
Beboerblad for

Hejninge og             Stillinge

Nr. 6                             33. årgang                        December 2010



Lokalrådets medlemmer:
Børge Carlsen 23 72 03 51
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Susanne Hvitnov 58 50 61 00
Birthe Jacobsen 58 54 78 92
Ib Jensen 58 52 97 84
Vivi Jensen 26 35 16 95
Ketty Munch 39 27 89 90
Lars Schou 58 54 12 64
Hanne Tew 58 54 14 12

Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 12 64

Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
Bildsøvej 81
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12

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

Redaktionsadresse:
Arne Olsen
Birkemosevej 11, 
Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 95 05

Næste nummer af beboerbladet 
udkommer ca. 1. februar 2011.
Indlevering til bladet, såsom læ-
serbreve, fotos og tegninger skal 
være redaktionen i hænde senest 
d. 10. januar 2011.     

2 2 sogne

Mail adresse:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder til-
hørende artikler. 

Tryksted: Jannerup offset a/s
”2 Sogne” trykkes i 1450 eksemplarer 
(eftertryk tilladt).

Indlæg og synspunkter, som bringes i 
bladet, deles ikke nødvendigvis af redak-
tionen.

I dette nummer:
  3: Nyt fra Lokalrådsformanden
  9: Skolebestyrelsen
10: Filtersupport - ny virksomhed
14: Ungdomsklubben Stjernen
15: Skolebestyrelsen
18: Grundejerforeningen Stoukærgaard
19: Visens Venner
25: Kirkesiderne
34: Hejninge-Stillinges Venner
38: Kelstrup Forsamlingshus
39: Stillinge IF
 Kr. Stillinge Plejecenter
40: Trelleborg Friskole
46: Wedendal
47: 20 års jubilæum
 Petanque
50: Vest-Siællandske Avis 1830
53: Ungdomsklubben Stjernen 
 afholder generalforsamling
55: Mødekalender

Forside: Ved redaktionens 
slutning var julepynten næsten 
klar til at blive tændt på 
Møllevænget 18, Kr. Stillinge. 
Gå selv en tur forbi og kom 
i julestemning.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Trafik. Nu har kommunen anlagt byporte/chikaner på Bildsøvej, på begge 
sider af såvel Næsby Strand som Bildsø. Efter selv – med forsæt - at have 
kørt gennem en af disse byporte/chikaner med mere end 100 km/t kan jeg 
konstatere, at disse anlægsarbejder i bedste fald blot er spild af penge. An-
lægget har ingen fartdæmpende effekt, og skulle man endelig lette lidt på højre 
fod, kan denne nemt presses ned igen umiddelbart efter anlægget. Når min-
dre erfarne bilister skal ”sno sig” gennem byporten/chikanen, er der risiko for, 
at de mister herredømmet over bilen, ikke på vej ind i chikanen, således at 
de blot kører ud i rabatten, men på vej ud af chikanen, således at de ryger 
over i modgående trafik. I stedet for at virke fartdæmpende vil disse byporte/
chikaner højst sandsynligt virke til ugunst for trafiksikkerheden. På den igen,  
Slagelse Kommune – og brug så pengene på ”stærekasser”! Indtægten herfra 
kan så bruges på cykelstier.

HUSET. Efter licitationen d. 6. september har Kultur- & Fritidsforvaltningen nu 
valgt entreprenør. Denne afventer dog jfr. vore oplysninger i skrivende stund  
stadig den første kontakt fra Forvaltningen. Forvaltningens undskyldning 
udadtil er, at vi i arbejdsgruppen ikke er enige om projektet, hvilket dog langt 
fra er tilfældet. Arbejdsgruppen har aldrig været mere enig om, hvorledes  
HUSET skulle udformes, så årsagen til Forvaltningens tilbageholdenhed må 
skyldes noget andet. Ifølge udbudsmaterialet skulle første spadestik være  
taget 1. november, og vi havde således regnet med, at HUSET kunne være 
under tag inden jul, og færdigt inden sommerferien næste år. Således går det 
altså ikke, men vi håber da stadig på indflytning umiddelbart efter sommerferien 
2011. Hvornår byggeriet igangsættes, hvorledes det skrider frem, og hvornår 
du skal til indvielse, kan du følge på Lokalrådets hjemmeside www.2sogne.dk.

Stillinge Hallen. Siden 1988 har Stillinge Hallen, i lighed med andre selvejende 
idrætshaller i Slagelse Kommune, modtaget tilskud på 90 % af den almind-
elige drift og 100 % af renteudgifter. Slagelse Kommunes jurister har nu med-
delt de selvejende haller, at denne ordning ikke er, og aldrig har været, lovlig. 
En kommune må således ikke give driftstilskud, men kan/skal leje idrætshaller 
på timebasis, og til markedsprisen. Markedsprisen beregnes ud fra hallens 
faciliteter, konkurrencen fra andre haller o.s.v. Hvad markedsprisen er for en 
haltime i Kr. Stillinge er endnu ikke fastsat, men her er der i det mindste ikke 
den store konkurrence, og endelig kan vi jo leje den ud til halmlager, hvis en 
sådan aftale giver mere. Her og nu kunne lejen udregnes ved at dele det nor-
male driftstilskud med antallet af de timer, som kommunen ønsker at leje hal-
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len, men på sigt vil dette timeantal måske blive nedsat, og hvor skal vi så 
finde pengene? Stillinge Hallens bestyrelse har derfor indledt forhandlinger 
med Slagelse Kommune om salg af hallen til kommunen. Der er helt klart en 
økonomisk fordel for kommunen i sådan et køb, og vi slipper for ”søvnløse” 
nætter for at få økonomien til at balancere. Slagelse Kommune, ved Kultur- & 
Fritidsforvaltningen, og Hallens bestyrelse er meget opmærksomme på, at en 
eventuel handel ikke må stille borgerne i lokalområdet ringere, og vi er endvi-
dere opmærksomme på, at der i lokalområdet kan være en del følelser invol- 
veret i sådan en handel. Hvad der konkret kommer ud af forhandlingerne vides 
af gode grunde ikke endnu. Bestyrelsen er blevet konfronteret med nogle ryg-
ter omkring forhandlingerne, og vil forsøge via 2sogne samt Lokalrådets hjem-
meside at informere om udviklingen, så klik ind på Lokalrådets hjemmeside 
www.2sogne.dk og hold dig opdateret. Bestyrelsen vil formentlig i det kom-
mende år iværksætte en opgradering af Hallen, i form af etablering af varme 
og en etageadskillelse i det nye redskabsrum. Oven på denne etageadskil-
lelse er det tanken, at Stillinge Idrætsforening kan etablere et motionsrum for 
foreningens medlemmer. I det ”gamle” redskabsrum er det tanken at etablere 
to omklædningsrum således, at Hallen undgår lejeudgift til Skolens omklæd-
ningsrum. Med en sådan opgradering vil markedsprisen for Hallen naturligvis 
stige således, at lokalsamfundet ”får valuta” for det store arbejde, der gik forud 
for opførelsen af Hallen.

