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Nyt fra Lokalrådet
Forud for efterårets kommunalvalg holder Lokalrådet, som traditionen byder,
valgmøde i Kr. Stillinge Forsamlingshus, se opslag på side 4.
Til valgmødet d. 7. oktober stiller partierne med deres spidskandidater. Fra
Socialdemokratiet kommer nuværende borgmester Lis Tribler, fra Ny Alliance
kommer nuværende 1. viceborgmester Villum Christensen, SF sender Jørgen
Andersen, fra Enhedslisten kommer Thomas Clausen og Venstre repræsenteres af Sten Knuth. De konservative og Det Radikale Venstre deltager også,
men har i skrivende stund ikke sat navn på repræsentanten.
Lokalrådet håber rigtigt mange fra vores lokalområde vil møde op denne aften,
hvor der er lagt op til valgflæsk i rigelige mængder, og hvor der naturligvis er mulighed for at spørge ind til politikernes holdninger, ikke mindst til vores lokalområde.
Spørgsmålene er mange: Hvordan sikrer vi udviklingsmulighederne for det
det lokale erhvervsliv og dermed fastholdelse af de lokale arbejdspladser?
Hvordan sikrer vi udviklingsmulighederne for vores børn og unge? Hvordan
sikrer vi de bløde trafikanter? For blot at nævne nogle få.
Lokalrådet fik her i foråret et ekstra tilskud på 1.500 kr. fra Slagelse Kommune, som et honorar for vores input vedr. historiske, eksisterende og ønskede
stier i vores lokalområde. Lokalrådet takker i den forbindelse Jane Brodthagen,
Jørgen Nordtrop Jørgensen og Helge Christiansen for deres hjælp til disse
input. Vores input skal sammen med andre lokalråds input, indgå i en samlet
plan for stier i kommunen.
Lokalrådet har fået fremstillet nye postkort med motiver fra lokalområdet.
Der er i alt 4 forskellige kort, der sælges i områdets forskellige butikker. Der er
fremstillet nogle særlige postkort, der sælges til støtte for Stillinge Idrætsforening, disse kort vil blive solgt af foreningens medlemmer.
På Lokalrådets og egne vegne deltager undertegnede i andre af lokalområdets foreninger, ligesom Lokalrådet jo har en tæt kontakt til såvel Stillinge
Idrætsforening og Stillingehallen. Disse foreninger kan godt virke som en sammenspist flok, da det ofte er de samme personer, der er involveret og disse
personer således bærer flere kasketter, det er Tordenskjolds soldater om igen.
Jeg kan dog forsikre om, at dette ikke skyldes en særlig overenskomst, men
ren og skær nød. Stillinge Idrætsforening mangler flere trænere og instruktører
og flere bestyrelser, herunder Lokalrådet, mangler medlemmer. Derfor vil jeg
gerne opfordre områdets øvrige beboere til at deltage aktivt i foreningslivet,
det kan både være givtigt og interessant at yde en indsats. Indsatsen behøver
ikke være uoverkommelig, ofte er det blot få timers arbejde/mødedeltagelse
om året, der kan gøre en forskel. Alle er meget velkommen til at byde ind på
2sogneformand@gmail.com.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou
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VALGAFTEN
STILLINGE FORSAMLINGSHUS
ONSDAG D. 7. OKTOBER 2009 KL. 19.30
Program:
1. Velkomst ved Lokalrådets formand.
2. Præsentation af aftenens dirigent Peter Sten fra
DR-Regionalen.
3. Alle partier får 3 minutter til en præsentation af partiet,
kandidaterne, valgprogram m.v. Partierne får ordet i samme rækkefølge som på stemmesedlen, altså Socialdemokraterne først.
4. Dirigenten ”giver bolden op” til spørgsmål fra vælgerne
og debat. Det tilstræbes, at debatten foregår i en sober
og respektfuld tone.
Lokalrådet vil være vært ved kaffe og kage.
Alle er velkomne og opfordres til at møde op og give politikerne noget at tænke på.
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Byvandring i Havrebjerg
Lokalrådet for Hejninge & Stillinge arrangerede i samarbejde med Havrebjerg
Sogneforening og Lokalarkiv en tur i Havrebjerg og omegn. Det var på Grundlovsdagen den 5. juni 2009 kl. 19.00, at vi mødtes ved Havrebjerg Forsamlingshus. Arrangementet var en stor succes, idet der var rigtig flot tilslutning.
Vi havde en særdeles kyndig guide i Lokalhistoriker Helge Christiansen som i mange, mange år har været guide på utallige byvandringer for Lokalrådet i Hejninge & Stillinge. Helge Christiansen viste rundt i Havrebjerg og vi så
blandt andet Valgmenigheds kirken, hvor vi også fik en grundig introduktion.
Spændende kirke og spændende historie.
Senere til Havrebjerg Kirke og Havrebjerg Mølle og Møllegård.
Aftenvejret artede sig rigtig fint, solen var fremme og med kasketterne trukket godt ned over øjnene, lod vi os rive med af Helges spændende fortællinger.
Arrangementet sluttede i
Havrebjerg Forsamlingshus hvor der var et velbesøgt kaffebord.
Alt i alt en fin aften, vi glæder os til næste års arrangement med Helge Christiansen.
I øvrigt kan du under “historie” på 2sogne.dk, se
flere spændende historiefortællinger.
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Kom-Ann
Hudplejeklinik
• Ansigtsbehandlinger
• Frugtsyrebehandlinger
• Hårfjerning
• Dag og fest makeup
• Massage
• Vipper og bryn
• Tandsmykker
• Ansigtszoneterapi
GAVEKORT UDSTEDES

Kom-Ann

- Hudpleje og makeup for alle
Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
Email: Kom-ann@lite.dk

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

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

Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk
Godt håndværk
Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109
jj@fischerflindtholt.dk
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Lars Meng 58 85 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

Roser, læ-, remise- og hækplanter
Igen i år tilbyder vi en plantepakke:
25 træer + 75 buske: Pris kr. 600, incl. moms.
Plantepakken, eller planter efter eget valg, kan bestilles
til afhentning på tlf. 70 23 10 10
Roser fra kr. 25 pr. stk. Kom og se udvalget efter aftale.
Med venlig hilsen
Kildemosen i/s, Kelstrup, Kr. Stillinge · v/ Kjeld J. Andersen
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• Alufacader
• Altanlukninger

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

Alt glarmesterarbejde udføres
Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

58 50 07 28
Fax 58 52 75 24 • Bil 40 41 07 28

KFUM-Spejderne
i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt i
liftudlejning

58 50 50 75

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

www.slagelselift.dk
info@slagelselift.dk

Vi holder møde
mandag og
onsdag.

