REGLERNE OM
ARV OG TESTAMENTE?
• Hvad betyder arvereglerne for dig og din familie?
• Har du tænkt på testamente?
• Hvad siger reglerne om gaver?
• Arver vi fra hinanden, hvis vi ikke er gift?
ADVODAN Slagelse inviterer til foredrag om arv og testamente i HUSET
onsdag den 17. september kl. 19.00 til 21.00.
Hør om muligheder og faldgruber, når vi gennemgår arvereglerne
og fortæller om hvad et testamente kan tage højde for.
Det er gratis og uforpligtende at deltage,
men tilmelding er nødvendig.
Send en mail til stillingehuset@gmail.com
med navn og telefonnummer senest den
10. september.

KULTURDAG I HAVREBJERG
LØRDAG 6. SEPTEMBER 8.30 – 17.00
Husk at sætte kryds i kalenderen!
Vi skal hygge os med fælles morgenmad, der bliver aktiviteter
for hele familien. Kirkerne har åbent med underholdning og man kan se
byen fra kirketårnet. Museet og lokalarkivet har åbent og
sidst på dagen skal vi hygge os med jazz.
Alle aktiviteter er gratis.

Kulturdagen er støttet af
Slagelse kommune
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Stillinge IF 2014/2015

R

Badminton
Tid:

Dag:

Hold:

16.00 – 17.00
Tirsdag
17.00 – 21.00		
21.00 – 22.00		

Børnetræning		
Motion
Motion – Sene tider *

Pris:		
		

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

Indskrivning:

Tirsdag d. 12. august 2014 kl. 18.30-19.30
i Stillinge Hallens Cafeteria

Opstart voksne:
Opstart børn:  	
Juleafslutning:
Nytårsturnering:

Tirsdag d. 19. august 2014
Tirsdag d. 2. september 2014
Tirsdag d. 16. december 2014
Søndag d. 18. januar 2015

Sæsonafslutning:

Tirsdag d. 14. april 2015		

Afdelingsformand: Hans Kurt Nielsen. Tlf. 5854 9286
Email: badminton@stillingeif.dk

Håndbold
Tid:

Dag:

Hold:

Træner:

18.30 – 20.00
20.00 – 22.00
20.00 – 22.00

Onsdag
Onsdag
Onsdag

Dame senior
Herre senior – Serie 2
Herre senior – Serie 1

Palle Damm
Jan Schwartz
Jan Schwartz

Pris:
Kr. 1.000,Opstart:
13. august 2014
Sæsonafslutning:
29. april 2015			
Afdelingsformand:
Jacob Frimand Raft. Tlf. 5182 2778
Email: handbold@stillingeif.dk

Æ

67
G

S.

ID

Hvad skal du bruge efteråret og vinteren til???

I.F
.

ILLINGE
ST

18

IN
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Gymnastik
Tid:

Dag:

16.30 – 17.30 Mandag
16.30 – 17.30		
18.00 – 19.00		
18.00 – 20.00		
19.00 – 20.00		

Hold:

Instruktør:

Troldungerne 1-3 år
Krudtuglerne 3-6 år
Motion - Mix
Stortrampolin
Zumba

Ragnhild
se nedenstående
Inge-Lise
Henrik
Maibritt

15.30 – 16.30 Onsdag Motion – Dame
16.30 - 17.30		
Børnespringhold 0.-6. kl.
			
17.30 - 18.30		
Zumba

Inge-Lise
Flemming, Charlotte,
Palle & Henrik		    
Synje

16.00 – 18.00

Henrik

Fredag

Pris:		
Pris: Stortrampolin

Stortrampolin
Kr. 400,Kr. 500,-

Opstart:		  8. september 2014
Stortrampolin opstart:
22. august 2014
Zumba opstart:		
18. august 2014
Gymnastikopvisning :
22. marts 2015
Afdelingsformand:
Dorthe Gliese Henriksen. Tlf. 2078 3086
Email: gymnastik@stillingeif.dk
Vedr. Krudtuglerne 3-6 årige: Det har desværre i skrivende stund, ikke været muligt
at finde trænere til dette hold, om mandagen kl 16.30- 17.30. Derfor er vores håb,
at der er én eller meget gerne et par stykker, som vil melde sig til det, på ovenstående tlf.nr. eller pr. mail.
God sommer og velmødt i gymnastikkens tegn.

