
Nye fjernaflæste 
vandmålere - SK Vand
- Se side 5 

Danmarks smukkeste teenager 
og Miss Sjælland bor i Hejninge
- Se side 52

Stillinge IF’s vinterprogram 
i Stillingehallen
- Se side 36-39

Hejninge-Stillinge Lokalråd
U

D
VIKLING ·  N

Æ
R

H
E

D
 · Å

B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd

Hejninge-Stillinge Lokalråd

Hejninge-Stillinge Lokalråd
U

D
VIKLING ·  N

Æ
R

H
E

D
 · Å

B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge 
Lokalråd

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd
U

D
VIKLING ·  N

Æ
R

H
E

D
 · Å

B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

 sogne2

Du kan også læse 2sogne på  www.2sogne.dk

4       August 2018       41. årg.



2       2sogne      August      2018     

Lokalrådets medlemmer:
Abdel Sabri 40 59 73 99
Bolette Trier
Børge Carlsen 23 72 03 51
Karen Brøndel
Kirsten Lambert 25 54 82 90
Lars Rasmussen 21 64 81 37
Morten Brøgger

Lokalrådets formand:
Kirsten Lambert 
2sogneformand@gmail.com

Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com

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

Redaktionsadresse  for 2sogne:
Arne Olsen
2sogne@gmail.com. Tlf. 60 67 33 42

Næste nummer af  beboerbladet 
udkommer ca. 1. oktober 2018.
Indlæg til bladet skal være redaktøren 
i hænde senest d. 10. september 
2018.     

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

Tryksted: Lasertryk

”2 Sogne” trykkes i 1600 eksemplarer 
(eftertryk tilladt).

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

I dette nummer:
  3  Hejninge-Stillinge Lokalråd
  5 SK Vand - Nye vandmålere
 Korsang i Stillinge
10 Stillinge Skole
12 Stillinge børnehave og vuggestue
18 Askehavegård
20 Spejderne i Stillinge
21 Loppemarked i Hejninge
25 Kirkesiderne
36 Stillinge IF’s vinterprogram
44 Stillinge IF håndbold
35 Stillinge IF Petanque
46 Fællesspisning i Stillinge Forsamlingshus
47 Kr. Stillinge Plejecenter
52 Danmarks smukkeste teenager og 
 Miss Sjælland kommer fra Hejninge
54 Faretillæg - Helge Christiansen
55 Mødekalender

Forsidebillede: 
Der var stor søgning til Stillinge Strand, da hedebølgen 
satte ind i slutningen af  juli måned.

Lokalrådet er meget taknemmelig 
for alle bidrag, som gør det muligt 
at ’2sogne’ kan udkomme. 
Såfremt at du vil give et bidrag 
til bladet, kan beløb sættes ind på 
kontonummer 5356 - 0000242740 
eller via MobilePay nr. 39013 med 
beskeden ”Bidrag 2sogne”.
Tak.
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Lokale aktiviteter
Sommer betyder en masse aktiviteter og 
tilbud i lokalområdet, som både de lokale 
beboere og vores turister kan tage del i. 

Her i begyndelsen af  august afholder 
Lokalrådet som sædvanlig Picnic-koncert. 
Det sker fredag den 3. august kl. 18. I år 
får Picnic-koncerten lidt ekstra krydderi, da 
Lokalrådet har 40 års jubilæum i år. Udover 
liveband, som i år er Party Royale, vil der 
være særlig underholdning for børnene 
i form af  ansigtsmaling og ballonklovn. 
Aftenen afsluttes med et kæmpe fyrværkeri.

Picnic-koncerten er desuden startskuddet 
for den nye Strand Festival – et kæmpe 
arrangement med 60 boder og aktiviteter fra 
Bildsø Strand til Næsby Strand, der finder 
sted i weekenden 3.-5. august. Se det fulde 
program på Facebook-siden: Strand Festival 
2018.

Sommeren byder også på aktiviteter, som 
Lokalrådet som sådan ikke tager del i, fx 
det store Vikingemarked på Trelleborg, som 
blev afholdt i juli, og Art Marked hos St. 
Galla ved Hejninge, som finder sted i week-
enden 18.-19. august. Vi forsøger at få om-
talt alle lokale aktiviteter og begivenheder på 
vores Facebook-side: Stillinge - Vestsjælland. 
Hvis du ikke allerede er ’ven’ med os dér, så 
giv os lige et like.

Tryghedsambassadør
Her i foråret har Lokalrådet haft besøg af  
kontaktbetjent Inge Jørgensen fra Sydsjæl-
lands og Lolland-Falsters Politi. Formålet 
med besøget var fra politiets side at give os 
orientering om deres arbejde i nærområdet. 
Politiet har nemlig et stort ønske om at have 
en tættere kontakt med borgerne i lokalom-

rådet, at forebygge utryghed, at have viden 
om lokalområdet og at informere os om det 
aktuelle kriminalitetsbillede. 

Lokalrådet har derfor indgået en part-
nerskabsaftale med politiet, som helt kon-
kret går ud på, at Lokalrådet nu er udnævnt 
til ’Tryghedsambassadør’. Tryghedsambas-
sadørens opgave er at indsamle og videre-
formidle viden om bekymringer eller pro-
blemer hos borgerne i lokalområdet. Det 
kan fx være frygt for indbrud i en bydel eller 
utryghedsskabende adfærd som fx gentagen 
ulovlig og generende knallertkørsel eller 
forsamlinger af  unge på gaden, som drik-
ker og larmer. Tryghedsambassadøren skal 
endvidere videreformidle relevant viden fra 
Politiet til borgerne i lokalrådet. 

Selvom Lokalrådet har antennerne ude, 
kan vi ikke opfange alt i vores to sogne. Det 
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er derfor uhyre vigtigt, at I kontakter os som 
Tryghedsambassadør, hvis I ser, hører eller 
oplever adfærd, som skaber utryghed. Alle 
henvendelser vil gå videre til Kontaktbetjen-
ten, som så har ansvaret for at følge op på 
henvendelserne. Du er selvfølgelig også vel-
kommen til selv at tage kontakt til Kontakt-
betjenten, hvis du foretrækker det.

Tryghedsambassadør: 2sogneformand@
gmail.com

Kontaktbetjent Inge Jørgensen: ijo003@
politi.dk, tlf. 4132 8413

Hejninge Stillinge Lokalråd ønsker alle læsere en 
fortsat god sommer.

Hejninge Stillinge Lokalråd
2sogneformand@gmail.com

Nyt fra Kontaktbetjenten:

I perioden 1. januar til 30. april har 
politiet haft følgende aktiviteter i 
Hejninge Stillinge lokalområde:
Patrulje på opgave.............................. 24
Gennemført Automatisk 
Trafikkontrol ........................................ 4
Antal oprettede sager ....................... 177
Heraf  overtrædelser af  
færdselsloven ...................................... 98
Heraf  andre overtrædelser ................. 34
Heraf  forskellige hændelser fx brand,
berusere, sager vedr. dyr, musik til 
ulempe eller bortgåede personer ....... 16
Heraf  forskellige bevillinger, 
tilladelser 
og godkendelser ................................... 4

 

Hus og Grund er en frivillig grundejerforening fra Næsby Strand til Bildsø Strand. 

Sammen med Hejninge-Stillinge Lokalråd og Slagelse Kommune arbejder vi bl.a. for vores strande. 

Bliv medlem (100 kr.per år) og få bl.a. 15 % rabat hos XL/Grønvold og Schou i Slagelse. 

Læs mere på www.husoggrund.dk om, hvordan du melder dig ind. 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen Hus & Grund 

	 	 Vi	er	på		 		-	Hus	Og	Grund	Grundejerforening	-	og	www.husoggrund.dk		 	

 

 

www.2sogne.dk
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SK Vand A/S skifter alle sine vandmålere 
til nye fjernaflæste målere. Så kan du som 
kunde følge med i dit forbrug - og evt. spild, 
uanset hvor du befinder dig i verden.

Mange af  de målerbrønde, som står i 
Kelstrup-Næsbystrand-området, er dog for 
små til de nye målere. Derfor skal brøndene 
skiftes, hvis ikke det allerede er sket.

Der er udviklet en praksis, hvor SK Vand 
A/S servicerer, vedligeholder og i nogle til-
fælde også udskifter brøndene i området.
Den praksis har bestyrelsen i SK Vand A/S 
besluttet at videreføre. Dog nu mod beta-
ling, da ingen andre vandkunder hos SK 

Vand A/S får denne service. Derfor indføres 
fra 2018 et målerbrøndsabonnement på p.t. 
575,- kr./ år. Abonnementet opkræves over 
de 4 årlige vandregninger.