Medlem af liftgruppen

VELKOMMEN

Slagelse Liftudlejning
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Nyt fra HUSET
Som de fleste sikkert ved, er vi nogle stykker, der mener, at Kirke Stillinge
mangler et hus til fælles benyttelse af områdets mange foreninger, institutioner
og ildsjæle. Vi forestiller os at HUSET kan bruges af:
• Områdets dagplejemødre.
• Skoleudflugtsmål for hele kommunen i al almindelighed, og Stillinge skole i
særdeleshed.
• SFOudflugtsmål for hele kommunen i al almindelighed, og Stillinge skole i
særdeleshed.
• SFO2 ved Stillinge skole således, at børnene ikke blot bliver ”opmagasineret” i et klasselokale.
• Stillinge Idrætsforening i al almindelighed, og især ved ”Åben hal”-arrangementer, socialt samvær og alternative aktiviteter.
• Mødelokaler for områdets mange foreninger, herunder Lokalrådet, Landsbykoret, Seniorklubben, Idrætsforeningen, Dramatiskforening m.fl.
• Øvelokale for musikudøvere.
• Udstillingslokaler for områdets mange kunsthåndværkere m.fl.
• Aftenskole og ungdomsskole
• Ungdomsklubben Stjernen.
Vi har derfor taget initiativ til at tilvejebringe ordentlige og egnede lokaler til
alle disse ”aktivister”. Vi har fået skitseret et hus på 398 m², hvor der bl.a. også
vil være plads til åben computer-café og motionsrum. Dette hus er påtænkt
opført på den lokale fodboldbane ved Stillingehallen således, at der bliver en
god sammenhæng med skolen, SFO’en, hallen og Idrætsforeningen.
En forudsætning for realiseringen af dette hus er derfor etableringen af en
ny fodboldbane, og det samlede projekt vil nok løbe op i 6-7 millioner kr., og
optimistisk set vil det tidligst kunne tages i brug om 3-4 år, dette er altså en
løsning på lang sigt.
HUSET ved Hallen er den oplagte løsning for alle parter, og vi vil alle arbejde
hårdt på gennemførelsen af dette projekt, men det løser jo ikke bl.a. Ungdomsklubben Stjernens akutte problemer her og nu. Vi har derfor ”slået på tromme”
i lokalområdet, og en lokal investor har fremsendt et tilbud på en midlertidig
løsning, vi næsten ikke kan sige nej til.
Investor vil opføre en ny bygning på ca. 390 m², indrettet efter vores ønsker
og udleje den til os/kommunen, og med lidt medvilje for Slagelse kommune
kunne disse lokaler stå færdige ved årsskiftet. Årlig husleje ved en 10-årig
kontrakt er sat til 292.500,00 kr. incl. moms, excl. forbrug. Billigt, men dog for
dyrt til at lejen kan rejses lokalt. Forbrugsudgifterne, vedligehold, forsikringer
m.v. kan, under forudsætning af at ungdomsklubbens tilskud ikke beskæres,
dækkes lokalt.
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Udfordringen er altså at finde de 292.500,00 kr. årligt til husleje. Nogle af
pengene kunne dagplejerne spare på taxakørsel, resten håber vi politikerne
kan finde i kommunekassen. Om det er Kultur – Fritid – Børn og Unge, der
administrerer ordningen betyder intet for os, når blot vi kan få ordnede forhold
til vores børn, unge og naturligvis også de ældre.
I bestyrelsen for HUSET venter vi derfor spændt på byrådets budgetforhandlinger, der starter i august måned. Vi håber og tror på, at HUSET kommer
på næste års kommunale budget således, at vi snarest muligt kan få etableret
fornuftige lokaler til lokalområdets mange foreninger og institutioner, herunder
især Ungdomsklubben Stjernen.
Vi i bestyrelsen såvel som i Idrætsforeningen og Lokalrådet, presser vore
byrådspolitikere ved enhver given lejlighed. Vi opfordrer alle områdets øvrige
beboere til at gøre det samme. Det kan gøres i form af læserbreve i aviserne,
mails til politikerne, eller i form af et postkort sendt direkte hjem til kommunens politikere. I den forbindelse ville det måske være smart at købe et af de
nye postkort, som Lokalrådet har ladet fremstille, og som sælges hos områdets handlende.
Kommer HUSET ikke umiddelbart på næste års budget, var det måske en
god idé at møde op til Lokalrådets valgaften d. 7. oktober i Stillinge Forsamlingshus, og give sin mening tilkende overfor kommunens politiske ledelse.
På Bestyrelsens vegne – Lars Schou

Skt. Hans hos KFUM-spejderne
Spejderne havde i år inviteret til Skt. Hans igen, efter den lille hytte brændte
ned sidste år.
Kl.18.00 strømmede folk til og grillen kom i gang. Der var trængsel ved de
opstillede grill, men alle hyggede sig og snakken gik. Vi havde dækket op til
120 i vores pavilloner, men der var for lidt plads efterhånden.
Efter maden var der snobrød, skumfiduser og gang i flødebollemaskinen.
Den vakte stor succes, og de mest ”modige” prøvede at gribe flødebollen med
munden. Det lykkedes i hvert fald for Kasper Jongshøj…
Så blev det tid til fakkeltog med alle spejderne og årets Skt. Hans-taler Lars
Bøcher holdt en spændende og interessant båltale. Han fortalte om Stillinge
i de gamle dage, kildemarkedet og om Stillinge nu med alle de nye huse og
engagerede borgere. Der var ros til Lars fra mange af de fremmødte.
Så blev bålet tændt, heksen blev sendt af sted til Bloksbjerg og efterhånden
gik folk hjemad.
Det var en dejlig aften og vi glæder os til at holde Skt. Hans igen i Spejderhytten.
Randi Kristensen
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Køb lokale
postkort
- og støt det
lokale initiativ
Lokalrådet har denne sommer ladet fremstillet nogle postkort, da
det var en stor mangel i et lokalområde med mange strand og
sommerhus gæster. Vi tog derfor
nogle lokale billeder og det blev til
en serie på fire forskellige postkort,
flotte billeder og i en god kvalitet.
Lokalrådet har truffet aftale om
salg af kort med Spar-købmanden
ved Stillinge Strand, Bildsø Camping, Knolden og Dagli`Brugsen
i Kirke Stillinge. Kortene sælges
også i Turistkontoret i Slagelse,
hvor mange sommerhusgæster
henter sommerhus nøgler og turist
informationer.
Stillinge IF sælger også kort, og
ved at købe kort af de lokale unge
spillere, støttes blandt andet en
stævne tur til Jylland.
Lokalrådet opfordrer alle til at
købe kort og sende ud i det ganske land, så er du med til at markedsføre vores lokalområde. Brug
et lokalt kort når du skal bruge et
kort til en gave, en fødselsdagshilsen eller hvad du nu synes kunne
være spændende – på den måde
bakker du op om det lokale initiativ!
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KFUM-SPEJDERNE I KR. STILLINGE
AFHOLDER

