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Stillinge IF
afholder generalforsamling
Se side 6

Hejninge-Stillinge
Lokalråd

Professionel løbetræning
på Stillinge Skole
Se side 46
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Lokalrådets Årspris
Indstilling af personer
Se side 5

36 årg.

2

December 2013

Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Carsten Berg
26 80 91 49
Børge Carlsen
23 72 03 51
Marianne Espenhain
58 54 84 58
Ib Jensen
58 52 97 84
Ketty Munch
39 27 89 90
Jack Rasmussen
58 53 44 79
Lars Schou
29 16 97 65
Hanne Tew
58 54 14 12
Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com
Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
Bildsøvej 81, 4200 Slagelse
Lokalrådets web-master:
Ib Jensen · www.2sogne.dk
2sogneweb@gmail.com
Redaktionsadresse:
Arne Olsen
Birkemosevej 11,
Næsby Strand, 4200 Slagelse
2sogne@gmail.com
Tlf. 60 67 33 42
Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. februar 2014.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 10. januar 2014.
Lokalrådet er meget taknemmelig for alle bidrag, som gør det
muligt at ’2sogne’ kan udkomme.
Såfremt at du vil give et bidrag til
bladet, kan beløb sættes ind på kontonummer 5356 - 000242740. - På
forhånd tak!

2sogne

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler.
Tryksted: Jannerup offset a/s
”2 Sogne” trykkes i 1500 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.
I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
5: Lokalrådets Årspris
Stillinge Spare- og Lånekasse
6: Stillinge IF generalforsamling
7: Huset ekstraordinær generalforsamling
Kelstrup Forsamlingshus takker
12: Stillinge Skole
14: Stillinge skolebestyrelse
15: Askehavegård
16: Konfirmander 1964
17: Konfirmander 1964
22: Ungdomsklubben Stjernen
23: Stjernen generalforsamling
25: Kirkesiderne
33: Virksomhedsprofil Næsby VVS
38: Stillinge IF vinterprogram
46: Løbetræning Stillinge Skole
47: Damefodbold - Badminton
48: Trelleborg Friskole
54: Julesange af Zakarias Nielsen
55: Mødekalender
Forside:
Oktober-stormen forvoldte en del ødelæggelser i vores
område. Her har nogle træer lagt sig ned ved siden af Aktiv
Natur og Velværes shelter i Bildsø Skov. Foto: Mette Fabel.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Cykelsti. På valgmødet d. 23. oktober blev
det endelig offentliggjort, at cykelsti langs
Bildsøvej fra Næsby Strand til Kelstrup bliver anlagt i 2014. Det er naturligvis ikke alene Lokalrådets fortjeneste, men vi tillader os
at påstå, at vi har en del af æren. Cykelstien
har i årtier været højt prioriteret af Lokalrådet, og nu ser det endelig ud til at lykkes.
Anlæg af cykelsti på denne delstrækning vil
give en samlet cykelstiforbindelse fra den
sydlige ende af Næsby Strand og helt til den
nordlige ende i Kr. Stillinge. Cykelstien vil
også binde Kongsmarkvej og Strandvejen
sammen på en for cyklister sikker måde.
Lokalrådet ønsker områdets borgere og
brugere STORT tillykke med bevillingen.
Næste delstrækning, som forhåbentlig bliver
realiseret 2015-2016, bør efter Lokalrådets
opfattelse være fra Næsby Strand over Vestmotorvejen til rundkørslen ved Tjærebyvej/
Borgergade.
Vælgermøde. Onsdag d. 23. oktober holdt
Lokalrådet sit traditionsrige vælgermøde
forud for kommunalvalget. Mødet blev
holdt i Stillinge Forsamlingshus, og Lokal-

rådet havde hyret journalist Peter Sten som
ordstyrer. Dette hverv bestred han til topkarakter, selv om de 8 politikere i panelet ofte
forsøgte at tage ordet og sætte dagsordenen.
Spørgelysten fra salen var som sædvanlig
stor, og de fleste respekterede, at politikerne
ikke er sagsbehandlere eller politibetjente.
For at holde panelet nede på en størrelse,
der kunne være på forsamlingshusets scene,
havde undertegnede udelukkende inviteret
kandidaterne fra de 8 store, landsdækkende
partier, og disse stillede næsten alle med deres spidskandidater. At jeg således udelukkede de 8 mindre lokallister, er ikke for at
fremme en bestemt politisk holdning, hvilket da også understøttes af, at der i panelet
sad repræsentanter fra Dansk Folkeparti, De
Konservative, Liberal Alliance, Venstre, De
Radikale, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, altså fra mørkeblå til mørkerød.
Der blev som vanligt givet en række politiske
løfter denne aften, og Lokalrådet pusler lidt
med tanken om at holde et midtvejsmøde
om 2 år for at se, hvor mange af løfterne der
holder vand. Vi noterede os, at flere af politikerne indbød til bredt samarbejde, uanset
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mandatfordelingen efter valget – og det ville
da være rart, hvis ”børnehavestilen” blev
lagt på hylden, og politikerne begyndte at
samarbejde. Flere politikere indbød også
til øget borgerinddragelse og nærdemokrati – her ville et ”Udvalg for Landdistrikter
& Øer” være et godt bud, hvis det blev et
§17, stk. 4 udvalg med repræsentanter fra
kommunens Landsby- & Lokalråd samt de
to øer. En enkelt eller to af de fremmødte
spidskandidater gav garanti for, at der i de
kommende fire år ikke bliver lukket skoler i
Slagelse Kommune – det bliver spændende,
om det løfte kan holdes, når der skal spares
på budgettet.
Udvikling
Slagelse kommune valgte i 2009 at udtage
et areal til erhvervsudvikling i Kr. Stillinge
af kommuneplanen. Siden er det resterende
areal næsten udbygget, hvorfor Lokalrådet har argumenteret for en genindførelse
af arealudlægget i forbindelse med Kommuneplan 2013. Kommunen har dog ikke
prioriteret Lokalrådets ønsker, og arealet er
ikke med i Kommuneplan 2013. Lokalrådet
er vidende om, at der i Slagelse kommune
som helhed er større arealudlæg, end ”Det
statslige overformynderi” tillader, men i en
landsby, der har haft en befolkningstilvækst
på 20% i de seneste 10 år, og en endnu større
fremgang i de lokale arbejdspladser, er det
totalt dræbende for den positive udvikling,
at politikerne nedprioriterer vores område
i planlægningen. En af de lokale virksomheder, som driftige ildsjæle fra Stillinge har
tiltrukket området, etablerede sig i 2012 i
vores erhvervsområde, og nu i 2013 er virksomheden udnævnt til Gazelle-virksomhed
med en omsætningsforøgelse på bare et år
på 939,6 %! Det højeste i Slagelse Kommune! Virksomheden modtog i 2013 også
Slagelse Erhvervsråds Initiativpris og har
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store planer for udvidelse af virksomhedens
aktiviteter inden for genbrug og grøn vækst.
Lige nu spænder kommunens nedprioritering af Stillinge erhvervsområde dog ben
for den ønskede ekspansion, hvorfor virksomheden påtænker udvidelse i Tyskland og
Frankrig – det er ikke fremmende for udviklingen og væksten i Slagelse Kommune.
Lokalrådet. I seneste nummer af 2sogne
indlagde vi et girokort til frivillige bidrag til
Lokalrådets arbejde, alternativt kunne bidrag indsættes på Lokalrådets konto i Arbejdernes Landsbank, konto: 5356 0242740.
Det er der heldigvis en del borgere, der allerede har gjort, og skulle du have overset
opfordringen, kan det nås endnu.
I Lokalrådet er vi nået langt med vores hjertestarterprojekt og forventer i det tidlige
forår at få hængt de første startere op i vores
lokalområde. Vi har også, med det kommunale budget for 2014, nået en milepæl i bestræbelserne på at få etableret cykelsti langs
Bildsøvej, og med den opmærksomhed der
var – også fra politisk side – i forbindelse
med vores vælgermøde, føles det, som om
vi rider på en positiv bølge. Dette giver lyst
og resurser til nye projekter, for det er sjovt
og inspirerende at samarbejde om projekter,
der lykkes. Vi vil meget gerne dele denne
positive oplevelse og have nogle flere med i
de forskellige projekter. Så hvis du interesserer dig for lokalkulturen, trafiksikkerheden,
landdistriktspolitik, eller hvis du har en god
idé til et projekt, en aktivitet, et arrangement
eller tiltag, så kontakt Lokalrådet på 2sogneformand@gmail.com – vi vil gerne hjælpe
dig med at komme videre med din idé.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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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 5.000,00 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