Abonnementet reguleres, hvis det viser 
sig, at det er billigere eller dyrere at service-
re, vedligeholde og udskifte brøndene. Ord-
ningen skal økonomisk hvile i sig selv.

Alle berørte grundejere vil modtage et 
brev fra SK Vand A/S, og udskiftningen af  
brønde og målere, vil ske henover de næste 
2-3 år.

Henrik Birch, SK Vand A/S

Nye fjernaflæste vandmålere 
og målerbrønde - der indføres 

abonnement!

KORSANG i Stillinge  
Stillinge Kirkes Børnekor starter ny 
sæson torsdag d. 23. august
HVEM: Piger og drenge i 2.-6. klasse
HVORNÅR: Torsdag kl. 16-17.30
NB kl. 16-17 for 2.-3. klasse og kl. 16-17.30 for 4.-6. klasse
HVOR: Præstegården - Samlet afgang fra SFO kl. 15.30
Læs evt. mere på Korsiden på www.stillingekirke.dk

Stillinge Kirkes Voksenkor starter ny sæson onsdag d. 22. august
HVEM: Alle fra 15-85 år
HVORNÅR: Onsdag i lige uger kl. 19-21.15
HVOR: Præstegården
Læs evt. på Korsiden på www.stillingekirke.dk

Landsbykoret starter ny sæson tirsdag d. 28. august. Kontakt korleder eller formand for 
evt. ledige pladser. Læs evt. mere under Foreninger på www.2sogne.dk

Kontakt korleder Charlotte Nielsen, mail: slotsgade42@stofanet.dk , tlf  20 16 31 53
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VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

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

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

• Vedligeholdelse af 
 grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse

v/ Lasse Zielinski             

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

www.t-g-s.dk

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING
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NYE
ÅBNINGSTIDER

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-17.30
Weekend og helligdage

 kl. 7.30-15.30

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I POSTNUMRE 4200, 4220 og 4241 

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND

UDEKØRENDE TEKNIKER
VI TILBYDER OGSÅ

JERNBANEGADE 14
4200 SLAGELSE
V/ DENNIS MØLLER

+45 42 41 53 53
KONTAKT@PCDOKTOR.DK

KONTAKTOPLYSNINGER ADRESSE

 STATIONÆR & BÆRBAR REPARATION

 MAC REPARATION

 VIRUS FJERNELSE

 DATA BACKUP & GENSKABELSE

 SALG AF COMPUTERE, HARDWARE, SOFTWARE SAMT TILBEHØR

VI TILBYDER PÅ ALLE TYPER SAGER

GRATIS FEJLSØGNING
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

Reparation og salg af: Landbrugsmaskiner, græsslåmaskiner og havefræsere.
Sandblæsning af div. emner.

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 20 10 59 70 

Email: f.hangartner8@yahoo.dk

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

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde tirsdag og 
onsdag.

VELKOMMEN
Niels Arne Skovgård Andersen

Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng
Værksted: 58 86 92 48

Servicevogn: 30 24 25 20

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

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

ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

Salon New Hair

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

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

med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

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

bestille værelser i god tid.
Velkommen!
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Høringssvar
Skolebestyrelsen har i dette skoleår afgivet 
høringssvar i forbindelse med forskellige 
politiske tiltag. 

Her kan blandt andet nævnes ændringen 
af  skoleområdets styrelsesvedtægt, som havde 
indvirkning på frit skolevalgsordningen 
og en ændret budgettildelingsmodel, som 
medførte en besparelse for Stillinge Skoles 
samlede budget. 

Møde med forældrerådene
Skolebestyrelsen har inviteret og afholdt 
møde med forældrerådene d. 3.10.2017. 

Dagsordenen på mødet var implemen- 
tering af  det nye værdigrundlag, som 
skolebestyrelsen har udarbejdet gennem det 
seneste skoleår. 

På selve mødet blev forældreråds- 
medlemmerne delt op i tre grupper - 
indskoling, mellemtrin og udskoling, og 
der blev arbejdet med forældredelen af  
værdifolderen. Det var et møde, hvor mange 
forældreråd var repræsenteret og med et 
stort engagement. 

Skolebestyrelsen arbejdede efterfølgende 
videre på, at indholdet fra mødet med 
forældrerådene blev implementeret 
på skolen. Resultatet af  dette arbejde 
blev, at forældrerådenes forslag blev 
samskrevet til et dynamisk idekatalog, som 
forældrerådene fremadrettet kan blive 
inspireret af. Skolebestyrelsen er glade for 
det store fremmøde og oplevede en gensidig 

tilfredshed ved mødet. Vi ser frem til næste 
års møde.

Skole/hjemsamarbejde 
Gennem det sidste halve år har skole-
bestyrelsen sammen med medarbejder-
gruppen arbejdet på afholdelsen af  skole- 
hjemsamtaler på skolen.

Medarbejderne er derfor i gang med 
et oplæg til ny struktur for afholdelsen af  
skole/hjemsamtalerne. I oplægget er der 
mere fokus på forældreinddragelse og frem-
adrettede målsætninger for den enkelte elev.  
I den forbindelse har skolebestyrelsen drøf-
tet, hvad de mener en god skolehjemsamtale 
er, og hvordan den kan afholdes. Bestyrel- 
sen regner med at kunne godkende oplæg  
til et nyt princip i starten af  kommende  
skoleår. 

Møde med politikerne i Byrådet
Skolebestyrelsen har igen i år været til 
møde med politikerne. På møderne blev der 
drøftet uddannelsesparathed og kommende 
års ressourcetildeling.

Kvalitetsrapport 2016/2017
Hvert andet år udarbejdes der en 
kvalitetsrapport, som beskriver, hvordan 
de enkelte skoler har klaret sig i forhold til 
de opsatte målsætninger. Skolebestyrelsen 
skal i den forbindelse give en udtalelse 
til rapporten i forhold til den politiske 
behandling. 

	

	

Stillinge	Skole	
Bildsøvej	+,	
!"##	Slagelse	
	
Tlf.:	'(	')	*+	'(	
stillingeskole@slagelse.dk	
stillingeskole.slagelse.dk	
EAN	nr:	()*+,,)-*,,-)	

!sogne	
	
Nyt	logo	og	nye	skilte	
	
Som	I	kan	se,	har	skolen	fået	udarbejdet	et	nyt	logo,	da	det	var	nødvendigt	at	designe	et	nyt,	der	
kan	bruges	på	Facebook,	Instagram	og	skolens	hjemmeside.	Logoet	forestiller	1	børn	i	forskellige	
størrelser	og	farver	som	symbol	på	værdierne	forskellighed	og	fællesskab.	Til	logoet	er	der	
desuden	designet	en	supergrafik.	Jeg	håber,	I	vil	tage	godt	i	mod	logoet	og	like	det	på	Facebook	
mv.		
Vi	arbejder	desuden	på	at	få	opsat	skilte	ved	indkørslen	til	skolen,	så	man	bedre	kan	se,	hvor	man	
skal	køre	ind.		
	
Skolens	resultater	ved	afgangsprøven	fra	!.klasse	
	
Undervisningsministeriet	har	netop	opgjort	karaktergennemsnittet	for	alle	elever	i	hele	landet.	
Stillinge	Skole	har	præsteret	markant	over	kommunes	gennemsnit	og	ligger	også	over	
landsgennemsnittet.	Fra	skolens	side	skal	der	lyde	en	tak	til	alle	elever,	forældre	og	medarbejdere	
for	den	store	indsats,	der	er	med	til	at	gøre	eleverne	klar	til	tiden	efter	folkeskolen.		
	
Nye	medlemmer	i	skolebestyrelsen			
	
Der	har	været	afholdt	suppleringsvalg	til	Skolebestyrelsen	og	følgende	blev	valgt	ved	fredsvalg:	
Cecilie	Thielemann,	Mor	til	Ursula	i	3.c	
Mads	Alring	,	Far	til	Victoria	i	2.a	
Jacob	Ganderup,	Far	til	Elias	i	#.b	
	
Møde	mellem	Skolebestyrelsen	og	Forældrerådene	
	
Den	%.	oktober	var	der	møde	mellem	Skolebestyrelsen	og	Forældrerådene.	Mødet	var	en	stor	
succes	og	Skolebestyrelsen	arbejder	på	de	kommende	møder	videre	med	at	få	omsat	det	fælles	
arbejde	med	skolens	værdiord	til	en	samlet	folder,	som	forældrerådene	kan	bruge	i	deres	arbejde	
med	at	bakke	op	om	elevernes	læring	og	trivsel.		
	
Julearrangement	i	SFO	
	
Den	%.december	var	der	julearrangement	i	SFO’en.	Der	blevet	lavet	juledekorationer,	flettet	
hjerter	og	spist	æbleskiver.	Tak	til	alle	der	var	med	til	at	gøre	dagen	til	en	god	dag	for	alle.		
	