KÆMPE
LOPPEMARKED
PÅ STØVLEBÆKVEJ 4
SØNDAG D. 16. AUGUST 2009 KL. 10.00
AUKTION KL. 11.30
Dørene bliver åbnet kl. 10.00 og der er auktion kl. 11.30
ved vores lokale auktionarius Ole Olsen.
Kom og gør en god handel og støt de lokale spejdere.
Effekter kan afhentes ved, at man kontakter
Kim Kristensen 26 15 70 46 eller
Addi Hansen 58 54 71 73 eller
Kom selv og aflever det ved Spejderhytten,
Støvlebækvej 4, Kr. Stillinge
lørdag den 15. aug. fra kl. 9.00.
Vi tager dog ikke imod hårde hvidevarer.
Vi glæder os til at se jer.
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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

KØB,
SALG OG BYTTE
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk
v/ Klaus Birkedahl
Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse
Tlf.: 58 54 86 76
Bil: 40 35 06 69
www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres
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VEST

Transport
v/Jesper Pedersen

Tlf. 40 50 32 48

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

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

Når du handler hos os,
eller forærer os ting, du ikke
længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde
blandt de dårligst stillede.
Tak for din hjælp.

Øster Stillinge

(Møllers Stue- og Havecenter)
Disagervej 22 · Øster Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 60 46 · Fax 58 58 60 47
Åbningstider:
Hverdage 9.00-17.30
Weekend og helligdage
9.00-16.00
www.bo-groent-slagelse.dk
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Byfesten 2009
Lørdag den 6. juni 2009 kl. 10.00 åbnede pladsen ved Stillinge Hallen for afholdelse af den 2. byfest i rækken. Solen skinnede det meste af dagen og
byfesten var også pænt besøgt.
I år bød programmet på turnering i både håndbold og fodbold, hvor begge sportsgrene havde inviteret gæstehold. Derudover var der også lidt for de
barnlige sjæle, da tryllekunsterne kom og viste mange af hans spændende
trick. Som noget nyt var der opstillet hoppeborge til stor fornøjelse for både
små og store børn. For 10 kr. var der mulighed for at se Stillinge lidt fra oven,
da Slagelse Liftudlejning havde stillet en sakselift til rådighed. Hvis man ikke
var til de store højder var der mulighed for at få en togtur rundt i Stillinge eller se på de mange flotte veteranbiler og veterantraktorer som var udstillet fra
beboere i sognet. Sidst på dagen stod i Stillinge fightens tegn, hvor der blev
dystet på tværs af familier. Igennem hele dagen var der mulighed for at købe
lodsedler, hvor gevinsterne var sponsoreret fra lokale erhvervsdrivende.
Der var mulighed for at blive introduceret til spejderlivet på prærien ved SFO
området eller høre nærmere om hvad Aktiv Natur Velvære ved Bildsø skov kan
tilbyde af forskellige aktiviteter. Sidst på dagen var der opvisning med hyrdehund samt klipning af får. Igen i år var der mulighed for at skyde bl.a. kendte
politikkerne ned i et stort vandbassin til stor fornøjelse for publikum. Derudover
var der opstillet skydetelt, flødebollekast m.v. I det store telt var der mulighed
for at høre god musik ved vores lokale kunstner Helle J.
Hvis man i løbet af dagen gik hen og blev lidt sulten eller trængte til lidt at
drikke var der mulighed for at købe både pølser og drikkelse. Hvis det ikke var
nok, var der mulighed for at købe pop-corn, is, slik, slush-ice, kaffe/the, frugt
m.v.
Dagen sluttede af med ”gade/byfest” i det store telt ved Stillinge Hallen. I år
var der omkring 160 tilmeldte til festen, hvor Kim Brandt spillede op til dans.
Uden den store opbakning fra beboere i området, som på den ene eller
anden måde har bidraget til den positive dag samt vores mange og gavmilde
sponsorer, havde byfesten 2009 ikke været den sammen, som den var. Støtteforeningen Hejnings–Stillinge´s venner vi herigennem gerne takke alle vores
sponsorer, som har gjort det muligt at kunne gennemføre en byfest.
En stor tak til:
Bo-Grønt, HH Auto, Keen Birkemose, Kom-Ann, Leif Henriksen, Svane
Køkken, Maler Bo, Henrik Jensen VVS, Jongshøj Maskiner, Kr. Stillinge El-forretning, Birkedal auto, Møllegården, Flindtholt VVS, Madsen Antenneservice,
BL Glas, Galleri Scheel, Max Bank, Skovhuset, Stillinge auto, Sydbank, Jysk
Sengetøj, Ølandsgården, Fritidsklubben Stjernen, Dagli´Brugsen Kr. Stillinge,
Slagelse Kommune, HJ Huse, Peugeot Slagelse, Spar Stillinge Strand, Sla-
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gelse Dyrepension (Østerstillinge Vestergård), Slagelse Liftudlejning, Helle J,
Hyrdehundene, Aktiv Natur Velvære samt alle de mange frivillige hjælpere.
Næste års byfest bliver afholdt den 19. juni 2010 – så husk at sæt et stort X i
kalenderen.
På vegne af Støtteforeningen Hejninge
– Stillinge´s venner – Pia Svendsen

Pladsen var velbesøgt dagen igennem.

Helle J. og Lars Bøcher underholder.

Kø ved grillen til aftenspisningen.

Teltet var fuldt om aftenen.

Festudvalget nye sammensætning:
Caroline Hye, Daggi Thomsen og
Annette Elkjær.

Nikolaj Mikkelsen måtte også en velfortjent
tur i baljen.
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

Græsslåning · Hækkeklipning · Ukrudtsbekæmpelse
Beskæring af frugttræer og buske
Reparation af hus · Mindre mureropgaver
Oprydning · Opsyn med hus og have
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Total-, Hoved eller Fagentreprenør
Aut. Kloakmester • Tømrermester
Døre og vinduer i lærketræ efter mål,
med eller uden isætning

Bildsøvej 106 · Kelstrup · 4200 Slagelse
Tlf. 5854 9048 · Fax 5854 9379 · Mobil 4056 9248
www.hjhuse.dk · coj@hjhuse.dk

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

KIRKE STILLINGE

Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15
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FRITIDSBUTIKKEN
- det naturlige valg når du skal
sælge eller købe fritidshus.

www.nybolig.dk

En ordentlig handel

HUSK
- en salgsvurdering fra Nybolig Jan Milvertz er gratis
og uforpligtende, og skulle dit fritidshus
- mod forventning ikke blive solgt,
så koster det dig naturligvis ikke
en krone.