Kontaktudvalget for Lokalråd i Slagelse Kommune. Kontaktudvalget, der 
i det daglige blot kaldes KLR, er en paraply-organisation for alle kommunens 
Lokal- og Landsbyråd. KLR blev stiftet i 2005 på initiativ af vores daværende 
formand, Ole Olsen, der frygtede, at landdistrikterne ville blive endnu mere 
klemt og glemt i den nye storkommune. KLR har regelmæssige møder med 
såvel Forvaltningen som med kommunens politiske ledelse, og er bl.a. medar-
rangør til de kommunale Landdistriktskonferencer. Den 6. november holdtes 

Niels Christensen 
modtager KLR-

prisen på 3.000 kr. 
af formand 

Lars Schou.
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endnu en konference, denne gang i Gimlinge Forsamlingshus, og i umiddelbar 
forlængelse heraf, holdt KLR sin årlige generalforsamling.

KLR har i lighed med Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne stiftet en 
hæderspris, der tildeles en af landdistriktets ildsjæle. I år blev prisen delt mel-
lem to rigtig gode kandidater, nemlig Bent Hansen fra Eggeslevmagle og Niels 
Christensen fra Kr. Stillinge. Prisen på 6.000,00 kr., altså 3.000 til hver.  Niels 
fik prisen for sit utrættelige arbejde for Stillinge Idrætsforening, HUSET, Ung-
domsklubben Stjernen, Støtteforeningen Hejninge/Stillinges venner m.v. Niels 
var indstillet af Lokalrådet og herfra skal lyde et stort TILLYKKE.

Kr. Stillinge Mejeri. Fra Finn Møller i Øster Stillinge har vi modtaget følgende 
indlæg:

Hvorfor har Møller købt et gammelt mejeri?
Det har vi af flere grunde; vi finder det sørgeligt, at en så markant og spæn-
dende bygning ligger og forfalder, udsat for hærværk og vejrlig, og vi tror, at der 
er potentiale i Kirke Stillinge området til et godt og spændende erhvervshus.

Det er vores plan, at ejendommen skal benyttes til liberalt erhverv, kontor, 
butik m.m. Dette kræver desværre en ændring i lokalplanen for ejendommen 
– vi håber at Slagelse kommune vil give en god og hurtig behandling, så vi kan 
komme i gang med at renovere den spændende ejendom.

Vores plan er at en stor del af de gamle mejeribygninger skal udlejes, så der 
igen kan komme liv i den del af Kirke Stillinge. 

Den gamle bestyrerbolig er et pragtfuldt hus fra 1950, og vores datter er al-
lerede flyttet ind i en af lejlighederne, resten af huset vil vi istandsætte og selv 
flytte ind i.

På sigt vil vi selv etablere en virksomhed i en del af mejeribygningerne. Vi har 
et spændende koncept i støbeskeen, men indtil videre er det en hemmelighed, 
men det kommer ikke til at omhandle blomster og planter.

Mange borgere i lokalsamfundet håber vel på snart at slippe for den ”øjebæ”, 
og med Jane og Finns overtagelse er der da også håb forude. Jane og Finn er 
vel nogle af lokalområdets mest foretagsomme og flittige mennesker, så det 
lover godt for mejeriets fremtid. Jane og Finn har i de forgangne 10 år forvand-
let en orkanramt ruin til en blomstrende forretning i mere end en betydning, 
nemlig BoGrønt på Disagervej. Med så arbejdsomme mennesker er der lagt 
op til positive forandringer på mejeriet. Lokalrådet ønsker Jane og Finn held og 
lykke samt god arbejdslyst, og vi vil gerne sige et STORT tak for Jeres initiativ.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

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!

Erlings
Hestevogne

Aftal tur med hestevogn
Vogne fra 2-30 personer

Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03
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Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471

Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10

Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12B • Øster Stillinge 4200 Slagelse



Ansøgning om tilskud fra 
Stillinge Spare- og Lånekasses midler

Der uddeles 50.000 kr. pr. år, dette år for 13. gang.
Følgende kan komme i betragtning:

1.  Foreninger og forsamlingshuse i Stillinge sogn.
2.  Personer, der har ydet en speciel indsats til gavn for 
 Stillinge sogn og dets beboere
3.  Unge under uddannelse, der er født og opvokset i  
 Stillinge sogn
4.  Tilskud til udflugter for børnehaver, skoler og ældre fra 
 Stillinge sogn

Udvalget har i øvrigt ifølge fusionsaftalen ret til at uddele midler til 
ovenstående grupper, selv om der ikke foreligger ansøgning.

Ansøgning sendes senest d. 23. december 2010 til
Ole Rasmussen, Blomstervænget 2, 4200 Slagelse.

Kuverten mærket ”Sparekassen”.

Reklame- og gavebanko!!!
Husk det årlige reklame- og gavebankospil

i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 15. december kl. 18.50
Bestyrelsen
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Skoleforlig fjerner nærdemokratiet 
i Slagelse Kommune

Debatten om den fremtidige skolestruktur i Slagelse kommune har været me-
get fokuseret på skolelukninger. Derimod har der ikke været fokus på andre 
konsekvenser af de radikale omlægninger af folkeskolen i Slagelse kommune.
Skolestrukturen debatteres for tiden i skolekredse og er en del af et to-årigt 
budgetforlig, som er indgået mellem S og SF.

Målet for folkeskolen i budgetforliget er at optimere ressourceforbruget, så 
alle børn tildeles mest mulig undervisning for færrest penge, hvilket er fornuf-
tigt nok. Analyser af skoleområdet i kommunen har vist, at de største bespa-
relser opnås ved at nedlægge de små klasser med få elever til fordel for store 
klasser. Intentionen er, at klassekvotienten i alle klasser i kommunen skal være 
omkring 24 elever. For at det i praksis kan lade sig gøre skal de nuværende 
skoledistrikter ændres, og ifølge budgetforliget skal der oprettes højst 12 nye 
skoledistrikter.

At der kun skal oprettes højst 12 skoledistrikter giver ikke nogen besparel-
ser af væsentlig betydning, men er et ønske om større administrative enheder 
og ledelsesmæssigt samdrift af flere skoler.