Martin	Meier	

Skolebestyrelsens 
årsberetning 2017/2018
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Stillinge Skoles resultater var på alle 
områder over gennemsnittet. Det var derfor 
en enig Skolebestyrelse, som kunne give 
en positiv udtalelse i forhold til skolens 
udvikling. 

Valg til Skolebestyrelsen 
Der har været afholdt valg til skolebestyrelsen 
for de kommende 4 år. Der var 10 som 
ønskede valg til de 7 pladser i bestyrelsen. 
De opstillede kandidater var enige om at 
lave fredsvalg, og derfor skal valget ikke til 
afstemning blandt forældrene. 

I forbindelse med valget er formand 
Helene Jørgensen og medlem Heidi 
Kjærgaard udtrådt af  bestyrelsen, da de 
begge ikke længere har børn på skolen. Fra 
bestyrelsen og ledelsens side skal der lyde en 
stor tak for begges arbejde med at udvikle 
Stillinge Skole. 

Affaldssortering
Det er politisk vedtaget, at alle kommunens 
virksomheder skal affaldssortere på 
samme måde som i de private hjem. I 
den forbindelse er Stillinge Skole med i et 
pilotprojekt i forhold til opstart af  sortering 
og håndtering af  affaldet. Desværre har 
der været forsinkelser på leveringen af  

affaldsbeholderne, og derfor går projekt 
først i gang efter sommerferien. 

Rengøring
Bestyrelsen har drøftet skolens 
rengøringsstandard på mange af  de afholdte 
møder, da medarbejderne og elevrådet flere 
gange har gjort opmærksom på, at skolen 
ikke er rengjort tilstrækkeligt. Skolens 
ledelsen har derfor gentagende gange 
været i dialog med områdelederen fra den 
kommunale rengøringsservice. Vi håber på, 
at rengøringsstandarden bliver forbedret i 
det kommende skoleår. 

Økonomi
Økonomien er en stor del af  skolebestyrelsens 
arbejde, og i dette forår har skolebestyrelsen 
gennemgået skolens budgetter med 
henblik på at kunne afsætte ressourcer til 
større investeringer som f.eks. legeplads, 
medarbejdercomputere eller skolemøbler. 
Ledelsen og medarbejderne er derfor i 
gang med at se på, om der kan omfordeles 
ressourcer, så der kan sikres mulighed for 
større investeringer på skolen. 

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen, Stillinge Skole

www.2sogne.dk
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I april fik vi afholdt vores årlige bedstefor-
ældredag, som altid var det en rigtig dejlig 
og hyggelig dag. Tak til alle de søde bedste-
forældre, der kom og var med til at plante 
blomster på vores legeplads.

I juni fik vi afholdt vores årlige legeplads-
dag. Mange familier var mødt op og der blev 
virkelig knoklet igennem. En stor tak til alle 
jer forældre, som var med til at gøre vores 
legeplads tip top i orden igen.

Mælkebøtten til fødselsdag:
Vuggestuen var afsted til fødselsdag. Vi var 
10 vuggebørn og 3 voksne, der tog afsted, 
nogle børn i klapvogn og andre gik. Det var 

hyggeligt, vi spiste, legede og alle havde en 
god dag. Vi gik tilbage til Vuggestuen ved 
middagstid, da børnene skulle puttes og 
have deres middagslur.

Solsikken/mellemgruppen har i den se-
neste tid forberedt de største solsikker på at 
de efter sommerferien skal på spilop. Der-
udover har vi haft grupper, som har deltaget 
i læseleg med os voksne, som er uddannet i 
det. Vi har haft projekter og været på ture 
i lokalområdet. Vi besøger plejehjemmet 
en gang om måneden, hvor børn og ældre 
laver aktiviteter sammen og hygger sig, en  
dejlig dag, som alle aldre får noget glædeligt 
ud af.

Stillinge børnehave 
og vuggestue

Billeder fra Legepladsdagen den 15. juni
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Børnehavens ældste børn – Spilopperne, 
har haft et spændende år med mange sjove 
og udfordrende aktiviteter. I løbet af  året har 
de lavet forskellige projekter: Børnene har 
spillet teater, som var vores egen fortolkning 
af  Klodshans. De har bygget en hest i træ og 
haft en pony på besøg i børnehaven, som der 
blev reddet flittigt på. De har formet dino-
saurer i ler og lært om forskellige dinosaurer. 
De har været i svømmehallen, samarbejdet 
om at bygge med kæmpe LEGO og været på 
LEGO rejse. De har leget legejungle, hvor 
de skulle hjælpe hinanden, være modige og 
rykke grænser. Der ud over har de arbejdet 
med kommunens brobygnings temaer ”krib-
le krable”, ”Min fantastiske krop” og ”Vil-
lads fra Valby”. 

For at sige ordentligt farvel til hinanden 
holdt de en fælles Spilopafslutning. Der blev 
leget gaveregn, hvor de skulle lave en masse 
sjove aktiviteter, bl.a. hoppe langt, stå på 

et ben, kaste efter en konge, lege stopdans 
mm. De grillede bøffer til hjemmelavet bur-
gere og spiste pomfritter og grøntsagsstave. 
Dagen sluttede med is, vafler og chokolade 
sovs. Vi ønsker alle spilopperne en rigtig god 
skoletid.

I sommerferien holder børn og voksne 
ferie på forskellige tidspunkter, og derfor er 
dagligdagen ikke helt, som den plejer. Bør-
nene kommer til at lege i andre relationer, 
end de plejer, og nye venskaber opstår. Vi 
hygger os og har det sjovt med bål og sno-
brød, vandleg, indianerdage, bamsedag, hi-
storielæsning i skyggen, cykeldag og meget 
mere. 

Når sommerferien er slut, og børneha-
vens hverdag begynder at ligne sig selv, glæ-
der vi os meget til et nyt år sammen med en 
masse glade ørn og voksne.

Personalet i Stillinge børnehave

Billeder fra Legepladsdagen den 15. juni
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Tagdækning SLAGELSE DYREHOSPITAL  
 Undersøgelser · Operationer 

Tandbehandling · Laboratorium  
Fysioterapi · Kattens Værn  

Kattepension ·  Hundelegeplads 
Tilbehør ·  Foder 

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

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
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

Alt i murer-, tag- og facade-arbejde 

Ring gerne for et uforpligtende tilbud

Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87

Åbningstider
Mandag og tirsdag 10-17  •  Onsdag lukket

Torsdag og fredag 10-17  •  Ellers efter aftale

Tilbyder nu senior-

 og studierabat!!!
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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:10-16 
FREDAG:    10-17 
LØRDAG:     9-13      ELLER EFTER AFTALE
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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

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto- & Pladeværksted
Stillingevej 78, Kirke Stillinge

Tlf. 58 54 71 64
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I sommerferietiden er dagligdagen ikke så 
skemalagt som resten af  året. Der er færre 
børn pga. ferie, hvilket åbner op for nye rela-
tioner 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. 

Vores forløb holder sommerferie 
Som mange af  børnene og personalet, hol-
der forløbene også sommerferie. Vi starter 
op igen til september, hvor børnene er star-
tet i deres nye grupper, store som små. Men 
dyr og køkkenhaven skal stadig passes, så 
børnene kommer på skift med rundt for at 
passe de forskellige steder. 

Cirkus besøg 
Det var en skøn dag den 2. juni, da næsten 
hele børnehaven og de store fra vuggestuen 
tog med en lejet bus til Cirkusland. Un-
gerne elsker, når der sker noget specielt. Og 

når turen så går til cirkus, så er det virkelig 
spændende. Vi blev taget godt imod, da vi 
ankom. Der var både filmhold og kamera-
folk. Vi skulle nemlig være med i en reklame 
om Cirkus Arena og deres Cirkusland. Vi 
havde en oplevelsesrig dag, med en masse 
gode minder at tage med hjem. 

Hvor er alle mine kyllinger…? 
Vores dyrehold vokser stadig. Vi fik kyllin-
ger af  egen avl sidst i juni måned. Børnene 
er vilde med de små pjuskede dyrebørn, og 
det er super spændende at komme ned at se, 
hvor meget de er vokset. 9 kyllinger er det 

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

blevet til i år - og de har været så heldige at 
få en elefant tøjbamse som ”kyllingemor”. 

Velkommen til de nye vuggestue- og 
børnehave børn: 
Linea og Sirina starter på høloftet fra vug-
gestuen den 1. august. 
Olivia, Alva, Filippa og Josefine, der starter 
på høloftet den 1. august. 
Lærke, Emma og Mateo starter i vuggestuen 
den 1. september.