Nybolig Jan Milvertz
Stillinge Strand
Drøsselbjergvej 119
4200 Slagelse
tlf. 5850 6400
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Frisør
Harlekin
v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket 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
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ÅLEGILDE
i Stillinge Forsamlingshus

lørdag d. 3. oktober 2009 kl. 18.30
Vi starter med en sildemad.
Vælg mellem:
Friske pandestegte ål
eller
en god engelsk bøf med tilbehør
Dessert + kaffe
Pris kr. 240,- pr. person
der dækker:
Entré, levende musik v/ Allan Lund
samt god mad - excl. drikkevarer
Kom og få en hyggelig aften sammen med dine naboer.
Sidste tilmeldingsfrist:
Søndag d. 27. september 2009 til
Formand Erik Larsen, tlf. 58 54 74 13
Claus, forsamlingshuset, tlf. 58 54 72 91. Mobil 40 13 10 53
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Mortens Aften
Kelstrup Forsamlingshus holder traditionen tro
Mortens Aften
Tirsdag den. 10. november 2009 kl. 18.00

Hovedretten består af:
And stegt med svesker og æbler,
brune og hvide kartofler, rødkål og dansk sovs.
Desserten er:
Hjemmelavet æblekage og kaffe.
Alt dette får I for kr. 100,00 pr. person.
Der sælges øl, vin og vand i baren.
Salg af kinesisk lotteri med flotte gevinster under middagen.
Bindende tilmelding kan ske senest den 1. november 2009
til Rita Sørensen, tlf. 58 54 93 02
Max. 80 personer til arrangementet – først til mølle princippet
Kom og vær med til en hyggelig aften med venner,
familie og naboer.

Kelstrup Forsamlingshus - et besøg værd.
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Tagdækning
Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse
og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.
Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.
Tagdækkermester
Benny Carlsen
Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
Tlf. 58 54 72 87
også aften - lørdag/søndag
Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Knud Olsen
Bildsø
Tlf. 58 54 73 96

Slagelse
Dyrehospital A/S
Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling
EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning
Rugvænget 12, 4200 Slagelse

58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

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

- solsikker varme
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Tirsdag den 1. september 2009 kl. 19.00
starter Landsbykoret en ny sæson.
Igen i denne sæson arbejder vi med et bredt
og spændende repertoire, som vi skal synge ved
koncerter både på hjemmebane og udensogns.
Vi glæder os til at se og høre nye og gamle sangere
til glade sangaftner fra kl. 19.00 til 21.15
hver tirsdag fra september til april i musiklokalet
på Stillinge skole.
Mvh. Bestyrelsen og korleder Charlotte Nielsen

NB: tirsdag den 15. september starter vi med
generalforsamling
Læs evt. mere om Landsbykoret
på korets hjemmeside under www.2sogne.dk eller i
LOF-kataloget.
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K I R K E S I D E R N E

RESTAURERINGEN AF
STILLINGE KIRKE
Tirsdag d. 16. juni holdt Nationalmuseets Bevaringsafdeling åbent hus i Stillinge Kirke. Der var mødt ca.
200 mennesker frem. Alle fik et glimrende indtryk af det
omfattende restaureringsarbejde, der er i forbindelse med
at bevare kirkens kalkmalerier. Det var desuden muligt at
bese kalkmalerierne på nærmeste hold oppe under kirkens
hvælvinger.
Menighedsrådet synes, det er dejligt, at så mange
følger interesseret med i restaureringen af vor gamle kirke.
Restaureringen af kirken forløber i øvrigt som
planlagt. Nationalmuseet forventes at være færdig med
restaureringen af kalkmalerierne ved udgangen af august
måned. Herefter påbegyndes nedtagningen af stilladset i
kirken. Medio september trækkes elkabler m.v., således at
stolestadegulvet kan blive lagt.
I slutningen af september monteres forsatsvinduerne.
Menighedsrådet har nu fået tilladelse fra Roskilde Stift
til at opsætte disse. Forsatsvinduerne vil blive udført som
ét stykke oplukkeligt vindue, da vindueslysningerne er
så skrå, at de kan lukke 90 grader op uden at støde på
murværket.
Herefter påbegyndes opsætningen af stolestaderne.
I oktober bliver glaspartierne ind til karlekammer og
dåbskapel opsat.
Alt ser med andre ord ud til at gå efter planen, således
at kirken kan genåbne 1. søndag i advent.
Ebbe Gjørup

Kirkebladet er begrænset denne gang, da sognepræst
Morten Brøgger p.t. er sygemeldt.
Ebbe Gjørup
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GUDSTJENESTER
9. august
16. august
23. august
30. august
6. september
13. september
20. september
27. september
4. oktober

Stillinge

Hejninge

Kirkebil
Ingen
Kirkebil
Ingen
Kirkebil
Ingen
Kirkebil
Ingen
Kirkebil

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Gudstjenester på plejehjemmet
12. august, 9. september, kl. 1430.
Kirkebil
Har man brug for at blive kørt i kirke eller til et
arrangement i præstegården kan man ringe til
Slagelse Taxa, tlf. 58 53 53 53 (senest en time før
gudstjeneste).
Hvor der under Stillinge står „Kirkebil“, vil der afgå
en bil til Hejninge kirke fra parkeringspladsen ved
Stillinge kirke. Mødetid: kl. 930. Efter gudstjenesten
vil der være transport tilbage igen. Tilmelding kræves
ikke.
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Sognepræst
Morten Brøgger,
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,
e-mail: mbr@km.dk

K I R K E S I D E R N E

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. 23 62 56 89,
e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk
Kirkeværge Agnes Jensen, tlf. 58 54 78 53.
Susanne Broustbo
Birgit Hjortstrand
Søren Skovager Jensen
Poul Tranekær Nielsen
Tove Stephenson

Hejninge sogn
Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.
Menighedsrådet:
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk
Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51.
Anette Andersen
Else Berg
Knud Hansen
Elisabeth Rosasco
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OLIEFYRS
SERVICEFIRMA

SALON
HERDIS
Hele familiens frisør
Herrepensionist klipning 90,- kr.
Luksus permanent
513,- kr.
Miljøvenlig permanent
593,- kr.
Langt hår
668,- kr.