Store skoledistrikter betyder længere og mere transport i gennemsnit for 
vores børn i kommunen, hvilket i begrænset omfang måske kan forsvares. En 
større bekymring er en længere og større afstand mellem skoleledelse, børn og 
forældre. Reduktionen i antallet af skoledistrikter kan betyde, at skoleledelsen 
fremover ikke findes på samme adresse som dér, hvor undervisningen foregår.

Det vil ikke være hensigtsmæssigt, hvis nedlæggelsen af et større antal 
skoledistrikter samtidig fjerner ledelsen og de forældrevalgte skolebestyrelser 
fra de enkelte skoler. Skoleledelse og bestyrelse er et vigtigt organ i nærde-
mokratiet omkring folkeskolerne rundt omkring i Slagelse Kommune. I skole-
bestyrelserne genereres en betydende drivkraft og initiativ for folkeskolen og 
lokalområderne. En drivkraft, der også er til gavn for kommunen som helhed.

Som resultater af lokale initiativer kan nævnes, at det er lykkedes på skolens 
eget initiativ at etablere særlige autistklasser ved Stillinge Skole. Autistklas-
serne modtager i dag elever fra hele Slagelse Kommune, og undervisningen 
gennemføres i samarbejde med den traditionelle folkeskole i det omfang det 
skønnes muligt.

Derfor er det vigtigt at bevare den lokale demokratiske forankring med én 
skolebestyrelse for hver skole, sammen med den lokale ledelse på hver skole 
i den fremtidige skolestruktur.

Bjarne Nielsen
Skolebestyrelsesmedlem Stillinge Skole
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Ny virksomhed i Skibbækparken 
i Kirke Stillinge

Filtersupport er et ingeniørfirma, der har specialiseret i levering af bl.a. filter til 
røggasrensningsanlæg indenfor affaldsforbrændingsindustrien. Vi leverer langt 
det meste i Skandinavien, men har dog også leveret filter så langt væk som 
Brasilien. 

De røggasfiltre, vi leverer, kan være 5 meter i diameter, 20 meter høje og veje 
30 tons.  De fragtes f.eks. med skib til bestemmelsesstedet – de 3 filtre på bil-
ledet monteres pt. i Norge.

Filtersupport blev startet i 2005 af Ib Clausen, som stadig er ejer, og beskæf-
tiger pt. 5 medarbejdere med mange års erfaring indenfor røggasrensning. 

Vi har tidligere haft til huse i Slagelse, men pga. øget omsætning har vi haft 
behov for større kontorlokaler samt lidt lagerplads, og så faldt valget på denne 
grund i Kirke Stillinge. 

Her på kontoret i Kirke Stillinge beskæftiger vi os udelukkende med salget, 
projekteringen (tegninger) og programmeringen af anlæggene.  

Selve filtrene og andre komponenter bliver fremstillet hos underleverandører 
rundt omkring i Danmark.

Ib Clausen

Montage af røggasfilter.
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Tårnborg Vemmelev Svømning

En breddeklub 
med

Aqua Fitness • Motion 
• Sport & svømmeskole

Ledige svømmehold til 
gode priser i 

Korsør Svømmehal

Tilmelding på www.tv-svoem.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
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385
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Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

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

også aften - lørdag/søndag
Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse
58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Knud Olsen
Bildsø

Tlf. 58 54 73 96

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

- solsikker varme
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Jeres sommerhus skal i nærmeste 
fremtid tilsluttes den offentlige kloak

Vi er autoriserede  kloakmestre, og med mere end 30 års 
gang i lokalområdet  har vi en solid viden og erfaring indenfor vores felt. 
Vi kommer gerne ud og giver Jer en ordentlig og saglig gennemgang af 

det stykke arbejde, som der er brug for, på netop Jeres ejendom. 

Ring til os hvis du har brug for:
• Slamsugning/højtryksspuling • Aut. kloakmester
• Kran / grabbil • Nyetablering og reparation af kloakker
• Levering af grus og sten • TV-inspektion
• Containerudlejning • Rodskæring

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården

Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT  20 15 02 62
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Ungdomsklubben Stjernen
Stjernen er i gang igen – denne gang med nye åbningsdage: Tirsdag og ons-
dag (i stedet for torsdag). Der er mulighed for at lave forskellige kreative akti-
viteter og spille alverdens spil på både PC og play station. Man kan også bare 
hygge sig og snakke med vennerne.

Bestyrelsen havde sat alle sejl til den 13/11 i anledning af klubbens 10’ende 
sæson. Tænkt som en slags fødselsdagsfest. Hallen var fyldt med alle tæn-
kelige oppustelige hoppeborge og dyster, hvor der kunne kæmpes på skift. 
Sumo-brydning og boksning var også en mulighed. Ca. 25 børn benyttede sig 
af tilbuddet, som var ganske GRATIS og for alle sognets børn. Måske skyldtes 
det sparsomme fremmøde forkert PR, men de børn og forældre, der dukkede 
op, havde en god eftermiddag.

Den 14. december afholder Stjernen JULEBANKO kl. 18 for klubbens med-
lemmer.  Der er som altid masser af gode gevinster, som de lokale erhvervsdri-
vende medvirker til at sponsorere. Det er vi meget taknemlige for.

Den 29. januar 2011 kl. 17 afholder Stjernen sin generalforsamling 
i klubbens lokaler. Generalforsamlingen varsles i dette blad, samt på  
www.klubstjernens hjemmeside. 

Man kan stadig melde sig ind i klubben. Man skal bare gå i 4.klasse eller 
være 10 år, eller ældre. Hver anden fredag er der klubaften for de ældste bru-
gere af klubben. Hvis du er nysgerrig og vil vide mere, kan du kontakte klub-
bens formand Niels Christensen på mobil 40 54 75 65, eller dukke op og ”få 
syn for sagen”. Der skal nok blive taget godt imod DIG.

På bestyrelsens vegne 
Annette Kaae

www.klubstjernen.dk
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Skolebestyrelsen
Når vi ser tilbage på de seneste dagsordenerne for møder, vi har haft i skolebe-
styrelsen, er langt de fleste punkter relateret til kommunes forslag om ny 
skolestruktur. Vi har udarbejdet høringssvar, deltaget i dialogmøder, og der har 
været orienteringer fra møder i forskellige dele af den kommunale administra-
tion og de faglige organisationer. I skrivende stund ved vi ikke, hvordan det 
vil ende, og hvad der kommer til at ske på Stillinge skole. Vi ved, at der inden 
for det næste halve år skal tages kommunale beslutninger om betydelige æn-
dringer i skolestrukturen i kommunen. Beslutningerne vil tage udgangspunkt i, 
at der skal spares penge på skoleområdet. 