Krolf
Krolf spilles på banen ved Stillinge Plejehjem.
Spilledagene er mandage, tirsdage samt torsdage kl. 15.00-17.00.
Pris kr. 150,Kontakt Dorthe Gliese Henriksen, tlf. 2078 3086 for nærmere information.
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Petanque
Tid:

Dag:

14.00 – 16.00
Mandag
19.00 – 21.00		
14.00 – 16.00
Tirsdag
14.00 – 16.00
Fredag
10.00 – 12.00
Lørdag

Periode:
Fra april til 16. september
Fra 16. september til april
Hele året
Hele året

Pris:
Kr. 400,		
Opstart:
Der spilles hele året
Afdelingsformand: Connie Jensen Tlf. 58 50 04 13
Email: petanque@stillingeif.dk

Sommernyt fra petanque
Vi nyder det gode vejr, og der er derfor fuld aktivitet på banerne – kun kraftig
regn kan holde os indendøre.
Vi har haft besøg af Fuglebjerg petanque, og vi var ikke specielt gæstfrie. Vi løb
med alle gevinsterne, og Fuglebjerg fik kun en gæstegevinst. Der må være lagt
godt i kakkelovnen, når vi skal på besøg hos dem.
Når dette læses, har vi været på besøg i Drøsselbjerg d. 15. juli .
Om dette møde og om hvordan det gik, kommer i næste nummer.
De er allerede inviteret på besøg hos os engang i august.
Bent Heegaard

Leif Henriksen har været stærkt spillende på det seneste - her får han en flaske
vin for at blive månedens spiller i juli.
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Fitness

Stillinge IF kunne godt tænke sig at oprette styrketræningshold, men fitnessmaskiner, såsom cykler, bænke, vægte mv. er meget dyre. Derfor spørger vi nu
jer private, om I har en bænk, en cykel eller andet til styrketræning, der ”bare”
står og ikke bliver brugt, og som I vil sponsorere til dette formål.
Måske lokale virksomheder også kunne være interesseret i at bidrage med
sponsorater til netop dette formål - gode ideer efterlyses. Kontakt Dorthe Gliese
på tlf. 2078 3086 eller Arne Olsen på tlf. 6067 3342.
Stillinge Idrætsforenings bestyrelse:
Fællesformand
Brian Grundahl
Næstformand
Arne Olsen
Kasserer
Michelle B. Nielsen
Badminton
Hans Kurt Nielsen
Fodbold senior
Ole Madsen
Fodbold ungdom
Ole Madsen
Gymnastik
Dorthe Gliese H.
Håndbold
Jacob Raft
Petanque
Connie Jensen

5194 9397
6067 3342
5126 2044
5854 9286
2140 2030
2140 2030
2078 3086
5182 2778
4033 3537

formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
kasserer@stillingeif.dk
badminton@stillingeif.dk
fodbold_senior@stillingeif.dk
fodbold_ungdom@stillingeif.dk
gymnastik@stillingeif.dk
handbold@stillingeif.dk
petanque@stillingeif.dk

Stillinge Idrætsforening
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DAMEFODBOLD
Vi skal have kvinderne på banen

SIF er i gang med at oprette et helt nyt dame senior fodboldhold.
Pt. er der 10 spillere, og der er brug for flere. Hvad med dig?
Vi træner mandage og onsdage kl.18.00 - 19.30 på Støvlebækvej i Kr. Stillinge.
Vi er seriøse, men har også plads til sjov og hygge.
Holdet er tilmeldt i en 8 mandsturnering i DGI.
Alle fra 15 år kan deltage.
Er du frisk på at spille noget fodbold,
så kontakt Kim på 26157046
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER
V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP

TRELLEBORG ALLE 1  4200 SLAGELSE
TLF: 28 60 51 52 - RING OG BESTIL






BUKETTER
BEGRAVELSE
RECEPTIONER
BRYLLUP m.m.