Farvel og god vind
Askehavegård Børnehus ønsker krudtugler-
ne: Clara, Lucas, Alex, Athea, Julius, Freja, 

Marcus, Katrine, Alma, Lisa, Kaya, Mathi-
as, Caya, al mulig held og lykke i den nye tid 
for dem som skolebørn. 

Askehavegård kan være stedet for netop 
jeres barn, så kig forbi hjemmesiden, ring og 
få en snak eller kom forbi og se, hvem vi er… 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Askehavegård

www.2sogne.dkwww.2sogne.dk
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KFUM Spejderne - Stillinge Gruppe

Bæverne er for børn fra 0.-1. klasse.
Vi har mødedag tirsdage kl. 16.30-18.00

Nedlukning af bæverenheden
Begge vores spejderledere for bæverne er 
stoppet her til sommerferien, og da det ikke 
er lykkedes at finde nye, bliver vi desværre 
nødt til at lukke denne enhed. Det er bekla-
geligt, da det giver børnene mulighed for at 
prøve en masse ting og lære en masse om 
at fungere som et hold på en anden måde 
end i skolen. Hvis der alligevel skulle være 
nogle, der har lyst til at holde styr på de dej-
lige bævere (typisk 5-12 bævere) en gang om 
ugen, kan I kontakte de gamle bæverledere 
Peder på mobil 28587513 eller Anna på mo-
bil 60743819. Det kræver ikke ledererfaring, 
og vi kan hjælpe med at lægge en årsplan. 
Ellers må KFUM Spejderne i Stillinge lukke 
bæverenheden.

Flokken er for børn fra 2.-4. klassetrin. 
Vi har mødedag onsdage kl. 18.00-
20.00 

Vi starter igen efter sommerferien ons-
dag den 22. august, hvor vi håber at se rigtig 
mange ulve. 

Flokken ledes af  Morten Pedersen – evt. 
spørgsmål kan rettes til Morten på tlf. 22 20 
52 05.

Troppen er for børn fra 5. klassetrin og til 
17 år.

Vi har mødedag onsdage kl. 18.00-20.00
Vi starter igen efter sommerferien onsdag 

den 15. august, hvor vi håber at se mange 
friske spejdere.

Troppen ledes af  Frederik Madsen  - evt. 
spørgsmål kan rettes til Frederik på tlf. 31 66 
75 72.

Opstart hos spejderne efter sommerferien

Så start i dit lokalsamfund – og bliv spejder-
leder.

Stillinge spejderne har stor succes og til-
trækker mange børn, som vil være en del af  
vores fællesskab. Derfor mangler vi engage-
rede unge og voksne, som vil være spejder-
ledere.

Dette er en invitation til dig, hvis du har 
lyst til at tage del i vores spejderarbejde - 
som leder, som medhjælper eller som én, vi 
må ringe til, når vi har brug for et par ekstra 
hænder. 

Som KFUM spejder-leder bliver du del 
af  et nationalt og internationalt netværk, der 
giver børn og unge lyst og mod til at tage 
ansvar for en bedre verden. Materiale til 
møderne findes i rigt mål.

Ring til Karsten Jørgensen, tlf. 22 34 73 
95 eller Peter Nielsen, tlf. 51 25 32 19, hvis 
du vil vide mere. 

Du kan også besøge vores hjemmeside 
på: www.stillinge.gruppesite.dk

Eller se KFUM spejdernes hjemmeside 
på: http://kfumspejderne.dk/

Vil du være med til at rykke verden?
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Mød os på Facebook-gruppen: ”KFUM Spejderne i Stillinge” 
- endvidere vil der være opdaterede nyheder på 

gruppens hjemmeside: www.stillinge.gruppesite.dk 

Sommerlejrfesten, hvor der bliver set tilbage 
på sommerens sommerlejre, bliver i år af-
holdt fredag den 5. oktober i Kirke Stillinge 
forsamlingshus.

Der vil bl.a. være billeder fra Spejdernes 
sommerlejre m.m.
Vel mødt.

Loppemarked i 
Hejninge
Søndag den 27. maj holdt vi vores årlige 
loppemarked.
Der var 9 boder og en masse glade men-
nesker som forhåbentlig fik indgået et par 
gode handler. 
Samtidig fik vi præsenteret vores nye flotte 
bord-/bænksæt.

Spejdernes sommerlejrfest
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TØ
MRER-GÅRDEN ApS

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 
Tilslutning til offentlig kloakering 
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m. 
Støbearbejde 
Jordflytning 
Kystsikringer 
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m. 
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons 
Nedrivning med professionelt udstyr 
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl 
Salg og levering af sten - og grusmaterialer,  jord og granitskærver  
Belægningsarbejde 
Ny, om - og tilbygninger 
Total, hoved og fagentreprise 
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. 

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i 
projektet. 
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Udlejning af cykler, kajakker, 
paddleboards og fiskestænger

Økologi, bæredygtighed og lokal produktion
• Gårdbutik med økologiske og lokale produkter, bl.a. chokolade, olie, æg, 

honning, brugskunst og keramik. Vi har også værtindegaver og gavekurve.
• Lysestøberi - vi støber lys i vores eget lysestøberi
• Udlejning af cykler, kajakker, paddleboards og fiskestænger
• Hus & Haveservice - græsslåning, hækkeklipning, maleropgaver m.v.

Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse
dybkaergaard@live.dk · Tlf. 6199 9907

Åbningstider: Hverdage 14-18 · Weekend 10-18 · Webshop: www.dybkaergaard.dk

Dybkærgaard
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Høst 
 
Hvor marken bølged nys som guld 
med aks og vipper bolde, 
der ser man nu kun sorten muld 
og stubbene de golde. 

Men i vor lade, på vor lo, 
der har vi nu Guds gaver, 
der virksomhed og velstand gro 
i tøndemål af traver. 

Og han, som vokse lod på jord 
de gyldne aks og vipper, 
han bliver hos os med sit ord, 
det ord, som aldrig glipper. 

Ham takker alle vi med sang 
for alt, hvad han har givet, 
for hvad han vokse lod i vang, 
for ordet og for livet. 

  Grundtvig 
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SØNDAG DEN 2. SEPTEMBER 
KL. 15.00 I STILLINGE KIRKE 
  

 
Ditte Gråbøl og Sven Verner Olsen 

 

Bach og Bibelen – bud til tiden 
Et vekselspil mellem Bibelens ord og musik af 
Johann Sebastian Bach 

Skuespiller Ditte Gråbøl fremfører tekster fra de fire 
evangelier, og organist Sven Verner Olsen spiller de 
tilhørende værker af Bach. 
 Teksterne gengives fortællende for at give en for-
nemmelse af, hvordan man i de allerældste menigheder 
genfortalte de bibelske hændelser – før de blev skrevet 
ned. Teksternes indhold bliver nærværende og vedkom-
mende på en anden måde, end når de blot læses op. 
 Man lytter til musikken på en anden måde, når man 
har den bibelske beretning i baghovedet – og teksterne 
bundfælder sig på en anden måde, når man hører musik- 
ken. 

Der er gratis entré. Alle er velkomne. 
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Kirken i sommerlandet 
 
Onsdag, den 1. august kl. 19.30 
CARSTEN HOLM: JOHN MOGENSEN 
Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste. 
Derefter er der kaffebord i præstegården.  
I præstegården fortæller Carsten Holm, kendt fra 
Krabasken og Dyhrs Skole, om John Mogensen – en af 
dansk popmusiks giganter. 
 

 
 
Onsdag, den 8. august kl. 19.30: 
RASMUS H. C. DREYER: ALTERTAVLEN I 
STILLINGE KIRKE 
Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste. 
Derefter er der kaffebord i præstegården.  
Så går vi tilbage til kirken, hvor Rasmus H. C. Dreyer, 
vil fortælle om vores altertavle, som er ganske speciel.  
 

 
 
Der er gratis entré og kaffebord. Alle er velkomne. 
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KONCERT OG SPISNING –
HEJNINGE KIRKE 
Tirsdag, den 21. august kl. 18.00. 

 
 

NATASJA DICKINSON OG HUS FORBI 
 
Vi begynder med spisning ved Manden og Konen, der 
serverer deres lækre Gourmet Burgere.  
 
Bagefter er der koncert og fortælling i kirken, hvor 
sangerinden Natasja Dickinson samarbejder med en 
medarbejder for Hus Forbi. 
 