Ansøgning om tilskud fra
Stillinge Spare- og Lånekasses midler
Der uddeles 50.000 kr. pr. år - dette år for 16. og sidste 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. 20. december 2013 til
Ole Rasmussen, Blomstervænget 2, 4200 Slagelse.
Kuverten mærket ”Sparekassen”.
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Stillinge IF
afholder ordinær generalforsamling
for alle medlemmer

67
IN

I.F
.

18

TSF REN
O

Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 19.00 i Huset,
Bildsøvej 74C, 4200 Slagelse
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent,
2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år,
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse,
4. Behandling af indkomne forslag,
5. Valg af bestyrelse:
a. Fællesformand Jacob Frimand Raft – Ønsker ikke genvalg,
b. Næstformand – Ubesat,
c. Badminton Hans Kurt Nielsen – Ønsker genvalg,
d. Håndbold Camilla Dahl – Ønsker ikke genvalg,
e. Revisor Suppleant Brian Madsen,
6. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 14 dage før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Jacob Frimand Raft (fællesformand)
Støvlebækvej 7, 4200 Slagelse

www.2sogne.dk
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Besøg vores hjemmeside
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk
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Ekstraordinær generalforsamling
i
Huset
Bestyrelsen for Fritids- og kultur-HUSET i Kirke Stillinge,
indkalder til ekstraordinær generalforsamling
mandag den 13. januar 2014 kl. 19.00 i HUSET
Dagsorden:
Valg af dirigent.
Fritids- og Kultur-HUSET lægges ind under Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne
og bestyrelsen for HUSET nedlægges. Dette er et forslag fra bestyrelsen i HUSET.
Eventuelt.
På bestyrelsens vegne
Ib Jensen / Formand

Kelstrup Forsamlingshus
vil gerne takke…
Alle de 102 veloplagte gæster, som deltog i vores Mortens Aften arrangement
den 10. november 2013. I den forbindelse blev der afholdt kinesisk lotteri,
og forsamlingshuset takker følgende sponsorer for deres bidrag:
Slagtermester Leif Henriksen v/Henrik Henriksen, Kelstrup
Møllegaarden v/Jørgen Christensen * Sydbank, Slagelse * Lysgaarden v/ Hanne Tew
Nordbo Ejendomsmægler v/ Carsten Nordbo * Slagelse Kloakservice ApS
Min Købmand, Næsby Strand * Dagli Brugsen, Kr. Stillinge * BoGrønt, Øster Stillinge
Kom-Ann Hudplejeklinik, Slagelse * Salon New Hair, Slagelse
H.H. Auto, Øster Stillinge * DonP Bageri, Slagelse
Kr. Stillinge El-forretning v/Christian Jensen * Scanoffice, Slagelse
Kurts Oliefyrsservice, v/ Jakob Nielsen * Tømrermester Jørgen Bo Jensen, Kelstrup
Mekaniker Finn Hangartner, Kelstrup * Rådhusapoteket, Slagelse
Jongshøj Maskiner v/Henrik Jensen, Kr. Stillinge
Malerfirmaet Bo Nielsen, Kr. Stillinge * Jysk, Slagelse
R.M. Maskinbroderi, Øster Stillinge * Jørn Jensen, Kr. Stillinge
Pilagergård v/ Keld Pedersen, Slagelse * Din Massør v/ Peter Larsen, Slagelse
Marie Ege, Øster Stillinge * Bryggeri Skovlyst, Værløse
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Anlægsarbejde · Gravearbejde
Anlæg af græsplæner
Entreprise · Træfældning
Udlejning af småmateriel,
flishugger og hestetrailer
samt salg af grus og sten.
v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512

Email: ebbensgaard@ofir.dk

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

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

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

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk
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Kontakt:
De Grønne
Kloakentreprenører
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Medlem af