GRATIS

LEVERING
I HELE SLAGELSE

ÅBNINGSTIDER:
MAN-TORS:10-14
FREDAG: 10-17
LØRDAG: 9-13

ELLER EFTER AFTALE
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Kelstrup Forsamlingshus

Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk

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

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.
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Tak for hjælpen
I forbindelse med arbejdsdagen sidst i maj
vil vi, på Aktivitetsudvalget, Børnehaven og
bestyrelsens vegne, gerne takke for de indkomne sponsorater.
En kæmpe tak til: Næsby Strand VVS
v/ Bo & Per Larsen, Boysen Byg v/ Jesper
Boysen, Dahls maskinservice, Forlev Vognmandsforretning, Vognmand Kim Hansen,
Solbjerg Maskinværksted v/Dennis Bundgaard, Stark og XL Byg.
Fællesspisning
Børn elsker ting, de kan genkende, derfor
også traditioner. En tradition, som vi gerne
vil holde liv i, er fællesspisningen, hvor alle
børn og forældre kommer og spiser deres aftensmad i børnehaven. Alle har mad med
i den mængde, som de selv spiser og stiller
på en fælles buffet, så kan man smage alt
muligt. Ungerne legede, spillede bold og
forældrene fik snakket med hinanden på en
anden måde end til dagligt, hvor der mest
bliver udvekslet godmorgen, farvel og god
weekend.
Desværre var der ikke så mange deltagende, men dem, der var, hyggede sig rigtig godt, og vi glæder os til at se alle igen til
næste år.
Ferietid
I sommerferietiden er dagligdagen ikke så
skemalagt, som resten af året. Der er også
færre børn pga. ferie, hvilket åbner op for

nye relationer på kryds og tværs af alder
og grupper. Det giver ligeledes mulighed
for aktiviteter ud over det sædvanlige, så
som: Bål-hygge med pandekager, snobrød
og popcorn, vandkamp, fokus på kryb og
kravl. Der bliver holdt grundigt øje med
frugttræer og urtehave, hvis der siden i går
skulle være noget, der var blevet modent eller ”færdiglavet”.
Tur i cirkus
Askehavegård Børnehave har et helt særlig
forhold til Cirkus Arena. Vi fik en gang en
ged fra Arena, og da vi senere fik vores første
gedekid, ved navn Aske, blev han bortadopteret til cirkusged. Dette giver anledning til
stor morskab, når børnene besøger Cirkusland. For er Aske hjemme, hvor stor er han
blevet og har han lært nye tricks?
Krudtugler
De sidste mange måneder har vores
krudtugleforløb haft fokus på skoleparathed.
En del af forløbet har været at lege skole,
med alt hvad der hører til en rigtig skoledag:
sidde stille, lære bogstaver og tal, koncentration, læring såvel ude som inde, lektier og
ikke mindst frikvarter.
Krudtuglerne har i maj/juni været på 2
brobygningsbesøg på Stillinge Skole, hvor
de har prøvet en rigtig skoledag og stiftet
bekendtskab med deres nye omgivelser.
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For at fejre 3 års børnehaveliv og en
kommende skolestart tog krudtuglerne på
restaurant og holdt afskedsmiddag sidst i
juni måned. Det var en stor oplevelse og de
snakkede meget om, at de havde været ude
og spise fint.
Askehavegård Børnehave ønsker krudtuglerne: Jonas, Mikkel A, Andreas, Joachim,

Rasmus H, Jonathan, Lukas, Victor, Emil S,
Isabella, Hjalte, Mikkel M, Marcus, Laura
og Silas god vind fremover.
En af vores pædagoger har valgt at søge
nye udfordringer, vi ønsker hende held og
lykke fremover.
Med venlig hilsen Askehavegård Børnehave
Pia Nielsen

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

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Kirkens
Korshær
Slagelse

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.

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

Åbent hverdage 9-1730·
Lørdag 9-16 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
00
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Virksomhedsprofil