Salon Herdis
Degnevænget 14
Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22
NB. Mandag lukket

•
•
•
•

REPARATION
RENSNING
JUSTERING
UDSKIFTNING AF OLIEFYR

·
·
·

Service-abonnement tegnes
Lovpligtig oliefyrskontrol
Aften- og weekendvagt

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

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

FYRTEST

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

58 8 5 2 4 7 0

30

2 sogne

2 sogne

31

LOGO KONKURRENCE
Støtteforeningen Hejninge–Stillinges venner
I forbindelse med etableringen af Støtteforeningen Hejninge-Stillinges venner
afholdes logo konkurrence, som skal kendetegne støtteforeningen.
Det er foreningens formål at yde støtte til foreninger, institutioner og andre
interessegrupper i Hejninge & Stillinge sogne. Støtte kan ydes i form af aktiv
indsats ved konkrete arrangementer, hjælp til planlægning af arrangementer,
økonomisk støtte, eller lignende.
Støtte kan ydes efter ansøgning fra de enkelte foreninger, institutioner og
andre interessegrupper eller på bestyrelsens eget initiativ.
Støtteforeningens arbejde finansieres ved støtte og bidrag fra private og
offentlige fonde og foreninger, kommunale midler, salg af støttebeviser, sponsorater, forskellige arrangementer af sportslige, kulturelle og almennyttige karakter.
Frem til generalforsamlingen i oktober 2009 består bestyrelsen af:
Niels-Jørgen Düring, formand
Niels Christensen, næstformand
Pia Svendsen, kasserer
Caroline Hye, sekretær
Karsten Jørgensen
Søren Johansen
Daggi Thomsen
Det er bestyrelsen, som vælger vinderen af logo konkurrencen. Vinderen offentliggøres ved den ordinære generalforsamling som afholdes 26. oktober
2009 kl. 19.00 i Stillinge Hallen.
Send dit forslag til foreningens logo sendes SENEST 15. september 2009 til:
Støtteforeningen Hejninge-Stillinges venner
v/kasserer Pia Svendsen
Stillingevej 104
4200 Slagelse
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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
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Alternativ Klinikken
Massage
Zoneterapi
Reikihealing
½ times behandling
45 minutters behandling
1 times behandling
1½ times behandling
2 timers behandling

200,270,350,510,625,-

www.2sogne.dk

V/ Tina Sørensen
Bildsøvej 82
Kr. Stillinge

Tlf. 27 82 00 76
www.alternativ-klinikken.dk

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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Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10
Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12 • Øster Stillinge 4200 Slagelse

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS
Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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AUT. EL-INSTALLATØR & INGENIØR
v/ Flemming Jørgensen
Bildsøvej 20, Bildsø, 4200 Slagelse
Telefon 58 54 70 20 - 23 96 70 20
E-mail: bildsoe-el@mail.dk
VAND · VARME · SANITET · NATURGAS
SOLVARME · BIOBRÆNDSELSANLÆG · VARMEPUMPER

Aut. VVS-installatører Erik og Bent Larsen

58 54 91 40

Næsbyvej 22 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 91 40
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Stillinge IFIF
Stillinge
2009/2010
2007/2008

Hvad skal
duskal
bruge
og vinteren
Hvad
DU efteråret
bruge vinteren
til??? til???

Læspå
påde
denæste
næste sider
sider hvad DIN
Læs
DIN idrætsforening,
idrætsforening,
har
dig og
og din
dinfamilie.
familie
har at
at tilbyde
tilbyde dig
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GYMNASTIK
TID

DAG

HOLD

Alder

16.30-17.15
Mandag
Troldunger
0-3 år
16.30-17.15
Mandag
Vildbasser
5-7 år
				
17.15-18.00
Mandag
Krudtugler
3-5 år
17.15-20.00
Mandag
Stortrampolin** fra 6 år
				
19.00-20.00
Mandag
Bl. motion 		
15.00-16.00
Tirsdag
Damemotion 		
15.00-16.00
Torsdag
Bl. gymnastik
fra 7 år

INSTRUKTØR
Karen og Stine
træner mangler*,
Amanda og Maria
Stine, Julie og Ellen
Henrik, Niklas og		
Sarah
Inge-Lise
Inge-Lise
Heidi og Nikolaj

* Træner søges straks
STARTTIDSPUNKT: mandag den 14. september i Stillinge Hallen,
undtagen ** start mandag den 17. august
Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd
- bare mød op i hallen!
Kontaktperson: Kirsten Lambert,
tlf. 58 54 95 05 / 25 54 82 90

HÅNDBOLD
Indskrivning til børneholdene for sæsonen 2009-2010 sker tirsdag d.
18. august kl. 18.30 - 19.30 i Stillinge Hallen.
Der er håndbold træning hver onsdag i tidsrummet kl. 16.00 – 22.00 i
Stillinge Hallen.
Kontaktperson Mette Madsen, håndboldformand, tlf. 22 55 09 69.
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BADMINTON
Indskrivning til Badminton sæson 2009-2010:
Tirsdag d. 18. august 18.30 - 19.30
Opstart: Tirsdag d. 25. august.
Medbring: Navn, adresse, fødselsdato og evt. e-mail
på den eller dem, som du ønsker at spille sammen med.
N.B. Det er meget vigtigt, at vi får fødselsdato på samtlige spillere, da
det indgår som en del af vores PBS-system.
Børnetræning:

Tirsdag 16.00 - 17.00
Torsdag 16.00 - 17.00
Kontingent; 375,-

Voksne:

Tirsdag 17.00 – 21.00 Kontingent: 400,Tirsdag 21.00 – 22.00 Kontingent: 300,-

Aktivitetskalender
Indskrivning til badminton:
Sæsonstart:
Badmintondag for børnene:
Juleturnering:
Juleafslutning:
Klubmesterskab:
Sæsonafslutning:

Begyndere
Øvede

Tirsdag d. 18. august
Tirsdag d. 25. august
Lørdag d. 26. september
Søndag d. 15. november
Tirsdag d. 15. december
Søndag d. 7. marts
Tirsdag d. 13. april

Har du spørgsmål, gode ideér, ris eller ros, er du altid velkommen til at
ringe til:
Fællesformand: Brian Madsen. Tlf. 2030 4631
Næstformand: Pia Svendsen. Tlf. 3092 9447
Kasserer: Leon Johansen. Tlf. 5854 9161
Fodbold ungdom: Niels-Jørgen Düring. Tlf. 5858 6686
Fodbold senior: Erik Jørgensen. Tlf. 5854 9097
Gymnastikformand: Kirsten Lambert. Tlf. 5854 9505
Håndboldformand: Mette Madsen. Tlf. 2255 0969
Badmintonformand: Pia Nielsen. Tlf. 5162 5455
Petanqueformand: Bent Heegaard. Tlf. 5854 0436