NB! Arrangementet er for beboere i Hejninge sogn.  
Tilmelding skal ske til Anni Ejland Nielsen, tlf. 28 15 
70 90, mail: Niller72@live.dk 
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd 
Lørdag d. 2. juni oprandt. Det var tid til at søsætte vor ide om 
at lave en årlig basar i præstegårdshaven. Vi havde besluttet at 
lægge dagen samtidig med Plejehjemmets Venners månedlige 
loppemarked, hvilket viste sig at være en god ide. 
 Vi havde fået tilsagn om 7 forskellige stande, men 
desværre var der mindst lige så mange stadeholdere, som var 
forhindrede i at komme grundet sølvbryllup. Der var 
indkommet rigtig mange auktionseffekter og auktionen fandt 
sted kl. 11.00. 
 Vi bringer her en tak til sponsorerne, som støttede vores 
arrangement: 
Stillinge Auto og pladeværksted, Trelleborggård Blomster, Dagli 
Brugsen i Stillinge, Drøsselbjerg Helseklinik, Skov- og Have i 
Sorø, Awesome Beauty Care, Kirke Stillinge Elforretning, Kom 
Ann, Danish Agro, Dybkærgaard, Tupperware Charlotte, 
vognmand Keen Birkemose, Ib fra Plejehjemmets Venner, 
Birgit Hjortstrand og Birte Andersen. 
 Når man trængte til forfriskninger, is, kaffe, brød, kage 
m.v. var det muligt at aflægge besøg i den hyggelige cafe, der 
var indrettet i konfirmandlokalet. Her blev alle serviceret af 
Hyggeklubben, hvis hjælp vi hermed takker for. 
 En anden stor hjælp kom fra Ib, som stillede med store 
markedstelte, som han beredvilligt udlånte. 
 Overskuddet fra arrangementet vil blive fordelt mellem 
Kirkens børnekor og Hyggeklubben. I skrivende stund er 
regnskabet ikke helt gjort op. 
 Vi har allerede nu i menighedsrådet besluttet at gentage 
arrangementet til næste år. Basaren finder sted lørdag d. 1. juni 
2019 kl. 10-15. 
 Søndag d. 10. juni var der firluftsgudstjeneste med 
efterfølgende picnic. Der mødte desværre kun få mennesker 
frem. Menighedsrådet har besluttet at rykke dette arrangement 
til slutningen af august fra 2019, således at det ikke kolliderer 
med basaren. 
 Så er der blot tilbage at ønske alle en fortsat god sommer. 
 Med venlig hilsen  
 Ebbe Gjørup/formand. 
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Udflugt til Thorsvang 
Samlermuseum på Møn 
– for pensionister og ældre i Kirke Stillinge sogn 

Tirsdag den 14. august, kl. 10-17. 
 

 
 
I samarbejde med Hyggeklubben i Præstegården inviteres 
pensionister og ældre på bustur til Thorsvang  
Samlermuseum på Møn. 
Vi kører fra Præstegården i kirke Stillinge kl. 10 og er hjemme 
igen kl. 17. På museet skal vi gå en tur gennem de gamle 
butikker og værksteder, der bugner af alver- 
dens ting fra gamle dage.  
Busturen og entreen til museet er gratis. Til gengæld skal 
deltagere selv betale 120,- kr. for middagsmad,  
dessert og kaffe.  
Tilmelding skal ske til sognepræst Morten Brøgger,  
tlf. 58 54 70 40 eller mail: mbr@km.dk 
 

KOR I KIRKEN 
 
Stillinge Kirke har to kor: et børnekor for børn i 2.-6. 
klasse og et voksenkor for alle derover. Læs mere om 
korene på kirkens hjemmesiden www.stillingekirke.dk 
eller kontakt organist og korleder Charlotte Nielsen på  
20 16 31 53.  

Onsdag d. 22. august kl. 19-21.15 er første gang for  
voksenkoret. 

Torsdag d. 23. august kl. 16-17.30 er første gang for 
børnekoret. 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

5. august, 10. s. e. trinitatis 1030  Ingen 
12. august, 11. s. e. trinitatis 1030 900 

19. august, 12. s. e. trinitatis  1030  Ingen 
26. august, 13. s. e. trinitatis 900 1030 

2. september, 14. s. e. trin. 1030  Ingen 
9. september, 15. s. e. trin. 900 1030 (H) 
16. september, 16. s. e. trin. 1030 (H) Ingen 
23. september, 17. s. e. trin. 1030 900 
30. september, 18. s. e. trin. 1030  Ingen  

H = Høstgudstjeneste  

Gudstjenester på plejehjemmet 
Tirsdagene, d. 21. august og d. 11. september, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger. 
 
Kirkebil 
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til  
gudstjenester og til arrangementer i præstegården.  

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

Stillinge sogn  
Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.  

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

Kirkeværge: Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55, 
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.com 

Birte Andersen  
Susanne Broustbo 
Poul Tranekær Nielsen  
Søren Skovager  
Joachim Wolder 

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

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

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

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Henrik Hviid 
Anni Ejland Nielsen 
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

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

Total-, hoved- 
eller fagentre-
prenør

Aut. 
kloakmester

Tømrermester

Murermester

Byggeri & anlæg

Kunstgræsanlæg
i hele Danmark
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
ig

el
ig

 o
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lti
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ad

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

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

Hurtig VVS-hjælp

FYRTEST

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
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

GAVEKORT UDSTEDES

Kom-Ann
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  Badminton

Tid: Hold:  Kontingent:

Mandag
19.15-22.15  Motion kr. 400,-

Tirsdag
19.15-22.15 Motion kr. 400,-

Torsdag
16.00-17.00 Ungdomstræning (Tid kan ændres efter uge 42)   kr. 400,-

Spiller man 2 timer, får man 2. bane til kr. 200,-

Indskrivning: Tirsdag d. 14. august 2018 kl. 18.30-19.30 
 i Stillinge Hallens Cafeteria.
 Du kan alternativt skrive ønske om tid til 
 nf@stillingeif.dk senest den 10. august.

Opstart voksne: Mandag d. 20. august 2018
Opstart børn: Torsdag d. 6. september 2018
Sæsonafslutning: Tirsdag d. 9. april 2019

Afdelingsformand: Ledig. Ring evt. til tlf. 6067 3342.
 Email: nf@stillingeif.dk

Stillinge IF 2018/2019
Hvad skal du bruge efteråret og vinteren til???

6718

STILLINGE

ID
R

Æ
TSFORENIN

G

S.I
.F

.

  Petanque

Tid: Dag: 
14.00-16.00 Tirsdag 
14.00-16.00 Fredag
10.00-12.00 Lørdag

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

Afdelingsformand: Annette Devlin
Email: petanque@stillingeif.dk



2sogne 37August      2018 

  Gymnastik

Tid: Hold:

Mandag
(16.15-17.00) Mor-Far-Barn (1-3½ år – Mangler træner)
16.15-17.00   Krudtuglerne (Børnehavehold; 3 - 6 år)   
17.00-18.10   Børnespringhold (0. til 6. klasse).  
18.15-19.15   MotionsMix  

Tirsdag
17.15-19.15   Stortrampolin (Hold 1) 

Fredag 
16.00-18.00  Stortrampolin (Hold 2)

Lørdag 
9.00-10.15 Yoga (m/k, 15 år +)
10.30-11.30 Seniordans

– der åbnes op for tilmelding i starten af august.

Opstart: 
Stortrampolin:  17. august (hold 2) og 21. august (hold 1) 
Børnehold: 10. september 
Motion Mix:  17. september
Yoga: 22. september
Seniordans:  22. september

Gymnastikopvisning: 31. marts 2019

Hold øje med Stillinge IFs hjemmeside samt på Facebook for relevante 
informationer. 

For yderligere oplysninger, kontakt: 
Afdelingsformand: Maria P. Sværke på gymnastik@stillingeif.dk eller  
Krudtugletræner: Ragnhild Lysemose på tlf. 23 39 98 08

God sommer og velmødt i gymnastikkens tegn!
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Vil du være vores nye træner? 

	
Vi	vil	så	gerne	hoppe,	synge,	klatre	og	lege	igen	til	næste	vinter,	men	vi	mangler																			

en	træner	(eller	flere,	der	skiftes)	til	vores	Mor-Far-Barn-hold!	

• Vi	skal	være	i	Stillingehallen	hver	mandag	kl.	16.15-17.00	

• Vi	ses	ugentligt	(fraregnet	skoleferier)	fra	september	2018	til	marts	2019.	

• Vores	hold	er	for	de	yngste	i	alderen	1-3½	år	

• Vi	er	i	hallen	samtidig	med	Krudtugle-holdet	(3-6	årige),	så	har	du	større	børn,	kan	de	gå	til	
gymnastisk,	imens	vi	leger.	

	

! Så	vil	du	være	vores	nye	træner?	
! Så	kontakt	gymnastikafdelingen	i	StillingeIF	på	gymmastik@stillingeif.dk	

	

Pssst…	Vi	mangler	også	hjælpetrænere	til	vores	Krudtuglehold	(3-6	årige)	

samt	til	Sjov	Motion;	gymnastikhold	for	beboere	på	Stillinge	Plejehjem!	