Computer-Problemer
Torben Ryttersgaard, Computer-Problemer,
endnu én af 2sognes trofaste annoncører,
svarede på Lokalrådets opfordring om at
henvende sig, hvis der ønskedes bragt en
virksomhedsprofil i bladet. Og jeg besøgte
ham torsdag den 3. juli. Torben havde vist
ryddet formiddagens kalender på trods af
travlhed – og vi blev ”kun” afbrudt af tre
telefonopringninger. Over en kop kaffe gik
vi i gang med at tale om hans virksomhed og
hans serviceydelser, som jeg havde kendt og
benyttet mig af tidligere. Jeg var udmærket
klar over, at Torben havde udvidet virksomheden, men var slet ikke klar over, hvad det
egentlig drejede sig om, og hvor omfattende
det var. Men det fandt jeg ud af !
Torben startede Computer-Problemer i
juni 2000. Han var da kun 23 år gammel
og fuld af initiativer og gode idéer – og i
starten arbejdede han som nattevagt i København, indtil han fik vind nok i sejlene til
at kunne koncentrere sig om PC’erne. I begyndelsen drejede det sig primært om EDB
support, installation af et bedre og anderledes backup-system, som han selv havde
udviklet programmet til, opgradering af
computere, udskiftning af defekt hardware
m.v. Torben kommer fra Krummerup ved
Fuglebjerg, men huset på Grønhøjvej 12b i
Øster Stillinge var ideelt og blev erhvervet,
specielt fordi det har en ekstra bygning på
48 m2, hvor der kunne etableres værksted.
I 2008 udvidedes med en flot nybygning på
310 m2, hvor Torbens kone, Rikke Borup
Ryttersgaard, og svigerinde, Marie Borup
Jensen, i kælderen driver deres virksomhed,
RM maskinbrodering, og samtidig passer receptionen for Computer-Problemer.

Computer-Problemer tilbyder stadig reparation af alle slags computere, installering og opsætning af nyt hard- og software,
fjernsupport – og løsning af problemer, der
opstår. Men hovedbeskæftigelsen i dag er
master! Og den imponerende 14 tons tunge
brandbil, hvor stigen kan række 30 meter i
vejret, er set af mange – og er et uundværligt redskab, når der skal måles signaler, og
når Torbens materiel skal monteres på høje
bygninger.
Jeg begyndte så at spørge ind til det med
masterne og antennerne. Jeg kunne huske,
da en af de første antenner blev sat op på
Stillinge Hallens gavl. Men jeg var ret blank
med hensyn til, hvad den blev brugt til. Og
så begyndte Torben at forklare det med masterne og signalerne til brugerne, og det var
så her, at jeg stod af ! Torben kunne se på mig,
at jeg var helt på Herrens Mark! For nok har
jeg benyttet mig af computer siden midten
af 1980’erne, men bliver det for teknisk, fatter jeg intet af det! Det morsomme i denne
forbindelse var, at det havde han faktisk også
forudset – og så tilbød han mig en køretur
for at vise, hvad det hele drejer sig om! Og
på køreturen fra Øster Stillinge over Bildsø,
Drøsselbjerg, Barkemosen, Kirke Stillinge
fik jeg set master, antenner, modtagere – og
hele det store, bankende elektroniske hjerterum ved den store, nedlagte fællesantenne i
Kirke Stillinge. Det var imponerende.
Jeg tror, at det hele startede med, at Torben i Øster Stillinge var irriteret over, at
internettet var alt for ustabilt og langsomt!
Og så forsøgte han i 2011 med opsætning
af diverse modtagere og sendere på en høj
mast at sende trådløst videre til en sin egen
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Da vi meget gerne vil bringe flere virksomhedsprofiler i 2sogne, beder vi de
interesserede virksomheder henvende
til Hanne Tew, 58 54 14 12, som gerne
er behjælpelig med udarbejdelse af
tekst. Det er naturligvis gratis for vore
annoncører – og det kan give god reklame!
modtager på Grønhøjvej. Og det virkede.
Første antenne var på Stillinge Hallen – og
den modtager signalet fra Grønhøjvej. Rækkevidden fra en mast til en modtager er ca. 7
km – hvis ikke terrænet er for kuperet, eller
der er for høje træer, der står i vejen.
Torben har umådeligt travlt med at sætte
modtagere op – og mange steder har han
slet ikke annonceret. Mund-til-mund-metoden skaffer nye kunder. For den udvendige
modtager sikrer lynhurtigt internet op til
30mbit og giver en høj kvalitet og høj stabilitet. Endvidere er forsyningslinjen forbundet
med en backup linje, således at internettet
automatisk kører over på reservelinjen, hvis
f.eks. fiberkablet bliver gravet over! Og dette
er ofte sket i forbindelse med kloakeringen!
Der er nu opsat i alt 26 master i et stort
område. I Forlev, Sønderup, Grøfte, på Reersø, i Havrebjerg, Bildsø, Kelstrup og flere
andre steder. Der er mange private kunder,
men også to skoler, Trelleborg Friskole og
Vestermose Natur- og Idrætsfriskole. Der
er ligeledes mange erhvervskunder, bl.a.
Slagelse Kloakservice, Vækst & Miljø, Grøn
Vækst, PAVA, Bilsyn Slagelse og Reklamecentret – over 250 kunder.
Torben Ryttersgaard har i 2014 indgået
samarbejde med www.watzmenow.tv, som
tilbyder en TV-løsning ind over ComputerProblemers internet, og der tilbydes nu en
komplet løsning, hvor internet og fjernsynskanaler installeres i én arbejdsgang. Således
har man mulighed for at afspille alle pro-