Udgangspunktet for besparelserne vil være, at antallet af skoledistrikter skal 
reduceres, og det er hensigten at klassekvotienten skal ligge på omkring 24 
elever i alle klasser på alle skoler i kommunen. På Stillinge skole har vi 10 klas-
setrin fra børnehaveklasse til niende klasse. Med lidt hurtig hovedregning kan 
vi konstatere, at den optimale skolestørrelse for Stillinge skole i fremtiden vil 
ligge på 480 elever. Da vi har omkring 320 elever mangler vi altså omkring 160 
elever for at være økonomisk bæredygtig i den nye struktur, som kommunen 
lægger op til. Hvis ikke vi når det, risikerer vi at blive lagt sammen med en 
anden skole. Der vil så kun være plads til en klasse på hvert klassetrin, og de 
resterende elever skal transporteres til den skole vi bliver lagt sammen med. 
For mere information om diskussionen af den nye skolestruktur, se andet sted 
i bladet.

Fra andre punkter på dagsordenerne kan nævnes, at vi ser frem til de kom-
mende initiativerne fra trivselsambassadørerne. Trivselsambassadørerne er en 
gruppe frivillige forældre på skolen, som arbejder for, at der skal være den 
bedste trivsel blandt eleverne på skolen.

Efter endnu en debat om alkohol på skolen har vi vedtaget, at der ved næste 
års skolefest ikke sælges øl. Det er et signal om, at alkohol ikke er en del af 
den traditionelle tilbagevendende begivenhed. Et vigtigt argument for denne 
beslutning er, at aktiviteterne omkring skolefesten er en del af elevernes un-
dervisning.

Vi glæder os over, at folkene bag projektet ’Huset’ er nået så langt at byg-
geriet snart går i gang. ’Huset’ skal som bekendt bygges på nordsiden af Stil-
linge Hallen. Under byggeriet og måske også i tiden efter vil der komme til at 
mangle parkeringsmuligheder langs hallen. Derfor er der indtil videre indrettet 
parkeringspladser i skolegården. 

Bjarne Nielsen
Stillinge Skole den 15. november



16 2 sogne

FO
R

LE
V

 V
O

G
N

M
A

N
D

SF
O

R
R

ET
N

IN
G

 A
/S

• 
 C

on
ta

in
er

e
• 

 M
in

ic
on

ta
in

er
e

• 
 L

ev
. a

f 
gr

us
, s

te
n,

 m
ul

dj
or

d 
og

 s
kæ

rv
er

• 
 K

ra
ne

r 
fr

a 
7 

TM
 t

il 
60

 T
M

 m
/u

 g
ra

b
• 

 E
nt

re
pr

en
ør

kø
rs

el
• 

 B
åd

tr
an

sp
or

t

N
o

rg
es

ve
j 6

   
• 

  4
20

0 
Sl

ag
el

se
   

• 
  w

w
w

.f
o

rl
ev

vo
g

n
m

an
d

.d
k

58
 3

8 
47

 0
0



2 sogne 17

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

FRITIDSBUTIKKEN
- det naturlige valg når du skal
sælge eller købe fritidshus.

www.nybolig.dk En ordentlig handel
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Stillinge Forsamlingshus 
Støtteforening

afholder generalforsamling

torsdag d. 17. februar 2011 kl. 19.00

Lidt fra 
Grundejerforeningen Stoukærgaard

I skrivende stund, hvor kulden og frosten er på vej, er her en lille tænke-tanke 
til vores grundejere:

•  Grundejere med fortove har pligt til at holde dem fri for is og sne.
•  Alle skal huske at stille deres skrælle-beholdere således at de ikke vælter 

eller flyver deres vej.
•  Til alle med have trampoliner og andre løse dele i haverne henstiller vi til 

at de sikres mod blæsten, så de heller ikke flyver og gør skade. 
•  Hvis i opdager gadelamper uden lys her på vores område, så giv Kaj Sø-

rensen Havremarken 5 besked ved at lægge en seddel i hans postkasse, 
med hvilken lampe det er, ud for hvilken adresse.

Da vi som Grundejerforening er medlem af Parcelhusejernes landsforening, vil 
der  2 gange om året komme et blad ind af døren der hedder MIT HUS, til alle 
grundejerne.

Hvis der ellers er noget i må have spørgsmål til, så kontakt os.

Formand: Jacob Tranegaard, Rugmarken 15. Tlf: 58532595  
 Mail: jacob.tranegaard@motorola.com

Kasserer: Daggi Thomsen, Bygmarken 7. Tlf: 58267272
 Mail: Daggi.thomsen@gmail.com

Dagi Thomsen
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Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk

Cabaret
”Kærlighed og krig”

Visens Venner opfører en cabaret med tekster af samfundsrevseren, 
lysmageren Poul Henningsen (PH) og Thomas Kjellerup.

Cabaret´en opføres i kantinen på 
Slagelse Seminariet, Ingemannsvej 17

fredag den 28. januar kl. 19.00 og søndag den 30. januar kl. 14.00.
Medvirkende: Aktive Visevenner

Instruktør: Kirsten Kirkvåg.

Poul Henningsen har sagt bl. a. sagt:
”Jeg har aldrig ønsket at tvinge andre til at mene som jeg.”

”Jeg har kæmpet for menneskets ret til at finde ind 
til sin egen mening om tingene.”

”Jeg håber kun at have været intolerant over for magtens misbrug.”

Vi arbejder ihærdigt her i efteråret med alle teksterne, 
og vi tror, det bliver en rigtig god forestilling.

Billetter kan bestilles hos Jan Rasmussen, Bildsøvej, 
jsogjr@gmail.com eller tlf. 61664767.

Billetpris: 60 kr for gæster og 30 kr. for medlemmer.
Man kan melde sig ind i VViS for 2011 (årskontingent 150,- kr.) 

og købe billetter til forestillingen til medlemspris.
Se annonce side 24.

Børge Jepsen
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter
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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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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
ig
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m
ad

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

Bøg til hæk  ......................fra kr.   5,00 -   8,75
Liguster ”Atros”  ..............fra kr.   6,25 -   8,75
Spirea  ”Van houtii”  ........fra kr.   7,50 -   8,75
Spirea ”Grefsheim”  .........fra kr. 10,00 - 11,25
Rød Snebær  .....................fra kr.   7,50 -   8,75
Fjeldribs  ..........................fra kr.   7,50 -   8,75
Potentilla”Goldfinger  ........................ kr 11,25

Stkpris incl. moms for: Efterår 2010 og forår 2011.

Med venlig hilsen: Kjeld J Andersen, Kildemosen i/s
Kildemosen 4, 4200 Slagelse. 58 54 90 60, kja@intranet.dk.Kl

ip
 u

d 
og

 g
em

!