	

Vil du være vores nye træner? 

	
Vi	vil	så	gerne	hoppe,	synge,	klatre	og	lege	igen	til	næste	vinter,	men	vi	mangler																			

en	træner	(eller	flere,	der	skiftes)	til	vores	Mor-Far-Barn-hold!	

• Vi	skal	være	i	Stillingehallen	hver	mandag	kl.	16.15-17.00	

• Vi	ses	ugentligt	(fraregnet	skoleferier)	fra	september	2018	til	marts	2019.	

• Vores	hold	er	for	de	yngste	i	alderen	1-3½	år	

• Vi	er	i	hallen	samtidig	med	Krudtugle-holdet	(3-6	årige),	så	har	du	større	børn,	kan	de	gå	til	
gymnastisk,	imens	vi	leger.	

	

! Så	vil	du	være	vores	nye	træner?	
! Så	kontakt	gymnastikafdelingen	i	StillingeIF	på	gymmastik@stillingeif.dk	

	

Pssst…	Vi	mangler	også	hjælpetrænere	til	vores	Krudtuglehold	(3-6	årige)	

samt	til	Sjov	Motion;	gymnastikhold	for	beboere	på	Stillinge	Plejehjem!	

	

Vil du være vores nye træner? 

	
Vi	vil	så	gerne	hoppe,	synge,	klatre	og	lege	igen	til	næste	vinter,	men	vi	mangler																			

en	træner	(eller	flere,	der	skiftes)	til	vores	Mor-Far-Barn-hold!	

• Vi	skal	være	i	Stillingehallen	hver	mandag	kl.	16.15-17.00	

• Vi	ses	ugentligt	(fraregnet	skoleferier)	fra	september	2018	til	marts	2019.	

• Vores	hold	er	for	de	yngste	i	alderen	1-3½	år	

• Vi	er	i	hallen	samtidig	med	Krudtugle-holdet	(3-6	årige),	så	har	du	større	børn,	kan	de	gå	til	
gymnastisk,	imens	vi	leger.	

	

! Så	vil	du	være	vores	nye	træner?	
! Så	kontakt	gymnastikafdelingen	i	StillingeIF	på	gymmastik@stillingeif.dk	

	

Pssst…	Vi	mangler	også	hjælpetrænere	til	vores	Krudtuglehold	(3-6	årige)	

samt	til	Sjov	Motion;	gymnastikhold	for	beboere	på	Stillinge	Plejehjem!	

	

Vil du være vores nye træner? 

	
Vi	vil	så	gerne	hoppe,	synge,	klatre	og	lege	igen	til	næste	vinter,	men	vi	mangler																			

en	træner	(eller	flere,	der	skiftes)	til	vores	Mor-Far-Barn-hold!	

• Vi	skal	være	i	Stillingehallen	hver	mandag	kl.	16.15-17.00	

• Vi	ses	ugentligt	(fraregnet	skoleferier)	fra	september	2018	til	marts	2019.	

• Vores	hold	er	for	de	yngste	i	alderen	1-3½	år	

• Vi	er	i	hallen	samtidig	med	Krudtugle-holdet	(3-6	årige),	så	har	du	større	børn,	kan	de	gå	til	
gymnastisk,	imens	vi	leger.	

	

! Så	vil	du	være	vores	nye	træner?	
! Så	kontakt	gymnastikafdelingen	i	StillingeIF	på	gymmastik@stillingeif.dk	

	

Pssst…	Vi	mangler	også	hjælpetrænere	til	vores	Krudtuglehold	(3-6	årige)	

samt	til	Sjov	Motion;	gymnastikhold	for	beboere	på	Stillinge	Plejehjem!	

	

  Håndbold

Dag:  Tid:  Hold:
Tirsdag  16.00-17.15 Trille/Trolle fra 2-6 år og U6. 
Onsdag  16.00-17.00 U10/12 (Årgang: 2009-2006)
Onsdag  17.00-18.00 U8 (årgang 2010-2011)
Onsdag  18.00-19.00 U14/U16 (årgang 2002-2005)
Onsdag  19.00-21.00 Dame senior, serie 2
Onsdag  20.00-22.00 Herre senior, serie 1
 
Pris: 
Senior spillere: 1.000 kr. for sæsonen 2018-2019.
Trille/Trolle/U6 (som ikke spiller turnering): 450 kr. for sæsonen 2018-2019.
U8 til og med U16: 600 kr. for sæsonen 2018-2019.
 
Opstart:
Senior hold i uge 33 –  onsdag d. 15.8.18.
Børnehold i uge 34, henholdsvis tirsdag d. 21.8. og onsdag d. 22.8.
Sæsonafslutning: 9./10. april 2019.

Afdelingsformand: Anne Friberg telefonnr: 20632683.
Email: handbold@stillingeif.dk
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NYD LIVET – MØD NYE VENNER - DANS

Som nyt tiltag i kommende sæson opstarter Stillinge IF’s gymnastikafdeling

Seniordans 
Der danses lørdag 10.30-11.30 i Stillingehallen

Opstart 22. september 2018

Tilmelding og yderligere information kan findes på www.stillingeif.dk 

Lidt om Seniordans (Fra Landsforeningen Dansk Senior Dans)

 Vi har valgt at se stort på, hvordan man traditionelt danser. 
Vi har så at sige opfundet vores egne danse. Det er danse til kendte og 

iørefaldende melodier. Somme tider tager dansene udgangspunkt i kendte 
standard- eller folkedanse. Andre gange er der tale om spændende nye danse, 

der er udviklet særligt til seniordans.

Fælles for dansene er, at:
– tempo og sværhed er tilpasset gruppen,

– partnerskift er indbygget i dansene,
– man ikke behøver komme parvis,

– alle kan være med uanset alder og køn
– musikken er glad, varieret og iørefaldende.

  Fodbold

Program og opstartsdato var ikke fastlagt ved redaktionens 
afslutning.

Pris: Kr. 200,-

Afdelingsformand: Kim Nielsen. Tlf. 2073 9789
Email: fodbold_ungdom@stillingeif.dk, fodbold_senior@stillingeif.dk
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

AUTOVÆRKSTED - REPARATIONER UDFØRES
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WWW.FACEBOOK.COM/SLAGELSEBOGROENT

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

Disagervej 22, Øster Stillinge

Møllegården
Bildsøvej 64 · 4200 Slagelse
moellegaarden64@gmail.com
26298029
(bestilling gerne pr. mail eller sms)

MØLLEGÅRDENS BRÆNDESALG
Brænde og træpiller (svenske, danske og finske).

Hele paller eller enkelte sække.

Fællesformand  Brian Grundahl 5194 9397  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  Arne Olsen 6067 3342 nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Kirsten Nielsen 5353 6290 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Mangler formand  badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Kim Nielsen 20739789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Gymnastik  Maria Sværke 2826 8594 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Anne Friberg Jensen 2063 2683  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Annette Devlin   petanque@stillingeif.dk 
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Madsen’s Multiservice
www.madsens-multiservice.nu

Anlægsarbejde · Gravearbejde 
Anlæg af græsplæner

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

v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512
Email: ebbensgaard@ofir.dk

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 hotel- 
og restaurationsbranchen

•   Dåbskjoler med navn og dato
•   Ting til baby: Navnebrodering på f.eks. sengetøj, 

stofbleer og håndklæder 

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Løvegade 40A, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12b, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385
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NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE
GRÆSETABLERING
VEDLIGEHOLDELSE
BESKÆRING
TRÆFÆLDNING
KLOAKARBEJDE

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund 
www.stepla.dk

Brian Olsen 
26 16 57 20 

brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 

martin@stepla.dk
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S  mmerfuglen   
www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Et trygt alternativ
for de mindste!

www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

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

	  

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

www.kism.dK 

- Vi glæder os til at høre om dit næste projekt! 

Alle former for smedearbejde i stål, rustfrit stål og aluminium  
Trapper – Havelåger – Stålkonstruktioner – Reparationer  
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Sommerferien er snart slut, og vi nærmer os 
håndboldsæsonen 2018-2019 med hastige 
skridt og Stillinge IF’s håndbold afdeling står 
klar med flere gode tilbud til jer, der ligesom 
os - elsker håndbold.

Sæsonens træningstider er som følger:
Tirsdag kl. 16.00-17.00: Trille/Trolle børn 
i alderen 2-6 år og deres forældre.