grammer, som har været sendt inden for de
sidste 24 timer.
Torben fortalte mig også om de vanskeligheder, han havde haft rundt omkring
med at få sat modtageren på det bedst egnede sted. Et sted var naboen gået med til
at fælde et træ, så signalet kunne komme
rigtigt frem, og et andet sted sad modtageren højt, højt oppe i et grantræ. Og Torben
havde tidligere lidt af højdeskræk, men den
overvandt han, da han anskaffede sig den
udrangerede kranbil og kom 30 meter op i
luften! Der var ingen anden mulighed end
overvindelse!
Computer-Problemer har ændret fokusområde – og hovedparten af firmaets opgaver drejer sig nu om etablering af lynhurtigt
internet. I den forbindelse har firmaet fået
nyt logo: ”Internet4U.nu”, hvilket også kan
ses på bilerne, der så ofte færdes i området.
Det var en interessant formiddag. Jeg var
nok ikke den rigtigste person at sende ud til
noget så teknisk og teknologisk uforståeligt,
men jeg fik da et lille indblik i Torben Ryttersgaards univers – og samme eftermiddag
leverede han min nye stationære PC, som
jeg havde bestilt, da vi talte sammen i telefonen og aftalte mødet! Min printer var så forældet, at den ikke kunne tilsluttes, så Torben
kørte resolut ud og indkøbte mig en ny! Det
er, hvad jeg kalder service!
Torben Ryttersgaard,
Computer-Problemer/
Hanne Tew, Lokalrådet
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Kom-Ann
Hudplejeklinik

• Ansigtsbehandlinger
• Frugtsyrebehandlinger
• Hårfjerning
• Dag og fest makeup
GAVE
• Massage
K
UDST ORT
• Vipper og bryn
E
DES
• Tandsmykker
• Gelénegle
• Ansigtszoneterapi

Kom-Ann

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

2sogne

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
•
•
•
•
•

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

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

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

Hurtig VVS-hjælp
•
•
•
•
•
•

Aut. VVS installatør
Blikkenslagermester
Varme
Ventilation
www. naesbyvvs.dk
Webshop - www.naesbyvvsshop.dk

•
•
•
•
•
•

Solvarme
Sanitet
Naturgas
Oliefyrsservice
Biobrændsel og Pilleovne
mail: info@naesbyvvs.dk
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KILDEMOSEN SMEDIE

i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt smedejern til hus og have
•
•
•
•
•

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

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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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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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

Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56

Godt håndværk
Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109
www. fischerflindtholt.dk • jj@fischerflindtholt.dk
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De polske roepiger
Af Helge Christiansen
Samtidig med at der i 1912 blev bygget en
ny sukkerfabrik i Gørlev, opstod der et øget
behov for arbejdskraft på Vestsjælland. I
Øster Stillinge løste man problemet ved at
skaffe polske roepiger, der kunne påtage sig
at luge roer hele sommeren, klare optagningen om efteråret, og så rejse hjem igen om
vinteren. På Lolland havde man gennem
mange år haft polske roepiger. Det kaldte
man dem, men de fleste var fra Galizien,
der dengang hørte til Østrig-Ungarn. Det
var først i 1921, at Galizien blev en del af
Polen, men størstedelen af befolkningen
havde hele tiden været polakker.
Edle Jørgensen i Øster Stillinge havde gemt en gammel forhandlingsbog for
”Øster Stillinge Roedyrkerforening”. Den
lånte hun gerne ud til interesserede, og
Aage Mølgaard har i sin bog ”Sukkerroer
i Vestsjælland” bragt mange oplysninger fra
denne forhandlingsbog (fra side 177).
Det gik stærkt med at få bygget et hus til
de 20 polske piger, som foreningen havde
brug for. De skulle luge og optage 112 tdl.
land sukkerroer. Den 30. januar 1912 vedtog man at købe en grund fra Fløjgården
(Nu Gl. Skolevej 6). 6. februar vedtog man
at lade murer N.O.Nielsen og tømrer Emil
Christiansen bygge huset for 2.763 kr. Og
26. marts samme år var huset færdigt og
blev afleveret til foreningen. Det var 20 alen
langt og 14 alen bredt.
Johan Rasmussen på Lindholm påtog sig
at levere 20 l mælk om dagen til en pris af
45 øre om dagen, og Alexander Munch på
Hustoftegård samt Jens Pedersen på Fløjgården leverede rughalm til sengene. Se billedet af huset på forsiden.
I efteråret 1914 opstod der et nyt problem. På grund af krigen kunne pigerne

ikke komme hjem igen. Så måtte man lade
pigerne udføre andet arbejde på gårdene i
Øster Stillinge, så de kunne have en indtægt
på mindst 10 kr. om måneden foruden den
ration af mælk, brød og kartofler, de fik leveret fra roedyrkerforeningen.
Huset blev sat i stand til brug om vinteren med en kakkelovn og isolering af loftet
med ler. Pigerne fik leveret ekstra tæpper
foruden tørv og risbrænde. På Vestsjælland,
altså i Holbæk og Sorø amter tilsammen,
var der 2220 polske piger, der ikke kunne
komme hjem.
I 1918, da krigen var slut, kunne pigerne
igen komme hjem, og huset i Øster Stillinge
blev forandret, så det kunne lejes ud til 2 familier.
I 1920 blev huset solgt til murer
N.O.Nielsen for 4000 kr. Næste ejer var
skrædder Carl Hansen i over 40 år og derefter Charles Pedersen.
Roepigerne skulle arbejde fra kl. seks om
morgenen til kl. halvsyv om aftenen. De
arbejdede samlet på hver gård med Niels
Hansen fra Dybkærgård som opsynsmand.
For at vise lidt om roearbejdet vises her nogle tegninger fra Aage Mølgaards bog: ”Sukkerroer i Vestsjælland”:
Udtynding med kortskaftet roehakke
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Når det mest var kvinder, der arbejdede med udtynding af sukkerroer, blev det begrundet med, at kvinder havde et ekstra led i ryggen, så de bedre kunne
tåle at gå krumbøjet.
Optagning med roegaffel.

Man kunne også pløje roerne løse med en speciel
hestetrukken plov, og derefter trække roerne op 2 ad
gangen, banke jorden af dem og lægge dem i rækker.
Aftopning af sukkerroer

Når man huggede toppen af foderroer, holdt man fast
om toppen og huggede roen af.
Illustrationerne er fra Erhard Frederiksens roebog
1892.
I Kelstrup byggede man også et polakhus i
1912. Ligesom i Øster Stillinge var der nogle af gårdmændene, der stiftede en roedyrkerforening. De købte en grund af Villiam
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Johannes Jensen Eggert på Stenagergård.
Huset har nu adressen Gasekærvej 2.
Gårdejer Niels Navne sørgede for at få
huset brandforsikret. Det var bygget med
hvidkalket helstensmur og cementtagsten.
Det var 23 alen langt, 12 alen bredt og inddelt i 12 fag. Det var inddelt i 4 værelser med
bræddegulve og bræddelofter med gipsdække. I huset var der kakkelovn, vaskegryde,
komfur, køkkenbord og vask. Der var også
et udhus med 2 latriner og brændehus.
I Hejninge var der 3 gårdmænd, der
slog sig sammen og byggede et polakhus.
Det kom til at ligge på Store Trelleborgs
jord og har nu adressen Trelleborg Alle 2.
Store Trelleborg var dengang ejet af ejendomshandler Laust Laursen fra Vollerup,
og det var ham, der sammen med Christian
Thomsen på Dagshøj og Mads Petersen på
Apotekergården oprettede Hejninge Roedyrkerforening.
Det var også i 1912, at roebanen til Gørlev blev ført gennem Øster Stillinge, Kelstrup og Hejninge. De, der måtte afgive jord
til roebanen, fik til gengæld fridyrkerret til
at dyrke sukkerroer på 1/3 af deres areal.
Skinnerne blev fjernet igen i 1960. Se evt.
Lokalhistorier 2009: ”Roer på skinner”.
I folketællingen 1916 kan man se hvor
mange polakker, der boede her. Fx på Valdbygård var der en 27-årig polakfører med
kone og 2 børn samt 15 polske kvinder i alderen 17 til 26 år. Så var der 2 polske mænd
på 15-16 år og en polsk mejeripige på 27 år.
Alle disse var fra Galizien, men der var også
4 ugifte unge mænd fra det russiske Polen.
I 1916 var der 5 polske kvinder på Brorup og 2 på Knudsrødgård.
Nogle af de polske roepiger giftede sig
med en dansker og blev i Danmark resten
af deres liv. Det skete fx for Olga Oléskov.
(1896-1981) Hun blev gift i 1920 med husejer Karl Jørgensen i Øster Stillinge. Hun
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Det tidligere polakhus ved Stenagergård fotograferet 2013