Brian Olsen

Anlægsgartnermestre

26 16 57 20

www.DGKloak.dk

brian@stepla.dk
Martin Bertram

Aut. kloakmester

40 56 00 75

martin@stepla.dk

Medlem af

De Grønne
Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund
www.stepla.dk

Anlægsgartnermestre

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

Aut. kloakmester

Møllegården

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

Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

Salg af æg, brænde m.v.
26298029 / 26298012
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.
Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.
Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste.
Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom.
Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

Brug din lokale autoriseret kloakmester, så er du sikker på en ordentlig
og fair behandling. Vi er medlem af Dansk Byggeri, Dansk
Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

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

2sogne
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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

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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Kære læser
Stillinge Skole er i gang med flere forskellige
tiltag i dette skoleår. I øjeblikket vil de fleste
være vidende om, at skolens omklædningsrum gennemgår en omfattende renovering.
Den gamle sauna mellem omklædningsrummene er væk, og vi er i fuld gang med
at lave nye badefaciliteter med flere brusere
og skillerum. Selve omklædningsrummene
skulle i første omgang ikke renoveres, men
da hallens bestyrelse aktivt gik ind i arbejdet, fandt skolen og bestyrelsen en løsning,
så der også blev råd til at renovere selve omklædningsrummene. Hallens bestyrelse har
indvilget i at betale for alt inventaret og skolen for maling mm. Fra skolen skal der lyde
en stor tak for det gode samarbejde, så det
var muligt at få renoveret både baderummene og omklædningsrummene på samme
tid. HJ Huse regner med at være færdig med
renoveringen omkring jul, og indtil da håber jeg, I bærer over med, at det er lidt besværligt at benytte omklædningsrummene.

Nyt og bedre internet
I den kommende tid vil der blive indlagt fiberlinje til skolens internet. Det betyder, at
skolen fremadrettet vil råde over den hurtigst mulige internetforbindelse. Der ud
over vil hele skolens trådløse netværk blive
opgraderet. Dette skulle gerne medføre, at
vi opnår endnu større driftsikkerhed. Halbestyrelsen har i den forbindelse sagt ja til,
at der også opsættes trådløst netværk i hallen, så det kan bruges af eleverne både i og
udenfor skoletiden.
Spil dansk
Torsdag den 31/10 var skolen med til at
fejre Spil-dansk-dagen. Alle eleverne fra
0.-6-klassen sang danske sange, både sammen med de andre klasser på skolen, men
også sammen med eleverne på andre skoler
som en del at det store landsdækkende kor.
Eleverne havde desuden øvet sig på ”The
cup song”. Vi slog rekorden for flest medvirkende (83). Dagen var en stor succes til
glæde for alle på skolen.
Skolebestyrelsens årsberetning
I forbindelse med Skolebestyrelsens årsberetning havde vi inviteret Tim Frank Andersen. Tim fortalte, hvordan fremtiden
kommer til at se ud indenfor it-området.
Desværre var der næsten ingen forældre
tilmeldt, hvilket var meget ærgerligt. Jeg og
skolebestyrelsen håber på bedre opbakning
næste år, da det er vigtigt, vi alle bakker op
om skolens arrangementer.
0. klasse afholdt
Desuden har skolebestyrelsen
suppleringsvalg, og i den forbindelse vil vi
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byde velkommen til Peter Emborg som nyt
medlem.
Folkeskolereform
Frem mod næste skoleår arbejder skolen
med at implementere den kommende skolereform. Der er nedsat arbejdsgrupper i forbindelse med understøttende undervisning,
lektiecafé og bevægelse. Arbejdsgrupperne
vil udarbejde et oplæg til, hvordan vi tilrettelægger en skoledag med mulighed for at
leve op til reformens målsætninger.
Storm over Bakkedal
Stormen den 28/10 ramte også skolen. Desværre knækkede der en del træer på skolen,
men heldigvis kom ingen til skade. Bakkedal
var i forbindelse med oprydningen derfor
lukket et par dage, men er nu åben igen for
alle, som har lyst til at bruge området.
Nye køreplaner for busserne
I skal være opmærksomme på, at busforbindelserne ændres til januar. Skolen er derfor
i gang med at undersøge, hvad det giver af
udfordringer for eleverne i forbindelse med
transport til og fra skolen. Vi håber ikke på
de store ændringer, men det, vi er vidende
om, er, at en del af eleverne vil få længere
ventetid. Vi arbejder derfor på at finde en
løsning til gavn for eleverne.

December 2013
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Forældrekurser
Skolens vejledere har afholdt forældrekurser
i dansk og matematik. I dansk var formålet
både at vise it-programmet Cd-ord, samt
hvordan man kan få det på egen computer,
så eleverne også kan bruge det hjemme i det
daglige. I matematik fik forældrene genopfrisket deres egen matematikkunnen, således
at de bedre kan støtte op om matematiklektierne. På mellemtrinnet og i udskolingen
havde vi to hyggelige aftener, hvor der var
stor spørgelyst. Da tiden var al for kort, vil
der blive afholdt opfølgningsaftener til foråret. Til disse kurser er det ikke en forudsætning, at man har været på det første kursus,
så mød endelig op, når vejlederne til foråret
lukker op for tilmeldinger.
Besøg på Falckstation
0. og 1. c på Stillinge skole har været på besøg på Falckstationen i Kørsør. Vi blev vist
rundt af to falckreddere, som med glæde
fortalte os om ambulancen, brandbilen og
andre udrykningskøretøjer der er på stationen.
På billederne ses: Lucas, Felix, Jens,
Jóhann, Sulayman, Noah samt de to falckreddere Martin og Benjamin.
Martin Meier
Skoleleder
Stillinge Skole
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Stillinge skolebestyrelse
I foråret 2013 vedtog Folketinget en folkeskolereform, som skal implementeres fra
næste skoleår - det vil sige efter sommerferien i 2014. Folketingets intentioner med
reformen blev kort nævnt i seneste nummer
af lokalbladet. Vi er mange, som er spændt
på, hvad der konkret vil komme til at ske og
hvilken betydning det vil få for vores børns
skolegang.
Den 2. november havde Kommunen inviteret til dialogmøde for skoleledere, repræsentanter fra lærer, elever og skolebestyrelser
i anledning af den nye skolereform. Der var
plenum-indlæg, forskellige indlæg for mindre grupper samt plenumdiskussion. Mødet
viste, at der er mange forskellige grupper,
som har interesser, holdninger og visioner
for den kommende skolereform. Det er særdeles positivt med bred interesse, men det er
samtidig en udfordring at få skolereformen
implementeret, så alle de mange forventninger hos de forskellige grupper bliver indfriet.
Mødet sluttede med paneldiskussion. En af
paneldeltagerne var Danske Skoleelevers
formand Agnete Vienberg Hansen. Det var
en fornøjelse at høre hendes engagement
for den nye skolereform. På elevernes vegne
glædede hun sig over reformen. Hun var
velforberedt og meget præcis i sine formuleringer af de tiltag, der skal gennemføres i
forbindelse med den nye reform. For hende
handler reformen om tre ting:
1) Folkeskolen skal udfordre alle eleverne,
så de bliver så dygtige, de kan.
2) Folkeskolen skal mindske betydningen af
social baggrund i forhold til faglige resultater.
3) Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal
styrkes blandt andet gennem respekt for
professionel viden og praksis.