Tirsdag kl. 16.30-17.15: Træning for U6 
(årgang 2012 og 2013) Her ligner trænin-
gen mere ”rigtig” håndbold og forældrene 
er mindre involveret end ved Trille/Trolle 
håndbold, selvfølgelig afhængig af  barnets 
behov. Det kan være der er børn i årgang 
2014 som er mere indstillet på at træne på 
U6 holdet og det kan sagtens lade sig gøre, 
ligesom der måske er børn i årgang 2012 
og 2013, der hellere vil fortsætte på Trille/
Trolle holdet en sæson endnu, der er ingen 
skarpe grænser – det bliver en vurdering 
træner og forældre imellem. Det lægges op 
til fra vores side, at alle børn fra årgang 2017 
til årgang 2012 kommer fra kl. 16.00 og så 
deler vi dem op undervejs i træningen og de 
mindre årgange er så færdige omkring kl. 
16.45-17.00. 

OBS: Der spilles ingen kampe med U6 
holdet. 

Træner er: Anne Friberg. 
Opstartsdato: 21.8.2018 - sidste træning 

er d. 9.4.2019, vi træner hver tirsdag fraset 
skoleferierne og uge 6, hvor Stillinge skole 
bruger hallen. 

Onsdag kl. 16.00-17.00: U10/12 (årgange 
2009-2006) både drenge og piger, disse hold 
spiller turnering.  

Trænerne er: Marianne Andersen og 
Anne Friberg.

Opstartsdato: 22.8.2018 
– sidste træning er den 10.4.2019 såfremt at 
turneringen er færdigspillet. Vi træner hver 
onsdag fraset skoleferierne og uge 6, hvor 
Stillinge skole bruger hallen. 

Onsdag kl. 17.00-18.00: U8 (årgange 
2010-2011) både piger og drenge, dette hold 
meldes til turnering. 

Trænerne er: Marianne Andersen og 
Anne Friberg.

Opstartsdato: 22.8.2018 – sidste træning 
er d. 10.4.2019 såfremt at turneringen er fær-
digspillet. Vi træner hver onsdag fraset skole-
ferierne og uge 6, hvor Stillinge skole bruger 
hallen. 

Onsdag kl. 18.00-19-00: U14 (årgange 
2004-2005) både drenge og piger. Alt efter 
tilslutning ser vi på, om dette hold skal mel-
des til turnering. (Skulle der sidde nogen U16 
drenge eller piger ude i sommerlandet, som 
kunne tænke sig at give håndboldlivet et for-
søg, så kom endelig)

Træner er for nuværende: Anne Friberg, 
men vi ønsker os en eller flere habile hånd-
boldspillere, som har lyst til at videregive de-
res glæde ved håndboldspillet til bl.a. dette 
hold eller andre af  vores dygtige børnehold.   

Opstartsdato: 22.8.2018 – sidste træning 
er d. 10.4.2019 såfremt at turneringen er fær-
digspillet. Vi træner hver onsdag fraset skole-
ferierne og uge 6 på grund af  skolefest. 

Onsdag kl. 19.00-20.30/21.00: Dame se-
nior (årgang 1999 til årgang 1940) Dette hold 
spiller dame serie 2 og alle der har lyst til at 
hygge sig med at spille håndbold, få meget 
sved på panden og deltage i et rigtig godt 
holdfællesskab, skal være mere end velkomne.

Træner: Palle Damm.
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Opstartsdato: 15.8.2018 – sidste træning 
er d. 10.4.2019 såfremt at turneringen er fær-
digspillet. Vi træner hver onsdag fraset uge 6, 
hvor Stillinge skole bruger hallen. 

Onsdag kl. 20-21.30/22.00: Herre senior 
(årgang 1999 til årgang 1940) Dette hold spil-
ler herre serie 1.

Træner: for nuværende ingen, så igen, 
hvis du har lyst til at træne et herrehold med 
et rigtigt godt potentiale, så er det bare at 
komme ud af  busken og melde sig.  

Opstartsdato: 15.8.2018 – sidste træning 
er d. 10.4.2019 såfremt at turneringen er fær-
digspillet. Vi træner hver onsdag fraset uge 6, 
hvor Stillinge skole bruger hallen. Der tages 
forbehold for evt. ændringer i programmet.

Ved spørgsmål eller andet, kontakt Anne 
Friberg på telefon nr: 20632683 eller mail: 
håndbold@stillingeif.dk

Vi har i håndboldafdelingen ønsket os nyt 
tøj i et par år nu. Vi har ikke en kæmpe øko-
nomi, og vi er heller ikke forvent med spon-
sorindtægter, så vi er utroligt glade for, at vi 
har fået mulighed for at købe nyt tøj til alle 
4 turneringsspillende hold ved hjælp af  den 
flotte gave fra HJ Huse, som foreningen fik 
til vores 150års fødselsdag tilbage i november 
2017. 

Vi har i hovedbestyrelsen besluttet, at alle 
5 afdelinger på en eller anden måde skal have 
glæde af  den flotte gave, og vi i håndbold- 
afdelingen, var ikke i tvivl om, hvad der stod 
øverst på vores ønskeliste. Så 1000 tak til HJ 
Huse for tilskuddet til vores nye spilletøj – bil-
leder følger, når tøjet er i hus.

Ha` det godt til vi ses i håndboldhallen.
Mvh. Anne Friberg.

Der sker stadig lidt i vor lille klub.  Vi har fået 
ny formand, idet Annette Delvin har overtaget 
det ærefulde job efter Connie. Tak til Connie 
for det store arbejde, hun har lagt i klubben.

Sikke dog en sommer – det er godt der er 
skygge på vore baner ellers var det ikke let at 
nyde det dejlige spil. 

Vi har haft sommerturnering, hvor vi be-
søgte Kirsten. Her  spillede vi på et fælles-
areal ved siden af  hendes hus, vi var mødt 
næsten alle sammen, og det vil sige ca. 20.

Selvfølgelig var der også en vinder: Sonja 
Jensen fik en 
flaske af  Kir-
sten

Vi har dog i 
år haft nogen, 
vi måtte tage 
afsked med.

I begyndelsen af  året mistede vi Carl Erik 
Larsen, han var dog forinden stoppet. Men 
som æresmedlem vil vi mindes ham, som en 
trofast spiller. 

For en god måned siden døde Bent Jør-
gensen, han var også en af  de meget trofaste 
spillere. 

Vi vil mindes dem begge som gode repræ-
sentanter for petanquespillet.

Den 10. juni var vi inviteret til Drøssel-
bjerg til vort årlige sommerstævne. Det var 
en god eftermiddag, men som sædvanlig løb 
Drøsselbjerg med alle præmierne. De er dog 
inviteret til at besøge os i september , så vi er 
gået i skarp træning.

Der er stadig god plads på banerne til flere 
spillere, så velkommen: Vi spiller tirsdag kl. 
14-16, fredag kl. 14-16 og lørdag  kl. 10-12

Med sommerhilsen Bent H.

Petanque
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VVS • KØL • FRYS5853 0515

 Klima - køl
 Vandkølingsanlæg
 Varmepumper
 Aircondition
 Fryseanlæg

 VVS-arbejde
 Smedearbejde
 Blikkenslagerarbejde
 Naturgas
 Forsikringsskader

Fællesspisning 
i Kr. Stillinge Forsamlingshus

Torsdag den 25. oktober kl. 18.00
MENU

Gule ærter
Dessert

Kaffe og småkager.

Pris pr. kuvert kr. 100,- excl. drikkevarer.
(Børn u/12 år halv pris)

Tilmelding senest søndag den 21. oktober 2018
ved indbetaling til kontonr. 0570 - 0000441147.

Husk at oplyse navn og antal ved indbetaling.

På gensyn til en hyggelig aften.

Bestyrelsen
(Dorthe Jonge, tlf. 28 79 69 97)
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Det har indtil nu været en fantastisk sommer 
i år, og vi er pt. i fuld gang med sommerfe-
rien her hos os. Vi er meget glade for, at vi 
har fået nogle rigtig gode ferieafløsere i år. 

Vi tager på beboerferie i uge 37 til Dron-
ningens Ferieby. Vi håber rigtig mange af  
beboerne/evt. nogle fra boligerne  deltager. 

Vi bestræber os på, at der stadig vil være 
en del busture og aktiviteter, selv om det er 
ferie. 

Vores cykler er flittigt på vejen, det nyder 
de ældre. 

En af  vores beboere har foræret plejecen-
tret 50.000 kr. Det er vi meget taknemmelige 
for. De vil blive brugt på udflugter og fester. 
Så tusind tak for det.

Tilbud om spisevenner 
i Slagelse Kommune
Information til alle ansatte, der har kontakt 
med borgere, der kunne have glæde af  at få 
en spiseven:

Vil du hjælpe den frivillige arbejdsgrup-
pe, der er nedsat omkring spiseven-projektet 

med at rekruttere ældre, der kunne have 
glæde af  at få en spiseven.