Se også www.StillingeIF.dk
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Stillinge IF mangler trænere
Fodboldungdom årgang 2002 og 2003
En masse børn i årgangene 2002 og 2003 ønsker at spille fodbold, men vi
mangler nogle trænere til at tage sig af dem. Det kunne være forældre eller
unge mennesker, der ønsker at have med børn at gøre. Der skal helst være 2
trænere tilknyttet hvert hold.
Som træner indgår man automatisk i udvalg sammen med alle øvrige ungdomstrænere og kan her få hjælp og vejledning til at komme i gang med trænergerningen.
Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til formand for fodboldungdom
Niels-Jørgen Düring, tlf. 27 11 29 06 eller på mail niels@hs-slagelse.dk

Gymnastik - Vildbasser 5-7 år
Vi mangler en træner til en flok søde Vildbasser, som er i alderen 5-7 år. Du skal
have lyst til at være sammen med børnene hver mandag i tidsrummet 16.3017.15 og have en masse gode ideer til forskellige aktiviteter, sjove lege og
spændende redskabsbaner. Du vil få hjælp af de unge hjælpetrænere Amanda
og Maria. Du behøver ikke være uddannet instruktør, bare du har interessen
og energien.
Hvis du er interesseret i at høre mere, kontakt da gymnastikformand Kirsten
Lambert på tlf. 58 54 95 05, tlf. 25 54 82 90 eller kirsten@stillingeif.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
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN

STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud
Malermester

Bjarne Nielsen
Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84
www.strandensmalerservice.dk
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Alt indenfor
Murer-, tømrer-, byggeteknik
• Nybyg • Renovering • Rådgivning
Ring for uforpligtende tilbud
Murer Martin Pedersen, tlf. 23 84 98 18
Tømrer/byggetekniker Karl H. Pedersen, tlf. 29 86 62 09
Bildsøvej 40, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Mail: mtb-byg@hotmail.com

- Dit lokale byggefirma
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Åbent hus hos folkedanserne, hvor andre foreninger var inviteret til en træningsaften.

En hilsen fra folkedanserne
Traditionen tro giver vi gerne et livstegn fra os her i sensommeren, hvor vi kan
se tilbage på nogle gode oplevelser med dans og musik, og se frem til andre,
i gode venners lag med samme interesse.
For nogle folkedansere, bl.a. undertegnede, vil sommeren blive mindet for
det nordiske stævne i Lahti, Finland, hvor 2500 dansere og spillefolk fra hele
Norden var samlet og glædede sig over dans og musik, udflugter mm. Programmet bød også på opvisninger, kurser, koncerter, udflugter og festligt samvær over landegrænserne, næsten døgnet rundt. Det var lyst de fleste timer i
døgnet. Sådan et stævne skal opleves! Myggene så vi næsten ikke noget til,
og termometret viste i flere dage omkring 30°. Det var en rigtig god tur, hvor
vi også havde lejlighed til at være turister og se flere byer i den sydlige del af
Finland.
Ved mit årlige sommerindlæg her i bladet plejer jeg at agitere for, at nye
kommer og deltager i lystighederne ved vores dans i Kr. Stillinge Folkedanserforening, når vi starter ny sæson. Men desværre har opbakningen om dansen
været så lille i den forløbne sæson, at der ikke er økonomi og deltagere til at
starte en ny ugentlig dansetræning op. Vi er ganske få medlemmer tilbage, og
da vi kun har en lille formue igen, (resten er slugt af Bank Trelleborg), har vi besluttet at anvende dem på 3 danseaftener i efteråret. Så håber vi at møde rigtig
mange ”gamle” dansevenner fra naboforeningerne, men gerne også byde vel-
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kommen til nye, som kan tænke
sig at stifte bekendtskab med
det muntre lag, som folkedansen nu engang er. Og programmet vil også blive tilrettelagt
med hensyn til nye dansere.
Det kunne være rigtig sjovt,
hvis vi kunne komme i gang
igen med en flok nye mennesker – en ny generation!
Et godt dansegulv og hyggelige omgivelser venter på os
i Havrebjerg Forsamlingshus på
mandag aftener. De 3 foreløbige
danseaftener i efteråret 2009
er:

Folkedanserne medvirkede i 2008 til en festlig
Høstfest i Stillinge Børnehave.

Mandag d. 21. september kl. 19 -21 		
Mandag d. 19. oktober
kl. 19 -21
Mandag d. 30. november kl. 19 -21
Vi glæder os til at modtage alle, medbringende kaffekurv og 25 kr. pr. person, så skal vi nok få det sjovt.				
Evt. henvendelser kan rettes til Agnethe Nielsen på tlf. 5838 2845, eller Gunnar Andersen på tlf. 5852 6001

Sommerkoncert
Jeg var i Hejninge Kirke den 10/6 for at høre sommerkoncert. Det var en oplevelse, og derfor vil jeg gerne sige tak til I 5 søde piger, der sang så kønt.
Charlotte er god til at lære fra sig!
En stor tak til de 4 drenge, der har dannet et band, som hedder ”Stillinge
Strings” - hvor er I dygtige. Jeg håber I bliver ved med at spille sammen, når
I går ud af niende klasse og bliver spredt for alle vinde. I kan nå langt, og bliv
ved med at være naturlige og søde. I gjorde det MEGET flot. Kom ikke og sig,
at der ikker er ’go’ i den danske ungdom.
Med venlig hilsen
Tove Daugaard Larsen
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Slagelse Kloakservice ApS
Slamsugning/højtryksspuling
Reparation af kloakker / Nye kloakker
Aut. kloakmester
TV-inspektion
Rodskæring
Kran/grabbiler
Containerudlejning
Levering af grus og sten

De røde slamsugere fra

Rødstensgården

5852 7062

Containere
Minicontainere
Lev. af grus, sten, muldjord og skærver
Kraner fra 7 TM til 60 TM m/u grab
Entreprenørkørsel
Bådtransport

58 38 47 00

Norgesvej 6 • 4200 Slagelse • www.forlevvognmand.dk

•
•
•
•
•
•

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING A/S
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LØVE
TRAKTORSERVICE
Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.
Reservedele og stålmaterialer leveres.