For vores vedkommende er det i første
omgang Kommunen, som skal komme med
forslag til, hvordan den nye folkeskolelov
kan udmøntes og implementeres i Slagelse
Kommune. Kommunen har til det arbejde
nedsat det såkaldte §17.4-udvalg. Fra Stillinge skole deltager skolebestyrelsesformand
Helene og elevrepræsentant Andreas. Senere, når udvalget er kommet med sine forslag,
skal vi på Stillinge skole til at planlægge de
konkrete tiltag, som skal iværksættes her.
Det var ikke med begejstring, at vi er blevet meddelt, at den kommende evaluering
af vores autisttilbud er blevet udsat. Vi ser
frem til evalueringen og til at tilbyde vores
hjælp. På Stillinge skole har vi efterhånden
mere end 10 års erfaring i at inkludere autisme børn i normalskolen. Inklusionen sker i
en positiv synergi til glæde for både autistelever og eleverne i normalskolen.
Og så har vi holdt suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Peter Emborg, far til Adam i
autistklassen, er blevet valgt for den resterende valgperiode. Der er nyvalg til skolebestyrelsen i maj 2014. Så hvis du kender
nogen, eller måske selv overvejer at stille op
til bestyrelsen, er der ingen grund til at holde sig tilbage. Hold øje med valget, kontakt
skoleledelsen eller én fra bestyrelsen.
Tak for opbakningen til Stillinge Skole
gennem året, der snart er gået, fra både forældre, børn og til jer, der står på sidelinjen
med interesse for den lokale skolepolitik.
Glædelig jul og Godt nytår til alle.
Bjarne Nielsen
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Juletid i Askehavegård

Det sør´me, det sandt, december.....
Nu er julen over os, og børnene er i fuld
gang med at jule.
November er blevet brugt til at lave hemmeligheder, som de skal have med hjem til
jul som overraskelser til mor og far.
I december måned kan ventetiden være
meget lang, når man tæller ned til juleaften.
Men så prøver vi på bedste vis at få tiden til
at gå med juleklip og julesang.
Stille og rolig indfører vi også børnene i
div. juletraditioner. Dette gøres bl.a. ved at
vi om mandagen holder fællessamling med
adventslys og julesang.
Mange steder får man julenisser på besøg
hen imod juletid, men i Askehavegård får vi
julemus. Julemusenes vigtigste opgave er at
øve børnenes evne til at fortælle små historier om dagligdags-oplevelser.
Halvvejs mod jul holder vi
den årlige juletræsfest, hvor
børnene går Lucia-optog. Der
er ikke et øje tørt, når de små

poder kommer ind med lys i hænderne og
glorie på hovedet.
Efter det fine optog serverer de flittige
forældre i Aktivitetsudvalget gløgg og æbleskiver, sidstnævnte spises i rigelige mængder
af både børn og voksne. Og mon ikke der
er nogen med en hemmelig forbindelse til
julemanden..?
Vores køkken, som er et stort rum med
højt til loftet og store vinduespartier, er blevet støjdæmpet. Så akustikken er forbedret,
så køkkenet er blevet et rigtig dejligt rum at
være i og om morgenen er det ’hjertet’ i hele
børnehaven.
Pr. 1. oktober har Askehavegård Børnehave fået ny hjemmeside, som er opdateret
med sidste nye pædagogiske tiltag, heriblandt de nye læreplaner. Den er langt mere
brugervenlig og afspejler Askehavegård i
både ord og billeder.
Mvh.
Askehavegård Børnehave

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

www.2sogne.dk

2sogne
December 2013
16

Konfirmander 5/4 1964

Bagest fra v. Ole Bjarne Gjermandsen S, Niels Jørgen Rasmussen B, Jens Søren Sørensen K, Flemming Thordal Hansen S. Foran: Leif
Richardt Olsen N, Erling Bruno Henriksen K, Bjarne Falk Madsen K, Mogens Thormod Pedersen N, Poul Henning Hansen S, Jørgen
Lorenzen S.
Næste række: Anne Marie Nygaard Jensen S, Anne Randi Larsen S, Rita Marie Jensen N, Ruth Henny Olsen S, Jette Marianne Andersen
Ø, pastor Olesen. Forrest: Birgit Margrethe Madsen K, Jette Eikrem Nielsen N, Birgit Larsen Km, Anne Grete Hansen S, Hanne Beatrice
Madsen B, Lili Petersen B.
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Konfirmander 4/10 1964

Bagest fra v. Kaj Hansen Ø, Kaj Alfred Sørensen N, John Meldgaard S, Jim Thorleif Jørgensen S, Finn Hangartner K. Forrest: Karen
Elsebeth Sørensen K, Lis Valsted Madsen B, Alice Hansen Ø, Birgit Irene Søgaard Ø, Bitten Lene Frederiksen Ø.
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Græsslåning,
hækkeklipning,
beskæring af træer,
malerarbejde mv.

2sogne

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

Kontakt for tilbud.
2 hyggelige værelser med separat indgang og med
fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet
med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden
www.lysgaarden.dk
eller kom forbi og tal med mig eller ring.