tilhørte den romersk-katolske tro ligesom
næsten alle andre polakker, og derfor blev
de viet i det katolske kapel på Tordenskjoldsgade 26 i Slagelse. En katolsk kirke i
Slagelse kom der først i 1931. Karl Jørgensen og Olga flyttede i 1924 til Kærrebjergvej
i Bildsø, hvor de havde købt en lille land-

Det tidligere polakhus ved Store Trelleborggård 2013

ejendom, og her boede de resten af deres
liv. De fik 3 sønner, som alle blev døbte og
konfirmerede i Kirke Stillinge Kirke. Olga,
som blev den længstlevende, fortsatte med
at komme i Kirke Stillinge Kirke resten af
livet, selv om hun til folketællingen 1921 oplyste, at hun tilhørte den katolske tro.
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Kontakt:
De Grønne
Kloakentreprenører
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Medlem af

Brian Olsen

Anlægsgartnermestre

26 16 57 20

www.DGKloak.dk

brian@stepla.dk
Martin Bertram

Aut. kloakmester

40 56 00 75

martin@stepla.dk

Medlem af

De Grønne
Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund
www.stepla.dk

Anlægsgartnermestre

Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”
Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det.

Aut. kloakmester

Salg af træpiller og brænde.
Afhentning eller levering i
nærmeste lokalområde.

Møllegården

Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

26298029 / 26298012
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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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Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

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

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

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

Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84
www.strandensmalerservice.dk
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M www.madsen tiservicee.nruvice
Anlægsarbejde · Gravearbejde
Anlæg af græsplæner
Entreprise · Træfældning
Udlejning af småmateriel,
flishugger og hestetrailer
samt salg af grus og sten.
v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512

Email: ebbensgaard@ofir.dk

R.M. 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
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Lørdag d. 6. september kl. 8.30
Kulturdag i Havrebjerg
Onsdag d. 10. september kl. 19.30
Sangaften i Kr. Stillinge Præstegård

Mødekalender

Onsdag d. 17. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

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

Onsdag d. 17. september kl. 19.00
Arv og testamente i Huset

Søndag d. 17. august kl. 10.00
Loppemarked i Spejdergården

Lørdag d. 20. september kl. 9.30
Brunch i Huset - Udviklingsmøde i
samarbejde med Slagelse Kommune
D
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Søndag d. 28. september kl. 16.00
Koncert i Stillinge Kirke
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Onsdag d. 1. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

N

EN

ED ·
Å

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

E

Mandag d. 18. august kl. 19.00
Foredrag med Per Larsen i Huset

HE

D · S
A

M

Hejninge-Stillinge
Lokalråd
Lørdag d. 4. oktober kl. 18.30

Fredag d. 22. august kl. 18.00
Picnickoncert ved Stillingehallen

Efterårsfest i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 3. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
Såfremt man vil støtte at ’2sogne’ udkommer, er det muligt at indbetale
valgfrit beløb på kontonummer 5356 000242740.
Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto og omdeling af bladet. På forhånd tak!
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