Tømrermester

JØRGEN BO JENSEN
Gasekærvej 6, Kelstrup
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 93 12

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng
Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

Salg af brænde, kalvekød og æg

Møllegården
Bildsøvej 64, Kr. Stillinge · 58 54 70 29 · 26 29 70 29 · 26 29 80 29
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Erlings
Hestevogne

Lysgården, Kelstrup
Bed & Breakfast

Aftal tur med hestevogn.
Vogne fra 2-30 pers.
Tlf.:
58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03
I sommerferien:
Hver tirsdag:
Stillinge Strand - Løve Mølle
og retur.
Hver onsdag:
Stillinge Strand - Trelleborg
og retur.
Tilmelding!

2 hyggelige værelser med separat indgang og med
fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet
med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden
www.lysgaarden.dk
eller kom forbi og tal med mig eller ring.
Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk
Bed & Breakfast er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.
Velkommen!

KILDEMOSEN SMEDIE

Alt smedejern til hus og have
•
•
•
•
•

LAGER
PORTE
PAVILLONER
VINREOLER
OLIELAMPER

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

Støt vores annoncører
- de støtter os!
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Petanque
Som tiden dog løber af sted. Nu er det igen tid til status.
Siden sidst har vi været i Hulby til stor forårsstævne med
150 aktive, vi var 7 fra Stillinge. Vi havde tilsammen 28 kampe
med skiftende makkere, og vi vandt de 21. Vi kom alle hjem
med en lille ting. - Så vi havde en god dag.
4 uger senere var vi i Fuglebjerg, her var vi 14 afsted og spillede 28 kampe
med fast makker, vi vandt kun de 5, men selvfølgelig havde vi en god dag, og
fik lært en del, bl.a. at træerne ikke vokser ind i himlen.
Der trænes fortsat hver tirsdag 19 – 21 og fredag 14 – 16, og der er endnu
ledige pladser.
Man er i fuld gang med at sætte klubhuset i stand, vi er færdige med at male
udvendigt. Det indvendige påbegyndes snarest.
Fortsat god sommer
Bent Heegaard

Opstart hos spejderne
Har du lyst til at blive ulv eller juniorspejder….skal du lige læse dette her:
Vi starter efter sommerferien onsdag den 19. august kl. 18.00 i Spejdergården
på Støvlebækvej.
Hvis du er interesseret, kan du starte som ulv, når du går i 2. klasse eller som
juniorspejder, når du går i 4.klasse.
Hvis du er tvivl eller har spørgsmål til ulvearbejdet kan du ringe til Addi 58 54
71 73 eller ang. juniortroppen til Rikke 58 52 71 95.
Vi glæder os til at se dig.
KFUM-spejderne i Stillinge

tlf. 20 30 46 31
tlf. 51 62 54 55
tlf. 58 58 66 86
tlf. 58 54 90 97
tlf. 58 54 95 05
tlf. 58 54 04 36
tlf. 22 55 09 69

Æ

R

Brian Madsen
Pia Nielsen
Niels-Jørgen Düring
Erik Jørgensen
Kirsten Lambert
Bent Heegaard
Mette Madsen

G
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FÆLLESFORMAND
BADMINTON
FODBOLD - ungdom
FODBOLD - senior
GYMNASTIK
PETANQUE
HÅNDBOLD
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Stillinge Idrætsforening

ILLINGE
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TSFOREN

www.stillingeif.dk
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H.J. Huse Cup 2009
I forbindelse med Kirke Stillinges årlige byfest, blev fodboldstævnet H.J. Huse
Cup afviklet. Drengene årgang 98 fra Stillinge IF havde inviteret FC Storebælt,
SIK (Slagelse Idrætsklub) og Skælskør B&I til at deltage i stævnet
H.J. Huse havde sponsoreret præmierne, som bestod af en sportstaske til
alle deltagere, samt en stor flot sølvpokal til vinderholdet. Så drengene fra Stillinge IF var meget tændte på kampdagen, da holdet meget gerne vil have en
stor pokal til samlingen.
Første kamp var i mod SIK, hvor Stillinge IF spillede klart bedst, men havde
lidt svært ved at omsætte store chancer til mål. Kampen endte 2-2, men pokalen var ikke tabt endnu.
Næste kamp var imod FC Storebælt, som vi har mødt mange gange og spillede nogle meget tætte kampe i mod. Kampen var heller ikke en af de nemme,
men Stillinge IF vandt 2-0.
Da SIK taber deres kamp imod FC Storebælt, skal Stillinge IF blot vinde
deres sidste kamp mod Sk_lskør. Drengene er meget tændte og vinder uden
det store besvær 5-1.
Pokalen er deres og de kan løfte den i triumf.
For Stillinge spillede følgende: Mikkel Essendrop, Aske Christensen, Rasmus Mikkelsen, Christian Friis, Alexander Laursen, Frederik Vittenbach, Malthe
Leppänen, Jacob Schrøder og Andreas Pedersen.
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Fattighusene
Af Helge Christiansen
Stillinge Fattighus lå i den nordlige udkant af Kirke Stillinge, hvor der nu ligger
en rødstens villa på adressen Bildsøvej 45. Det blev opført i 1850 af grundmur
med stråtag. Det var 9,8 m langt og 6,7 m bredt og indrettet med 4 stuer og 4
køkkener. Første gang huset optræder i folketællingerne er i 1855. Selv om det
kun var på 66 kvadratmeter boede der i 1855 27 personer i huset, 13 voksne
og 14 børn. I 1880 boede der 9 voksne og 14 børn.
I 1944 var fattighuset blevet overflødigt, og sognerådet solgte det til nedrivning. Det blev besluttet at brænde huset af ved en brandøvelse for de frivillige brandfolk. Vand til brandsprøjten kunne fås i den nærliggende branddam:
”Lunden”. Da dagen for brandøvelsen oprandt, blev den aflyst på grund af alt
for stærk blæst, og brandfolkene samledes til kaffe på Testgården. Midt under
kaffen kom meldingen: Fattighuset brænder! Det var muligvis nogle af byens
drenge, der havde sat ild på. De ville ikke gå glip af den oplevelse. Så blev
øvelsen til alvor, men slukningen forløb uden uheld.
I 1858 købte Stillinge Sogneråd Næsby gamle kongelige skole for 75 rigsdaler og indrettede den til fattighus med 4 stuer. Huset var lidt større end fattighuset i Kirke Stillinge, men alligevel må der have været trangt for de 12 personer,
som boede der i 1880. Denne bygning ligger stadig i Næsby på adressen Smedevej 2. Slagelse Kommune solgte den i 1977 til privat beboelse, og skolebygningen er nu smukt restaureret.