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk
B&B er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.
Velkommen!
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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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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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Så er julen igen på trapperne i det danske
land, og så der er dømt julehygge i Klub
Stjernen, hvor der vil være mulighed for
at lave lidt julegaver, klippe/klistre og julepynte klubben. Da bolchekogningen var en
kæmpe succes sidste år, gentager vi selvfølgelig succesen igen i år. Desuden vil der vil
være dage, hvor vi bager julesmåkager og
laver risengrød med nisseøl til.
Stjernen holder traditionen tro julebanko tirsdag d. 10.12.13 kl. 16.00
BEMÆRK TIDSPUNKTET ER
RYKKET I FORHOLD TIL SIDSTE
ÅR.
Sidste klubdag inden juleferien er
onsdag d. 18. december.
Klubben åbner igen tirsdag d. 7. januar 2014.

Husk at klubben holder åben 1 fredag i måneder for alle medlemmer,
enten ved tur ud af klubben eller i klubben. Varsles 1 måned før.
Bestyrelsen ønsker alle
en rigtig glædelig jul samt et
godt og lykkebringende nytår.
Vi sender en stor tak til de forældre, som
har hjulpet klubben med vagter i 2013.
Vi ser frem til endnu et godt år i Klub Stjernen med forældrehjælp.
HUSK INGEN FORÆLDREHJÆLP
- INGEN KLUB
Følg med på hjemmesiden, facebook eller på skolen via opslag.

www.klubstjernen.dk

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så skriv til 2sogne@gmail.com eller ring til tlf. 60 67 33 42, og jeg
vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.

www.2sogne.dk
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Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
i
”Ungdomsklubben Stjernen”
Bildsøvej 74 C 1.sal
Mandag d. 27/1 2014 kl. 18.30 - ca. 21.00
Klubben er vært med kaffe/the, frugt og kage.
Dagsorden:
* Valg af dirigent
* Valg af stemmetællere
* Årsberetning ved formand Dorthe Gliese Henriksen
* Årsregnskab ved kasserer Annette Johnsen
* Valg til bestyrelsen
På valg er: Allan Svendsen, Christina Svendsen og Dorthe Gliese Henriksen
* Valg af suppleanter
På valg er: Per Hansen og Mie Olsen
* Samt valg af revisor
På valg er: Erik Jensen og Bjarne Nielsen
* Indkomne forslag
(Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
* Eventuelt

www.klubstjernen.dk
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Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk.

Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer,
informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde.
Når du har tilmeldt dig nyhedsmail får du en mail som du skal bekræfte.
Tilmeld dig den lokale nyhedsmail, så er du godt informeret!
På www.2sogne.dk finder du mange relevante oplysninger om det lokale erhverv,
om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet,
den lokale kalender og meget mere.
Gør www.2sogne.dk til din startside og du er altid opdateret!

Støt vores annoncører
- de støtter os!

Vita HomeCare
- de bedste hænder

Godkendt af Slagelse kommune til
praktisk bistand og pleje samt nødkald
Vi er fast besluttet på, at yde den absolut bedste hjemmepleje og omsorg, hvor respekt
for dig og dine behov sættes i centrum - det handler om tryghed og livskvalitet.
Modtager du hjemmehjælp eller pleje i Slagelse kommune,
så skift gratis til Vita HomeCare.
Mulighed for tilkøb af rengøring, pleje, lettere havearbejde m.m
Husk at der er håndværkerfradrag på mange ydelser f.eks rengøring og havehjælp
Ring og spørg
6142-8482
Ved plejehjemsassistent Tammy Grell og
sygeplejerske Vivi Jørgensen

www.vitahomecare.dk
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Demokratisk legitimitet? …!!
Et af argumenterne for at indføre et eller to kirkeråd i
folkekirken (dels for de indre anliggender, dels for
økonomien) er, at det vil give en større demokratisk
legitimitet.
Men når man ser på, hvordan det kirkeministerielle
udvalg har tænkt sig kirkerådene konstrueret, vil det i
praksis være så som så med demokratisk legitimitet. Man
forestiller sig for eksempel, at et råd skal have 10 læge
medlemmer (1 fra hvert stift), 1-2 medlemmer fra
provstiudvalgene, 1-2 fra stiftsrådene, 3 præster valgt af
præsterne, 2 provster valgt af provsterne, 2 biskopper
valgt af biskopperne, 2 medlemmer udpeget af ministeren, 3 læge medlemmer udpeget af de frie kirkelige
organisationer, 1 medlem udpeget af folkekirkens personaleorganisationer, dvs. 25-27 i alt.
Tænker man sig nu, at en gruppe folkekirkemedlemmer er utilfredse med kirkerådet og ser frem til at
kunne sammensætte et nyt råd ved næste valg, så vil de
formodentlig blive slemt skuffede, når de opdager, at de
kun kan påvirke valget af 1 ud af rådets 25-27 medlemmer, nemlig det medlem, der vælges i deres stift. Det
er tilmed sådan, at man skal sidde i et menighedsråd for at
have valgret. Udgør de utilfredse et mindretal i stiftet er
chancen for ved et valg at ændre på kirkerådet lig nul.
Ordningen sikrer med meget stor sandsynlighed, at
der fra alle ti stifter vil blive valg en repræsentant med et
bredt og blødt folkekirkeligt midterstandpunkt. Nogenlunde samme standpunkt vil dermed blive repræsenteret
af ti af kirkerådets medlemmer. I hvert stift vil flertallet i
praksis være umuligt at udfordre.
Resten af kirkerådet har folkekirkens almindelige
medlemmer endnu mindre indflydelse på, da de vælges
eller udpeges af og blandt forskellige personalegrupper.
Bortset fra stiftsrådene og provstiudvalgene, der selv

December 2013

KKI IRR K
E SS II DDEERRNNE E
KE

26

2sogne

vælger 1-2 medlemmer. Stiftsrådene og provstiudvalgene er
i forvejen valgt af menighedsrådsmedlemmer, så heller ikke
her har medlemmerne nogen direkte indflydelse på valget.
Selv om interessen for menighedsrådsvalg ofte er
ganske ringe, er det ikke vanskeligt for den, der vil påvirke
sit lokale menighedsråd, at gøre det. Det er de fleste steder
nemt at komme i menighedsrådet. Til gengæld vil det være
uhyre vanskeligt, ja nærmest umuligt at få indflydelse på
valget til et kirkeråd. Kirkerådet vil være de aktive kirkefolks
råd, hvor de kan sikre sig deres egen vedvarende indflydelse. Sammensætningen og valgmåden lægger magten hos
dem, der allerede er inde i folkekirkens magthierarki. En
ting er sikkert: et kirkeråd, hvad enten det skal beskæftige
sig med de indre anliggender eller med økonomi, vil fremskynde afviklingen af folkekirken som sognekirkernes kirke
(hvor medlemmerne har ansvaret og indflydelsen, hvis de
ønsker den), og udviklingen af kirken som en slags offentlig
institution (hvor personale og rådsmedlemmer har ansvaret
og indflydelsen).
Demokratisk legitimitet – ha, ha! – en dårlig vittighed.
Morten Brøgger