Støt vores annoncører - de støtter os!
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND



24 2 sogne

Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 100,- kr.
Luksus permanent 565,- kr.
Miljøvenlig permanent 645,- kr.
Langt hår 718,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-17

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

Visens Venner i Slagelse
Vi mødes den 1. onsdag hver måned 

på Seminariet, Ingemannsvej 17,
hvor vi synger viser sammen og 

optræder for hinanden.
Vi kan tilbyde musikalsk 

underholdning ved private eller
offentlige arrangementer med:  

Gadesang, Folkesang, Syngepiger, 
Visesang med alt fra 
Bellman til Kjellerup.

Kan bookes på tlf. 22330950 
Vera Kristensen

Har du lyst til at synge, spille eller 
bare høre på/synge med,

er du velkommen i foreningen.
Kontingent 150,- pr. år.
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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 

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

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk

Kunstgræsanlæg i hele Danmark.
Total-, hoved- eller fagentreprenør,

autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.
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Hejninge-Stillinges venner
På bestyrelsesmødet d. 9/11 2010 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand: Addi Hansen
 Stillingevej 6, 
 Ø. Stillinge
 4200 Slagelse
 Tlf.: 58 54 71 73

Kasserer: Pia Svendsen
 Stillingevej 104, 
 Stillinge Strand,
 4200 Slagelse
 Tlf.: 29 63 65 89

Best.medlem: Morten Zielinski
 Lyagervej 2 
 Keldstrup
 4200 Slagelse
 Tlf.: 61 77 86 16

2.Suppleant:  Thomas Petersen
 Rugmarken 13,
 Kr.Stillinge
 4200 Slagelse
 Tlf.: 21 66 88 23

Foreningens Mail-adresse: hejningestillingesvenner@gmail.com

N.formand:  Hans Kurt Nielsen
 Svejbøllevej 8, 
 Keldstrup
 4200 Slagelse
 Tlf.: 58 54 92 86

Sekretær: Daggi Thomsen
 Bygmarken 7, 
 Kr. Stillinge
 4200 Slagelse
 Tlf.: 58 26 72 72 / 
        50 56 61 00

1.Suppleant:  Niels Jørgen Düring
 Bildsøvej 11, 
 Bildsø
 4200 Slagelse
 Tlf: 58 58 66 86
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Hejninge-Stillinges venner er i fuld gang med at planlægge næste års

BYFEST lørdag den 18/6 2011

med fest dans og fællessang i teltet om aftenen 
ligesom de andre år

(nærmere herom i næste udgave af 2sogne)

Vi er igen i år ved at  planlægge dagen på baggrund af tidligere års erfaringer, 
med mange aktiviteter,  underholdning samt socialt samvær.
Der er ideer på idétavlen, men der er altid plads til nye.

Så hvis du har ideer til aktiviteter eller underholdning så meld gerne tilbage 
til os på mail: hejningestillingesvenner@gmail.com, eller kontakt en fra besty-
relsen. Oplysningerne om bestyrelsen finder du på modstående side og på 
www.2sogne.dk under foreninger.

Vi har brug for frivillige hjælpere til mange ting, uden jer kan vi ikke ret me-
get. Derfor vil det være en stor hjælp hvis I vil lade os høre om jeres mulig- 
heder, evt. med at kunne stå i en bod, styre en aktivitet eller andet. Det vil også 
gøre stor gavn ved f.eks. andre arrangementer end lige Byfesten, hvis der er 
nogen, der søger om hjælp til arrangementer.  

Husk at overskuddet fra arrangementerne går til Hejninge - Stillinges ven-
ner, som så ud fra foreningens formål yder støtte til foreninger, institutioner og 
andre interessegrupper i Hejninge & Stillinge sogne. Støtte kan ydes i form af 
aktiv indsats ved konkrete arrangementer, hjælp til planlæggelse af arrange-
menter, økonomisk støtte, el. lign.

Vi modtager også meget gerne bidrag på vores konto nr. 6070-4001548 
i Max Bank. Alle beløb vil gå videre til støtte i lokalområdet. Husk at mærke 
indbetalingen med navn og adresse.

 Vi arbejder på at have et program klar til næste udgave af 2 sogne.

På vegne af Hejninge–Stillinges venner
Sekretær Daggi Thomsen 
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Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE 
EL - FORRETNING A/S 

Stillingevej 66, 4200 Slagelse 
Tlf.: 58 54 71 25 · Mobil: 29 25 05 44  
Fax: 58 54 83 45 
E-mail: kirke-stillinge.el@get2net.dk 

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen 

Frisør 
Harlekin

v/ Marianne Christiansen

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

OLIEFYRS
SERVICE-
FIRMA

• 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

Højtryksspuling og tømning 
af samle- og 
septiktanke

Tlf. 58 85 24 70

Gangergaardens 
Maskinstation A/S

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES



38 2 sogne

Kelstrup Forsamlingshus 
vil gerne takke…

de 87 veloplagte gæster til vores Mortens Aften arrangement den 10. novem-
ber 2010. I den forbindelse blev der solgt amerikansk lotteri, og vi takker føl-
gende for deres sponsorgaver:

Leif Henriksen, Kelstrup · Grill-smeden, Slagelse · Møllegaarden v/ Jørgen 
Christensen · Sydbank, Slagelse · Lysgaarden v/ Hanne Tew · Danish Agro,  
Kr. Stillinge · Nordbo Ejendomsmægler v/ Carsten Nordbo · Slagelse Kloak-
service ApS · Rosen Smørrebrød, Slagelse · Dagli Brugsen, Kr. Stillinge · Bo-
grønt, Øster Stillinge · Kom-Ann Hudplejeklinik, Slagelse · Kildemosen Smedie,  
Kelstrup · Salon New Hair, Slagelse · Salon Harlekin, Kr. Stillinge · H.H. 
Auto, Øster Stillinge · Kokkemutter v/ Jeanette Broby · Vestergadens Bageri,  
Slagelse · Kr. Stillinge El-forretning · CJC Group, Slagelse · Kurts Oliefyrs-
service, Kr. Stillinge · Tømrermester Jesper Hvid Nielsen · Spar Næsby Strand

Flaskecontainer på parkeringspladsen 
ved Kelstrup Forsamlingshus

vil i løbet af november 2010 blive fjernet fra parkeringspladsen. Dette skyldes, 
at man har sat større afgifter på flasker og glas, og forsamlingshuset derfor 
skulle til at betale for at få afhentet containeren, og ikke som tidligere modtage 
penge for hver afhentning.

Det vil derfor ikke længere være muligt at aflevere flasker og glas ved for-
samlingshuset.