Fattighuset i Næsby ved Stranden
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Fattiggården 1939

Fattiggården
Af Helge Christiansen
I 2. halvdel af 1800-årene blev der indrettet fattiggårde overalt i Danmark. Således også i Stillinge Sogn, hvor sogneforstanderskabet i 1868 købte arvefæster
Niels Larsens gård med 28 tønder land og indrettede den til fattiggård.
Gården var en del af Tornemosegård, den senere Marielyst, hvis jord i 1853
var blevet delt i 4 dele. Adressen er nu Bildsøvej 34. Her blev i 1868 bygget
en såkaldt lemmebygning på 32 x 9 meter. Loftshøjden var 2,5 m. Det skulle
den være ifølge loven. Mange syntes, det var unødigt flot. Hjemme havde man
højst 2 m til loftet. Og så skulle de fattige endda have adgang til et lokum.
Det havde de velstående ikke alle sammen. Bygningen blev indrettet med 13
værelser og en gang midt igennem huset. Der var pudsede vægge og bræddegulve. I Næsby fattighus fik de først bræddegulve i 1899.
I folketællingerne kan ses hvem og hvor mange, der boede på fattiggården.
I 1880 var det bestyrer Christen Jensen, hans kone Maren Nielsdatter og deres voksne datter Maren Kirstine Christensen. Desuden boede der 19 mænd,
14 kvinder og 17 børn. De skolepligtige børn skulle gå i Bildsø Skole, der lå 3
km væk, selv om de kun havde halvt så langt til Kirke Stillinge Skole. Foruden
disse 50 personer på fattiggården boede der samtidig 23 personer i Stillinge
Fattighus og 12 i Næsby Fattighus.
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Erindringer
fra fattiggården
Af Helge Christiansen
I 1993 lavede Jonna G.R.Hansen en eksamensopgave, hvor hun gengav essensen af et interview med Terkel Jensen og hans datter Karen Madsen. Den
sidste bestyrer på det gamle alderdomshjem var Anna Jespersen, og Karens
mand, Børge Madsen, er Annas barnebarn. Anna Jespersen var født i 1904, og
hun har fortalt nogle autentiske historier til sine børn og børnebørn:
„ Spisekammeret måtte vi sætte tremmer for, ellers stjal fattiglemmerne,
hvad der var. Der var KrebsHans, han var mindre begavet, dum, men da ikke
helt dum. Når han fik nye bukser, så pillede han lapperne af de gamle og syede dem på de nye. Så bliver de ikke slidt. Samme KrebsHans (hans far solgte
krebs) ville ikke klippes og så derfor altid helt forfærdelig ud. For at få ham til
at makke ret og sidde stille, mens han blev klippet, tog man huggeblokken
ind og øksen frem. Nu fik han så den besked, at kunne han ikke sidde stille,
så røg hans hoved. Han købte altid de største træsko, for så fik han mest for
pengene. Der skulle bare lidt mere halm i. Han skulle muge i hønsehuset, grave
og gøde haven. Han gødede så også med det, han selv lavede i bukserne. Han
stod altid op alene og spiste.
Nogle af fattiglemmerne blandede sprit i hvidtøllet, og så sloges de som
gale. En af bestyrerne var bange for disse fulde folk, så han sendte altid bud
efter sognerådsformanden, når der var ballade. Han kom så og brugte sin egestok på flokken, som derved hurtigt faldt til ro. Så røg de i fangehullet eller blev
smidt på deres seng for at sove rusen ud. Rygterne sagde, at Martin Rolsted
slog „Storkommandøren“ ihjel i 1909, men ingen vidste rigtigt noget med sikkerhed. En landstryger, som hed
Thorvald, havde en fast rute. Når han kom forbi for nogle dages ophold,
var alle glade, især børnene. Han fortalte spændende historier og lavede rene
mesterværker i papirklip.”
Af fattiggårdsbestyrere kan nævnes:
Christen Jensen 1879, Rasmussen 1892, Sine Marie Hansen 1894, husmand
Hans Peder Nielsen, Bildsø 1898, Niels Peder Nielsen 1918, Jacob Gottlieb,
Ruds Vedby 1920, træskomand Hans Petersen, Bendslev 1924, Peter Bagge,
Kelstrup 1928. Fru Bagge fratrådte i 1939. Sidst Anna Jespersen.
Ifølge sognerådsprotokollen fik enken Hanne Berg i fattighuset tildelt 1 tønde kul i 1897. Samtidig ansøgte hun sognerådet om at få en hovedpude fra
fattiggården, om der kunne undværes en sådan til hende. Sognerådsformand
Hans Christensen, Tårnhøjgård, skrev så i protokollen:
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”Hanne Be-er, vil ha’ mer,
kræver hovedpuder fler’.
Hun får en fra fattiggården.
Dermed er den sag i orden!”
Man mente i sidste halvdel af 1800-årene, at der kunne spares penge ved at
samle de fattige på en fattiggård, hvor de kunne arbejde for føden efter evne.
Det afholdt også nogle fra at søge understøttelse, når det blev en betingelse for
at få hjælp, at man tog ophold på fattiggården. Det viste sig dog at blive langt
dyrere end før, idet købsprisen og byggeudgifterne skulle afdrages og forrentes. Så i 1920 solgte sognerådet landbruget ved Stillinge Fattiggård til forpagter Rasmus Johansen, men de beholdt de til fattigforsorg og alderdomshjem
nødvendige bygninger. Officielt hed fattiggården derefter alderdomshjemmet.
En af stuerne blev holdt aflåst og rummede sognerådets arkiv.
En alderdomsunderstøttelse til værdigt trængende blev indført i 1891, og
den blev i 1922 forbedret til en aldersrente. Staten og kommunen betalte hver
det halve. Ved socialreformen i 1933 blev aldersrenten kædet sammen med
tvungent medlemskab af en sygekasse og invalideforsikring. Folkepensionen
blev indført i 1957.

Fattiggården i Kirke Stillinge
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og
diesel og styrk Lokalrådet for Hejninge
og Stillinge sogne
OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig
støtter OK forskellige foreninger og
klubber, bl.a. Lokalrådet for Hejninge og
Stillinge sogne.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver
vi et beløb til lokalrådet, hver gang du
tanker hos os.

Kirke-Stillinge

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• et kort uden renter og gebyrer
• mere end 600 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og
Sverige
• mulighed for betaling af bilvask
• kort til broafgift på Storebæltsbroen
og Øresundsbron®
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Tirsdag d. 1. september
Landsbykoret starter sæsonen
Onsdag d. 2. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 16. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender

Onsdag d. 30. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

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

Lørdag d. 3. oktober kl. 18.30
Ålegilde i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 8. august
Træningslejr SIF ved Stillingehallen

Onsdag d. 7. oktober kl. 19.30
Valgaften i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 16. august kl. 10.00
Spejdernes loppemarked

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

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

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