Høringssvar fra menighedsrådene
Begge vore menighedsråd har indsendt høringssvar om
folkekirkens styrelse.
Kirke Stillinge menighedsråd har i sit svar understreget, at
magten i folkekirken også fremover hovedsageligt bør ligge
hos menighedsrådene, og har afvist forslaget om et kirkeråd
for de indre anliggender, og anbefalet et råd for folkekirkens fælles økonomi.
Hejninge menighedsråd har i sit svar afvist forslagene om
ændring af folkekirkens styrelse, da den nuværende ordning
skønnes bedst at sikre menighedsrådenes indflydelse.
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Torsdag, den 5. december, kl. 19.00
i Kirke Stillinge forsamlingshus

Gå julen i møde med en stemningsfuld aften i
selskab med operasangeren Jens-Christian Wandt.

Julens og advents smukke salmer og sange er på programmet og præsenteres med små anekdoter om musikken,
tanker ved juletid, fortællinger om julens mærkelige traditioner, oplevelser fra mange julekoncert i både ind- og
udland, og samarbejdet omkring julens musik med spændende personligheder. Solistiske indslag veksler med fællessang hvor alle synger med. Hør bl.a. O hellige nat, Julebudet, Glade jul, Barn Jesus i en krybbe lå, Der er noget i
luften, og mange andre af julens elskede salmer – også et
par af de populære engelske Christmas Carols.
Jens-Christian Wandt er kendt fra Julekoncerten i
Skagen Kirke som TV2 har sendt hvert år til jul siden 2010.
Han er arrangør af Verdensballetten som hvert år turnerer i
Danmark. I 2010 udgav han albummet „Jul i Skagen“.
Der vil desuden være kaffebord, børnekor og udlodning af
julestjerner.
Entré 30,- kr. Alle er velkomne.
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Advent og Jul i vore kirker:
1. søndag i advent medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Stillinge kirke kl. 16.00.

K E SS IIDDEERRNNE E
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3. søndag i advent opfører Trelleborg Friskole et
krybbespil ved gudstjenesten i Hejninge kirke
kl. 10.30.
3. søndag i advent synger vi julen ind sammen
Landsbykoret ved gudstjenesten i Stillinge kirke
kl. 19.30.

Juleaften er der julegudstjeneste i Hejninge kirke kl.
14.30 og Stillinge kirke kl. 16.00 ved gudstjenesten i
Stillinge medvirker voksenkoret.
Juledag er der julegudstjeneste i Stillinge kirke
kl. 10.30 her medvirker voksenkoret.
Anden juledag er der julegudstjeneste i Hejninge
kirke kl. 10.30.
Nytårsdag er der gudstjeneste i Stillinge kirke kl.
14.30, her medvirker det lille motetkor, og i Hejninge
kl. 16.00.
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Jul
Nu vil vi sjunge og være glad
i Jesu Kristi navn!
Guds Søn er født i Betlehems stad,
os alle til glæde og gavn.

O, han oplader på ny den dør
til glædens Paradis,
som længe for os stod lukket før,
ham være lov, tak og pris!

FILMAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN

Torsdag, den 30. januar, kl. 19.30

Vi skal se filmen „Shadowlands“, som handler om
forfatteren C.S. Lewis’ ægteskab med Joy Davidman.
Det er en bevægende og stærk film. I hovedrollerne
ses Anthony Hopkins og Debra Winger.
Der er kaffebord.
Alle er velkomne. Der er fri entré.
SANGFORMIDDAG I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag, den 20. februar, kl. 9.30
1864 – I anledning af 150-året for slaget ved Dybbøl
synger vi nogle sangene fra tiden og fortæller træk af
den begivenhed, som fik så stor betydning for
Danmarks senere historie. Formiddagen ledes af
organist Charlotte Nielsen og sognepræst Morten
Brøgger.
Der serveres morgenbrød og kaffe.
Alle er velkomne. Der er fri entré.
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag, den 20. marts kl. 19.30
Lektor ved Københavns Universitet, Sven Rune Havsteen
fortæller om musikken og teologien i J.S. Bachs store værk
Matthæuspassionen.
Det er påskeevangeliet sat i musik af en af de aller
største komponister. Matthæuspassionen er et værk for kor,
orkester og solister. Det omfatter det en række meget
smukke arier og koraler.
Der er kaffebord. Alle er velkomne. Der er fri entré.
KONCERTTUR TIL KØBENHAVN
Søndag, den 6. april om eftermiddagen.
Som optakt til påsken arrangerer vi en tur til en opførelse
af Bachs Matthæuspassionen. Billetprisen vil ligge omkring
200 kr. Hvis der er interesse, vil vi om muligt sørge for
fælles transport.
Der er to opførelser i København denne dag, og når vi
ved, om der er interesse for turen, vil vi sørge for at købe
billetter til den ene af dem.
Interesserede bedes snarest melde sig til sognepræst
Morten Brøgger, mbr@km.dk eller 58 54 70 40.
VINTERKIRKE

Som et forsøg vil vi i vinterens løb ændre lidt på vores
sædvanlige gudstjenestetidspunkter og steder.
I Stillinge kirke vil gudstjenesterne kl. 9 blive afholdt i
dåbskapellet, som blev istandsat sidste år. Vi håber på nogle
gode og mere intime gudstjenester.
I Hejninge kirke vil vi flytte morgengudstjenesterne til
om aftenen, kl.19.30. Der vil være lys på kirkegården, og vi
håber, at den hyggelige stemning, der er til vores sangaften i
oktober, også vil indfinde sig til disse aftengudstjenester. Der
vil være kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.
Se nærmere i gudstjenestelisten.
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GUDSTJENESTER Stillinge
1. december, 1. i advent
8. december, 2. i advent
15. december, 3. i advent
22. december, 4. i advent
24. december, Juleaften
25. december, Juledag
26. december, 2. juledag
29. december, Julesøndag

kirke
1600
1030
1930
1030
1600
1030
Ingen
1030

1. januar, Nytårsdag
5. jan., Helligtrekgr.s sønd.
12. jan., 1.s.e. Helligtrekgr.
19. jan., 2.s.e. Helligtrekgr.
26. jan., 3.s.e. Helligtrekgr.