Bestyrelsen

Tilmeld dig lokal nyhedsmail ved at sende 
din mailadresse til 2sogne@gmail.com

Se også www.2sogne.dk
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Stillinge IF 
fodbold seniorer
Stillinge IF senior sluttede med manér 
ved at vinde 8 kampe ud af 11 mulige 
i efteråret. Dette rakte til en 3. plads i 
serie 4. Efter vinterpausen skal vi spil-
le om oprydning til serie 3, hvilken er klubbens mål, og vi glæder os.

Vi har fået træningssæt, som er sponsoreret af Madsen Antenneservice og 
Intersport. Tusind tak for det.

Der er indendørs fodbold hver torsdag i hallen kl. 20 indtil februar, hvor det 
bliver tid til at komme udendørs igen. Kim Nielsen

Kr. Stillinge Plejecenter
Nu nærmer vinteren sig med raske skridt, og julen 
banker på.

Vi har lige været en tur ud i efterårslandskabet, 
hvorefter vi spiste på Gyrstinge kro flæskesteg, kaffe 
og æblekage. Til den billige pris af 125,00 kr. takket 
være Venneforeningen. Det var en meget stor ople-
velse for vores borgere.

Nu laver vi indendørsaktiviteter. Vi er i gang med at planlægge julebagning 
og julegaveindkøb. Vi håber på en tur i Tivoli for at se juleudsmykning.

I år har terapien lavet en fælles julekalender med borgerne og personalet. Så 
der bliver trukket en pakke hver dag, det giver lidt ekstra julehygge.

Anne Marie kommer og spiller og synger med vores borgere ca. en gang 
om måneden.

Vi har fået en god og aktiv Venneforening der startede op med banko i no-
vember. Efterfølgende vil der blive holdt banko i Keldstrup forsamlingshus den 
31.01. 11 og den 28.02.11. Dørene åbnes kl. 18.00, så kom og bak op. Pen-
gene går til et godt formål, f.eks. ferie og udflugt m.m. for de ældre på pleje-
centret.

Vi har stadig gang i indsamlingen til en bus. Den håber vi at få inden foråret, 
så borgerne kan komme ud og nyde vores smukke natur og område.

Er der nogen der har lyst til at komme og besøge plejecentret er de velkom-
men. Det er altid rart med et frisk pust udefra, og der er altid kaffe på kanden 
og lidt hjemmebag.

Lilian Nielsen
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Nyt fra Trelleborg Friskole
Vinteren har meldt sit komme med blæst og regnvåde dage. Skoleåret er for 
længst godt i gang. 

Trelleborg Friskole starter altid skoleåret en søndag, så der er mulighed for 
at gøre det til en festdag for alle elever og forældre. I år var overraskelsen på 
første skoledag en musikoplevelse med Sylvester, der kom med 100 trommer, 
så alle, forældre som elever, fik mulighed for at øve udi trommekunsten. Det 
blev en rigtig sjov og humørfyldt skolestart, og det lykkedes da at få alle trom-
mer til at lyde samtidig (hvilket ikke er nogen let opgave).

På den faglige side var der også lagt op til nye toner; der arbejdes nu me-
get opdelt i en indskolingsgruppe (0. – 2. klasse) en mellemtrinsgruppe (3. til 
og med 6. klasse) og en overbygningsgruppe (7. – 9. klasse). Indenfor trinene 
arbejdes der meget på tværs i mindre grupper. Lærerne oplever en stor for-
dybelse fra eleverne, et meget stort socialt engagement. Lærerne får bedre 
mulighed for at tilrettelægge de bedste forløb, når flere klasser arbejder med 
samme emne samtidigt osv. Initiativet vil blive evalueret flere gange i løbet af 
året af såvel lærere som forældre.

I motionsugen uge 41 blev der tilbagelagt adskillige km. på cykel, til Trel-
leborg Marchen og det daglige Markvejsløb. Der var den årlige afvikling af Trel-
leborg Rekorder, hvor skolen blandt andet fik en ny mester i gummistøvlekast, 
inspirationsdag med Zumba på programmet, lokale olympiske lege osv. En 
uge med frisk luft, røde kinder og masser af bevægelse.

D. 19. november er der teateraften på skolen, hvor eleverne traditionen tro 
opfører et skuespil. I år opføres Folk og Røvere i Kardemommeby med 6. klas-
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se som drivkraft. De øvrige elever optræder på scenen som statister, kor, band, 
nogle laver rekvisitter og andre lyd. Alle bidrager til at få forestillingen i luften. 
Der er generalprøve fredag kl. 11, hvor bedsteforældre og andre interesserede 
er meget velkomne til at kigge forbi.

Forældreengagementet er fundamentet for en friskole som Trelleborg Fri-
skole, og her er der fuld gang i en masse aktiviteter. Der arbejdes hårdt og 
effektivt i de forskellige udvalg. I november sættes der blandt andet nye lofter 
op i 1. og 2. klasse for bedre lyd og lavere støjniveau i klasserne. Dette arbej-
des ledes af skolens udeudvalg. Biblioteksudvalget arbejder løbende på at 
finde de gode tilbud på de rigtige bøger, således at udlånsbiblioteket løbende 
udbygges. Der er nedsat et PR-udvalg, som arbejder med at få synliggjort Trel-
leborg Friskole i vores omgivelser. 

Sidste nyt fra Trelleborg Friskole er at 5. klasse har deltaget i en regional 
fortællekonkurrence i uge 44, som de vandt. Klassen skal nu videre til finalen 
i København, hvor de igen skal “optræde” med deres spændende historie. 
Deltagelsen er et led i den faglige danskundervisning, en anderledes måde at 
lære at opbygge den gode historie på. 

For flere spændende nyheder er man velkommen til at besøge os på  
www.trelleborgfriskole.dk.

Tina Mattebjerg

Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

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

OG ALUFACADER
• Forsikringsskader • Solfilm • Butiksruder 

Indramning af billeder • Salg af kunstnerartikler
Alt glarmesterarbejde udføres

• Alu-
 facader
• Altanlukninger
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Aut. VVS-installatør

58 54 91 40
Næsbyvej 22 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 91 40

www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk

VAND · VARME · SANITET · NATURGAS
SOLVARME · BIOBRÆNDSELSANLÆG · VARMEPUMPER

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
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

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

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

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

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk
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LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leve-
res.

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det.

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

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

Bliver det vinter igen i 2011?
Bestil dit brænde nu, så du har 

tørt brænde på lager.