Man kan få en spiseven, hvis man:
• Er enlig ældre i eget hjem.
• Er småt spisende.
• Er visiteret til en kommunal madordning 

igennem Madservice Hashøj eller Det 
Danske Madhus.

• Selv kan spise.
• Selv kan åbne døren for spisevennen.

Den ugentlige portion mad til spiseven-
nerne betales af  Slagelse Kommune.

Yderligere oplysninger om spisevenner 
kan fåes på Slagelse Kommunes hjemme-
side og facebookside, ligesom du er velkom-
men til at kontakte Lilian Nielsen på tlf. 
24600580
God sommer fra os alle på kr. Stillinge Ple-
jecenter.

Lilian Nielsen

Kr. Stillinge Plejecenter

Loppemarked er den første lørdag i 
måneden fra kl. 12.00 til 16.00
- vær opmærksom på nyt åbnings-
tidspunkt
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Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56

Rieks Rengøring

V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask

Kelstrup Forsamlingshus
Bildsøvej	100	·	4200	Slagelse	·	5854	9411	·	www.kelstrupforsamlingshus.dk
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Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 28 73 19 72 · E-mail: kj@revisorkj.dk

www.revisorkj.dk

Lokalt samarbejde for
vækst og erhvervsfremmende 

aktiviteter 
- er din virksomhed også repræsenteret?

Landsbyernes 
Erhvervsnetværk
HAVREBJERG · HEJNINGE · STILLINGE

www.landsbyerhverv.dk
landsbyerneserhverv@gmail.com



50       2sogne      August      2018     

Mangler du plads 
til dine møbler?
Opbevaring på 1. klasse

Åben alle ugens dage fra 8–20

Derudover efter aftale

Drøsselbjergvej 38  •  4200 Slagelse   •  Tlf. 29 70 40 30

 

 års erfaring

Mere end
 

50års erfaringårs erfaring

 SLAGELSE

Kloakservice

Tlf. 58 52 7062

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

 www.slagelsekloakservice.dk

Tlf. 58 52 0025

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

www.antonpetersen.dk
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INTERNET

- HØJ STABILITET
- HØJ KVALITET
- FORSYNING MED BACKUP
- MULIGHED FOR ONLINE TV
- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

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

Eller ring på tlf. 88 440 440  for mere
information
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Internet4u.nu
v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440  - 26 244 679

www.internet4u.nu

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

Internet4U har løsningen!
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På opfordring af lokale Hejninge-borgere 
har Tøvestensgaarden selv skrevet neden-
stående beretning om gårdens flotte priser 
fra årets dyrskuer. 

På Tøvestensgaarden ved Hejninge har som-
meren mange højdepunkter. To af  dem ud-
mærker sig særligt hvert år og skaber nervøsi-
tet, glæde, familiehygge, begejstring, minder, 
koncentreret miner og masser af  arbejde. 
Højdepunkterne, som vi arbejder mod fra det 
tidlige forår, er Roskilde dyrskue og Lands-
skuet i Herning. Forberedelserne med at træ-
ne dyrene i at gå ordentlig, vaske og klippe 
dem starter hvert år allerede i marts måned. 

Der går mange arbejdstimer og mange forbe-
redelser forud for de fede dyrskuedage. 

Når vi taler om dagene i Roskilde og 
Herning, er de først og fremmest indbegre-
bet af  familiehygge for alle 15 medlemmer i 
familien Andersen. Samtidig er det også her, 
at vi kan vise dyr frem, som er resultater af  
mange års strategisk avl, strategisk fodring 
med høj kvalitet, pasning og timing. Ud fra 
det perspektiv er resultaterne på årets dyr-
skuer også særlige fantastiske at se tilbage på. 

2018 er et helt særligt år 
Efter Roskilde dyrskue måtte vi knibe os i 
armene. I år har vi skrevet dyrskuehistorie i 

Danmarks smukkeste teenager 
og Miss Sjælland 2018 bor i Hejninge

Her er hun så - Danmarks smukkeste 
teenager fra Hejninge
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Roskilde. Ingen anden udstiller har før vun-
det følgende titler på samme skue: 

- Bedste holstein kalv og kvie, bedste 
yngre holstein ko, bedste ældre holstein ko, 
bedste besætningsgruppe for kvier, bedste 
holstein besætningsgruppe for køer, bedste 
besætningsgruppe for køer på tværs af  racer. 
Sidst, men ikke mindst Sjællands smukkeste 
malkeko også kaldet Miss Sjælland. 

I alt kom 12 ærespræmier med hjem til 
Hejninge. 

På samme måde viste dyrene fra Tøve-
stensgaarden sig også frem på flotteste vis 
på national plan. Ved det netop overstået 
Landskue i Herning, blev det til 7 ærespræ-
mier og titlerne: Danmarks bedste holstein 
kvie, Danmarks bedste holstein besætnings-
gruppe for kvier og Danmarks bedste kvie 
på tværs af  racer alias Danmarks smukkeste 
Miss Teenager.   

Præstationerne er vi ovenud stolte over. 
De viser at timingen, som det gælder for en 
hver anden eliteudøver, i år har været super 
god for dyrene. De var sat op og var klar 
til at præstere, da ”finalerne” løb af  staben. 

Tak for opbakningen 
I år har vi fået Hejninge på Danmarks kor-
tet på to af  landets største dyrskuer og det 
er fantastisk. En anden ting som er fanta-
stisk, er den opbakning, som vi har fået fra 
utallige i lokalområdet. Det varmer i særlig 
grad, når mange af  jer kommer forbi os 
på dyrskuerne og hilser på, giver kram og 
skåler på de flotte resultater. Det sætter vi 
enorm stor pris på! På samme måde varmer 
det, når I følger med på de sociale medier. 
Oplevelserne bliver større, når vi har nogen 
at dele dem med. 

Bedste hilsner Familien Andersen, 
Tøvestensgaarden 
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Jørgen S. Olsen, (1931-2016) Jagtvej 16, 
Kirke Stillinge Strand, fortalte i juni 2008: 
Han blev indkaldt til Flyvevåbnet i 1951 
som nr. 309, og gjorde tjeneste på Flyvesta-
tion Værløse. Altså som en af  de allerfør-
ste i det nyoprettede flyvevåben. Indtil da 
havde Hæren og Søværnet haft hver deres 
egne flyvetropper. En morgen fik han ordre 
til at tage en stor lastbil med kran og køre 
til Holmen, hvor han skulle være med til at 
rydde op efter en stor eksplosion i batteriet 
Quintus..

Der var et minedepot på Holmen, der 
var eksploderet den 23. november 1951. 
I en bygning med metertykke mure havde 
man opbevaret søminer og andet spræng-
stof. Denne bygning blev opvarmet med en 
kakkelovn, som var blevet rødglødende og 
havde startet en brand. Ved denne brand 
var 5 tons sprængstof   eksploderet, heraf  10 
søminer. 16 personer omkom, de fleste fra 
brandvæsnet. Over 70 blev sårede.

Det var ikke alt, der var eksploderet, så 
Jørgen Olsens opgave blev at fiske søminer 
op af  ruinen ved hjælp af  lastbilens kran 
og læsse dem på lastbiler. Det var lastbiler 
fra Københavns forenede Vognmandsfor-
retninger, der kørte minerne væk. Nogle sø- 
officerer samlede detonatorer op med fing-
rene og lagde dem i æsker, et ikke helt ufar-
ligt arbejde. 

For Jørgen Olsen var der trods alt det 
morsomme ved historien, at han hørte sø-
officererne tale sammen om, hvor meget de 
skulle have i faretillæg. Skal jeg så ikke også 
have faretillæg, spurgte han. Men nej, han 
var jo bare en menig. Faretillæg til en menig 
kunne der ikke være tale om! En ny indkaldt 
kostede kun et frimærke.

Efter eksplosionen fik Drøsselbjerg Kirke 
mulighed for på Holmen at købe gammelt 
pommersk fyrretræ til brug ved restaurerin-
gen af  kirkeinventaret i 1952. Lidt positivt 
kom der dog ud af  den forfærdelige ulykke.

Faretillæg
Af Helge Christiansen

Holmen efter eksplosionen. 
Foto: Orlogsmuseets samling.
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Onsdag d. 22. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

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

Onsdag d. 19. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 3. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 25. oktober kl. 18.00
Fællesspisning i 
Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender 

Fredag d. 3. august kl. 18.00
Picnickoncert ved Stillingehallen

Fredag d. 3.- søndag den 5. august
Strandfestival langs kysten

Onsdag d. 8. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Tirsdag d. 14. august
Udflugt til Møn for pensionister, ar-
rangeret af Hyggeklubben og 
Menighedsrådet

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det 
til Lokalrådet, og vi vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige måneder.

Lokalrådet
E-mail: 2sogneformand@gmail.com 
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