1430
1600 *
1030
900
1030

Hejninge
kirke
1030
Ingen
1030
Ingen
1430
Ingen
1030
Ingen
1600
Ingen
1930
1030
Ingen

Gudstjenester på plejehjemmet
11. december, kl. 14.30, 24. december, kl.10.00
og 8. januar, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Torben Hjul Andersen.
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For
at bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe
fredag inden kl. 16.

Friweekend
Sognepræst Morten Brøgger holder fri i weekenden
4.-5. januar 2014. Embedet varetages af præsterne i
Sct. Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf.
58 52 08 81. (Se også www.sctpederskirke.dk).
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Sognepræst

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

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

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

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,
e-mail: skrivtilberg@stofanet.dk.
Anette Andersen
Lars Andersen
Else Berg
Knud Hansen
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Virksomhedsprofil

Næsby Strand VVS
65 års historie
Virksomheden blev startet af Svend Larsen
i 1948 med navnet Næsbystrand Smede og
Maskinværksted, og i 1966 begyndte hans
ældste søn Erik Larsen at arbejde i virksomheden.
I 1969 bestod Erik Larsen gvs-eksamen
og trådte ind i virksomheden i 1970.
I midten af halvfjerdserne begyndte den
anden søn Bent Larsen at arbejde i virksomheden, og i 1988 overtog han Svend Larsens
del og virksomheden skiftede navn til Næsbystrand VVS.
I 1986 begyndte Eriks ældste søn Per
Larsen at arbejde i virksomheden.
I 2006 døde Erik Larsen, og hans kone
Lilli Larsen og Bent Larsen drev virksomheden videre.
I 2008 bestod Eriks yngste søn Bo Larsen
installatøreksamen og begyndte i virksomheden.

1. januar 2009 overtog Per og Bo Larsen virksomheden og driver den med succes
videre.
Nyeste tiltag i virksomheden er oprettelsen af en webshop, hvor vi tilbyder salg
af VVS produkter af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser.
Næsbystrand VVS udfører alle former
for VVS blandt andet varmeinstallationer,
vandinstallationer, gasinstallationer, sanitetsarbejde, biovarme (pillefyr, jordvarme,
luft til vand, pilleovne).
Vi bruger kun produkter af god kvalitet,
og kan altid stå inde for vores arbejde, og de
produkter vi bruger.
I dag arbejder vi på det meste af Sjælland, da kundehenvendelserne nu også
kommer meget uden for lokalområdet.
Firmaet beskæftiger Lilli på kontoret og
tre mand i ’marken’.

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer,
informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde.
På www.2sogne.dk finder du mange relevante oplysninger om det lokale erhverv,
om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet,
den lokale kalender og meget mere.
Scan koden og se filmen lavet i samarbejde med
Slagelse kommune om vores lokalområde
- Landsbyfilmen
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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Egen produktion
af døre og
vinduer i
lærketræ
Kunstgræsanlæg
i hele Danmark

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

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

KIRKE STILLINGE

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

Tlf. 21 40 20 30

LØVE
TRAKTORSERVICE

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

SALON
HERDIS

Hele familiens frisør
Herrepensionist klipning
Luksus permanent
Miljøvenlig permanent
Langt hår

110,- kr.
590,- kr.
670,- kr.
743,- kr.

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

Salon Herdis
Degnevænget 14
Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22
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Frisør
Harlekin
v/ Marianne Christiansen

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

Mangler du

GODT LYS I HJEMMET?
små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE
EL - FORRETNING A/S

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen

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

Rigelig og veltillavet mad

2sogne
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Stillinge Forsamlingshus

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

Lars Meng 40 53 85 89

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

Hanne*s Rengøring
Alt i rengøring
tilbydes

Tlf. 2125 8385
info@hannesrengoering.dk
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Stillinge IF 2013/2014
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Badminton
Tid:

Dag:

Hold:

16.00 – 17.00
Tirsdag
17.00 – 21.00		
21.00 – 22.00		

Børnetræning		
Motion
Motion – Sene tider

Kontingent - Motion
Kontingent - Sene tider

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

Juleafslutning:
Nytårsturnering:
Klubmesterskab:
Sæsonafslutning:

17. december 2013
19. januar 2014 - Se side 47
23. marts 2014
8. april 2014		

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

Håndbold
Tid:

Dag:

Hold:

Instruktør:

18.30 – 20.00

Onsdag

Dame senior

Tonni Borgstrøm

Herre senior

Jan Schwartz

20.00 – 22.00		

Kontingent:
Kr. 1.000,Sæsonafslutning: 30. april 2014			
		
Afdelingsformand:		
Camilla Dahl Nielsen. Tlf. 2063 8954
Email: 		
handbold@stillingeif.dk
Mød os på Facebook: 		
Stillinge IF - Håndbold

Læs mere på www.stillingeif.dk
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Gymnastik
Tid:

Dag:		

16.30 – 17.30
Mandag
16.30 – 17.30			
18.00 – 19.00			
18.00 – 20.00			
19.00 – 20.00			
20.00 – 22.00			

Hold:		

Instruktør:

Troldunger
1-3 år
Krudtugler
3-6 år
Motion - Mix
Stortrampolin
Zumba		
Rytme damer 18+

Ragnhild
Jørgen
Inge-Lise
Henrik
Rikke Sørensen
Simone & Line

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

Inge-Lise
Flemming, Charlotte,
Palle & Henrik
Rikke Sørensen

16.00 – 18.00

Henrik

Fredag

Kontingent			
Kontingent stortrampolin		
Kontingent Zumba 		
Sæsonafslutning:		
Afdelingsformand:		
Email: 		
Mød os på Facebook:

Stortrampolin		

Kr. 400,Kr. 500,Kr. 400,- (1 dag) - Kr. 650,- (Begge dage)
7. april 2014

Dorthe Gliese Henriksen. Tlf. 2078 3086
gymnastik@stillingeif.dk
Stillinge IF - Gymnastik