JHN
Tømrermester

JESPER HVID NIELSEN
Gasekærvej 6, Kelstrup

4200 Slagelse

Kontor
Enghave 108

4281 Vemmelev
Tlf. 20 16 52 12

www.jesperhvid.dk
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Godt håndværk

Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109

jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

BrændeTræ 
Bøg eller Ask aflagt i 2,7 m stakke 

ved fast vej kan købes.
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

Valdbygaard Skovdistrikt

FÆLLESFORMAND Jacob Raft tlf. 51 82 27 78
BADMINTON Kjeld Andersen tlf. 40 13 39 39
FODBOLD - ungdom Ole Madsen tlf. 21 40 20 30
FODBOLD - senior Kim Nielsen tlf. 20 73 97 89
GYMNASTIK Henrik Jensen tlf. 20 15 03 07
PETANQUE  Bent Heegaard tlf. 58 54 04 36
HÅNDBOLD Mette Frimann Nielsen tlf. 22 55 09 69 

6718

STILLINGE

ID
R

Æ
TSFORENIN

G

S.I
.F

.

www.stillingeif.dk

Stillinge Idrætsforening
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WEDENDAL?
Af Helge Christiansen

Tæt ved Hejninge Kirke ligger der en smuk gammel villa, 
hvor der over indgangspartiet står WEDENDAL. Men 
hvorfor hedder den sådan, og hvor stammer navnet fra? 
Det skal der her gøres rede for.

Villaen blev bygget i 1916 af lærer Hans Peter Rasmussen. 
Han blev født den 1. april 1864, altså midt under den 2. sles-
vigske krig, og han døde den 22. maj 1955, 91 år gammel. Han 
var lærer og organist i Hejninge fra 1890 til 1930. Også embedet 
som ringer ved kirken passede han, og for det fik han 20 kr. eks-
tra om året. Da der kom en ny ringer ved Hejninge Kirke, kunne 
Rasmussen fra sin bopæl holde øje med, om den ny mand pas-
sede ringetiderne. 

Hejninge gamle skole brændte i 1916, men da var Hejninge 
ny skole allerede opført på Strandvejen 121 i 1911, den nuværende Trelleborg 
Friskole. Samtidig havde lærer Rasmussen købt den gamle skole, som altså 
brændte 5 år senere. Så fik han samme sted opført den ovenfor nævnte villa, 
som han kaldte Wedendal, fordi han var født på gården Hvedendal, som ligger 
lidt nord for Nørre Alslev på Falster. Hans far hed Rasmus Ottesen, og hans 
bedstefar var den på den tid meget kendte foregangsmand, sognefoged og 
dannebrogsmand Niels Krag.

Lærer Rasmussen nåede at være lærer for 2 generationer af skolebørn. Han 
holdt også hver vinter en velbesøgt aftenskole for den konfirmerede ungdom. 
Han var gennem mange år formand for lærerrådets 17. kreds, for menigheds-
rådet, for kommunens værgeråd og for brugsforeningen. Han var forligsmæg-
ler og kirkeværge og stifter og leder af Hejninge Foredragsforening. Samtidig 
med at være organist i kirken, var han også kirkesanger. Så det er ikke for 
meget at sige, at han fik stor betydning for alle i Hejninge. Hans gravsten står 
lige inden for lågen til venstre på Hejninge Kirkegård.

Litteratur: Lærerne og 
Samfundet. 1913. Bind 
3, side 262.
Danmarks Amter. 
4. Bind. Sorø Amt. 
1929. Side 327f.

Lærer Rasmussen og 29 elever foran Hejninge gamle skole.
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20 års jubilæum
Fredag den 1. oktober blev Henning i brugsen 
overrasket af sit personale, som havde lavet en 
lille uformel reception for ham i forbindelse med, 
at det var 20 år siden han havde sin første dag 
som uddeler i Kirke Stillinge Brugsforening.

I den tid er der sket meget med brugsen: Til-
bygning af lagerplads, ny OK stander og ikke 
mindst udbygning af den brugs, vi har i dag. 

Henning var tydeligvis glad for denne over-
raskelse, og meget glad for, at der var en del 
mennesker som mødte op denne dag, da rygtet 
først kom i gang.

Torsdag eftermiddag og fredag morgen star-
tede personalet med at pynte op med flag, både 
udenfor og indenfor. 

Vi takker Henning for de mange år som uddeler.
Bestyrelsen og personalet i Brugsen 

Petanque
D. 2.oktober havde vi afslutning på sommer-
turneringen med et klubmesterskab.

Resultatet af sommerturneringen blev, at Aase 
Jørgensen, Ø. Stillinge vandt. Hun nåede at spille 
144 kampe, fra 1. april  til 30 sep., hvoraf hun 
vandt  de 84 , efter vores pointsystem gav  det 
en 1. plads med 517 point.   

Den spiller, der havde haft den bedste fremgang fra kamp nr. 10 til vi slut-
tede, rykkede fra en 22. plads  til en 3. plads. Til lykke til Ejgil Hansen, Høng 
(tidligere Barkemose) og til Aase for de fine resultater.

Klubmesterskabet blev vundet af Evelyn Jensen, Vemmelev. 4 kampe, 4 
vundne og 18  score. Nummer 2 blev Erik Johansen, Kr. Stillinge. 4 kampe 3 
vundne, og 24 score. Nr. 3. Marit Heegaard, St. Strand.  4 kampe, 3 vundne                
og 18 score.

Vi spiller fortsat tirsdag og fredag kl. 14-16, og lørdag kl. 10-12.
Hermed ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. 

Bent Heegaard
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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
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN



2 sogne 49

Karl H. Pedersen
Tømrer/byggetekniker
Tlf. 2986 6209
khp@mtbbyg.dk

MTB BYG
Bildsøvej 40, Kr. Stillinge
4200 Slagelse
www.mtbbyg.dk
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Vest-Siællandske Avis 1830
På min boghylde står et indbundet eksemplar af en hel årgang af den Vest-Si-
ællandske Avis (eller Slagelse Ugeblad) fra 1830. Aviserne indeholder primært 
artikler fra nationale og internationale begivenheder, men enkelte små notitser 
fra vores egne lokalområder finder man også. Nedenfor er ordret gengivet, 
hvad jeg har fundet for hele året 1830.

Nikolaj Mikkelsen

Tirsdagen den 16. Februar 1830
Smedestedet i Kielstrup Bye i Kirkestillinge Sogn kan erholdes i Fæste, enten 
strax eller til 1.ste Mai; man melder sig hos Forvalteren på Valbyegaard pr. 
Slagelse.

Løverdagen den 22. Mai 1830
For mindre end 2. Aar siden, havde vi den Sorg at en kiær Søn og haabe-
fuld Yngling, blev os ved døden berøvet. Atter har det behaget Forsynet, at 
saare vi aldrende Forældres hierter, ved efter 14 Dages tiltagende Sygdom, 
om Morgenen d. 9. Mai, at bortfalde vores, af enhver som kiendte ham, sa-
ameget yndede ældste og haabefulde søn, Seminarist Rasmus Jørgen Kliim, 
i sit 28de Aars alder på Gundersløvholm. I 2½ Aar var han Lærer for Hr. For-
pagter Conradsens Børn, til alles Paagieldendes  fuldkomneste tilfredshed. 
Dette bekiendtgiøres sørgeligst for hans og vores Familie og Venner, af hans 
dybtsørgende Forældre. Hr. Condradsen med hele familie, og de mange flere 
af den Afdødes Venner, som med saa meget deeltagelse foraarsagede hans 
saa særdeles hæderlige Jordefærd, var os en stor trøst, og altid vil erindret af 
os med dyb Erkiendtlighed.
Kirkestillinge den 20de Mai 1830.
Fred. Sophia Kliim født Bremer, Andr. Jørgen Kliim pensioneret Skolelærer og 
Gaardeier.

Løverdagen den. 17. Juli 1830
Undertegnede agter at bortsælge sin Eiendomsgaard i Hejninge Bye, en halv 
Miil fra Slagelse, bestaaende af 75 Tdr. land geometrisk Maal. Engbund til 60 
Læas Høe og godt Tørveskiæring. Besætningen kan , om forlanges, forblive 
ved Gaarden. Gaardens Bygninger ere godt vedligeholdte. Liebhaverne ville 
snarest mueligt henvende dem til mig.

Ole Jensen
Selveiergaardmand i Heininge ved Slagelse
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Tirsdagen den 31. August 1830
Onsdagen den 8de September førstkommende, om Formiddagen Kl. 10, vor-
der paa Slagelse Raadstue afholde offentlig Lieitation over et Stykke nye Ræk-
værks Anbringelse paa den østlige Træbro ved Havrebierg, paa den mindre 
landervei til Kallundborg, samt over en liden Reparation paa og Overtiæringen 
af denne Broe. Conditioner og Overslag ere forinden til Eftersyn paa Under-
tegnedes Contoir.

Slagelse den 30te August 1830  Birch.
  
Løverdagen den 18. September 1830
Dersom der, imod forventning, er Nogen som troer at have nogen Slags lovlig 
Fordring til min paa Gunderslevholm afdøde Søn, da anmodes den eller de 
dermed at henvende sig til Hr. Forpagter Conradsen, som for længe siden har 
lovet mig at betale enhver lovmæssige.

Kirke Stillinge den 12te Septbr. 1830  A. Kliim

Tirsdagen den 28. September 1830
Med forrigfuldt Moderhierte maae jeg herved bekientdtgiøre for Beslægtede 
og Venner, at en ondartede Nervefeber bortrev i Døden min kiære Søn Fris 
Trustrup (Studiosus Medicinæ) i Christiania, den 13de Septbr. Kl. 5 enhalv om 
Morgenen, i hans Alders 25de Aar ! Nedbøiet af Sorg over en Søns Tab – som 
jeg haabede skulde blevet min Alderdoms Trøst – begræder jeg nu med min 
Datter og yngre Søn hans alt for tidlige Bortgang fra os; og maa jeg endog 
dagligen sukke over, at Døden for lidet over et Aar siden berøvede mig min 
trofaste og Kiærlige Ægtefælde ! Kun haabet om Gienforeningen med dem i 
hiin bedre Verden, kan skaffe mig lindring i kummer.

Havrebierg den 25de Septbr. 1830  H. C. Trustrup, født Wilden
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

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

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15

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

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

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde onsdag.

VELKOMMEN
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling i 

”Ungdomsklubben Stjernen” 
Stillingevej 57

 lørdag den 29/1 2011 kl. 17.00 med efterfølgende spisning. 

Tilmelding til spisning nødvendig senest den 22/1-2010 til Caroline på tlf. 51 72 39 54

Dagsorden:

• Valg af dirigent 

• Valg af stemmetællere 

• Årsberetning ved formand Niels Christensen 

• Årsregnskab ved kasserer Kim Kristensen 

• Ændring af vedtægternes 
§ 1B foreslås ændret til: Foreningens hjemsted : Slagelse kommune, Stillingevej 57

§ 6A foreslås ændret til: Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 
5 medlemmer og min. 2 suppleanter

§ 6C foreslås ændret til: 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige år 
§ 6H foreslås ændret til:  Folder udarbejdes og tilrettelægges ved de 2 første 

bestyrelsesmøder efter sommerferien. Folder udarbejdes og udleveres i klubben 
ved indmeldelse. Klubstart bekendtgøres i 2sogne, samt på Stillinge skole.

§10C foreslås ændret til: Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Stemmeberettigede er medlemmernes forældre (da børnene ikke er personligt myndige), 

samt lønnede medarbejder.
§ 12b foreslås ændret til : Foreningens midler tilhører Slagelse kommune, børn og unge

• Valg til bestyrelsen 
På valg er:

Niels R Christensen (ønsker ikke genvalg) 
Kim Kristensen (ønsker ikke genvalg)

Emanuela Baroso
Annette Jonsen

• Valg af suppleanter 
 På valg er:  

            Annette Kaae (ønsker ikke genvalg)
 Caroline Jensen 

Samt valg af revisor
På valg er :

Bjarne Nielsen, Erik Jensen

• Indkomne forslag 

(Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)  

• Eventuelt
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Lokalrådets Årspris
Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.

Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige 
foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, 

der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der 
yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet.

Prisen kan også gives for ”den gode historie” 
i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig 

særligt positivt bemærket.

Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, 
der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller 

har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for 
en større del af lokalområdet.

Prisen er på 5.000,- kr. og uddeles på det årlige beboermøde.

Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til 
prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være 

Lokalrådet i hænde senest 31. december.

På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din post-
kasse, så fortæl det til undertegnede, og jeg vil sørge for, at det bliver 
gjort i fremtiden.

Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige 
måneder.

Redaktøren
E-mail: 2sogne@gmail.com eller tlf. 58 54 95 05 (adresse, se side 2)



Onsdag d. 15. december kl. 18.50
Reklamebanko i 
Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 29. december kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 12. januar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 13. januar kl. 9.30
Sangformiddag i Præstegården

Onsdag d. 26. januar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 29. januar kl. 17.00
Ungdomsklubben Stjernen afholder 
generalforsamling
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Mødekalender 
Onsdag d. 1. december kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 1. december kl. 19.30
Orgelkoncert i Stillinge Kirke

Onsdag d. 1. december kl. 19.30
Orgelkoncert i Stillinge Kirke

Torsdag d. 9. december kl. 19.30
Julemøde i Stillinge Forsamlingshus

’2sogne’  siger tusind tak for året 2010
til annoncører, skribenter og læsere og 

ønsker alle en rigtig glædelig jul 
samt et godt nytår.

Uden annoncørernes støtte 
vil det ikke være muligt at have et 

husstandsomdelt blad.



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