Stortrampolin har haft træningsweekend i Stillingehallen i weekenden 2-3/11-13 forud for kommende klubtræf.
De lokale springere skulle op imod springere fra Haslev,
Borup, Greve, Vordingborg, Roskilde og Karise. Springerne arbejdede meget fokuseret mod weekendens
stævne.
Træningsweekenden var en succes og gav 2 medaljer til
klubtræf i Karise søndag 10/11. Asbjørn vandt guld i sin
række, og Sarah vandt sølvmedalje i sin række. Rigtig
flot klaret.
Vi takker “Kokkemutter”/ Jeannette Broby, der var så
sød igen i år at sponsorere aftensmaden, så vi kunne
koncentrere os om at træne springerne.
Trænerne
for trampolin
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Petanque
Tid:

Dag:

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

Periode:
September - maj
Maj - september
Hele året
Hele året

Pris:
Kr. 400,		
Opstart:
Der spilles hele året
Afdelingsformand: Bent Heegaard. Tlf. 2364 7436
Email: petanque@stillingeif.dk
Atter er et år ved at være gået.
Vi har haft et godt år, hvor det meste af spillet har været på hjemmebane, og hvor
vi bl.a. har haft besøg af Fuglebjerg og Drøsselbjerg, som vi også har genbesøgt.
Enkelte har også været til turnering i Slagelse.
Der har ikke været tilgang af nye spillere i år, så der er stadig 26 aktive spillere, som
ikke stopper op, fordi det går mod frost og sne, men spiller hele vinteren.
Fra ca. 1. sep til ca. 15. april er spilletiderne:
Tirsdag og fredag kl. 14 – 16, Lørdag kl. 10 – 12.
Der er stadig plads til flere aktive på banerne, så hvis du går og keder dig og gerne
vil have lidt motion i et godt kammerstlig selskab, så mød op på banerne ved Støvlebækvej og vær med. Det kræver ikke kendskab til spillet, man lærer det hurtigt.
Alle ønskes en god jul samt et godt nytår 2014.
Bent Heegaard

Afdelingsformænd
Badminton:

Hans Kurt
Nielsen

5854 9286 badminton@stillingeif.dk

Fodbold ungdom: Ole Madsen

2140 2030 fodbold_ungdom@stillingeif.dk

Fodbold senior:

Ole Madsen

2140 2030 fodbold_senior@stillingeif.dk

Gymnastik:

Dorthe Gliese
Henriksen

2078 3086 gymnastik@stillingeif.dk

Håndbold:

Camilla Dahl
Nielsen

2063 8954 handbold@stillingeif.dk

Petanque:

Bent Heegaard

2364 7436 petanque@stillingeif.dk

2sogne
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Motion
Stillinge IF undersøger i samarbejde med Stillinge Hallen muligheden for at oprette
Spinning / Indoor Cycling hold til vintersæsonen 2013 / 2014.
Et spørgeskema, der blev rundsendt i juni måned, viste en interesse for dette i vores
område.
For at Stillinge IF kan løfte sådan en opgave må vi trække på personer, der tidligere
har beskæftiget sig med dette.
Har du tidligere været aktiv som rytter, instruktør eller bestyrelsesmedlem med
dette som ansvarsområde, eller har du tips til, hvordan en sådan træningsmulighed
skal løftes, men ikke selv har tid, ønsker vi at høre fra dig.
Kontakt fællesformand:
		

Jacob Raft. Tlf. 5182 2778
Email: formand@stillingeif.dk

Hold øje med www.stillingeif.dk, idrætsforeningens infoskærme i Stillinge Hallen
samt i 2sogne, hvor nyt vil blive annonceret.

Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden www.stillingeif.dk
Bemærk: Ændringer kan forekomme, så hold øje med hjemmesiden og infoskærmene!
Oplever du problemer eller har spørgsmål, så kontakt din afdelingsformand, kasserer eller fællesformand.

Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål, ønsker at blive en del af hovedbestyrelsen, afdelingsudvalgene
eller træner/instruktør, gode idéer, ris eller ros er du altid velkommen til at kontakte:
Stillinge Idrætsforenings bestyrelse:
Fællesformand:

Jacob Raft

5182 2778 formand@stillingeif.dk

Næstformand:

Ubesat		

Kasserer:

Michelle Byskov 5126 2044 kasserer@stillingeif.dk

nf@stillingeif.dk

Læs mere på www.stillingeif.dk
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Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park& Park
Have
& Park

Trailere
marine
produkter
Trailere
samtsamt
marine
produkter
Trailere
samt marine produkter

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

BIRKEDAHL’s BILER

www. jongshoej-maskiner.dk
Telefon 5854 7276

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

v/ Klaus Birkedahl
Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse
Tlf.: 58 54 86 76
Bil: 40 35 06 69
www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres
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Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Kirkens
Korshær
Slagelse

Tøj og ting
Møbelgenbrug
Løvegade 68
Tlf. 58 53 24 11
Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)
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formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
kasserer@stillingeif.dk
badminton@stillingeif.dk
fodbold_senior@stillingeif.dk
fodbold_ungdom@stillingeif.dk
gymnastik@stillingeif.dk
haandbold@stillingeif.dk
petanque@stillingeif.dk
www.stillingeif.dk

Jacob Raft
5182 2778
Ubesat		
Michelle B. Nielsen 5126 2044
Hans Kurt Nielsen
5854 9286
Ole Madsen
2140 2030
Ole Madsen
2140 2030
Dorthe Gliese H.
2078 3086
Camilla Dahl Nielsen 2063 8954
Bent Heegaard
2364 7436

Æ

R

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold senior
Fodbold ungdom
Gymnastik
Håndbold
Petanque
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Når du handler hos os,
eller forærer os ting, du ikke
længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde
blandt de dårligst stillede.
Tak for din hjælp.

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

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

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

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

Slagelse
Dyrehospital A/S
Sten Kokholm

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

58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Besøg hjemmesiden

www.2sogne.dk

og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.

2sogne
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER
V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP

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






BUKETTER
BEGRAVELSE
RECEPTIONER
BRYLLUP m.m.

GRATIS

LEVERING
I HELE SLAGELSE

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

ELLER EFTER AFTALE
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Professionel løbetræning
på Stillinge skole
På Stillinge skole ville vi gerne ruste eleverne i 7. og 8. klasse bedst muligt til Skolernes
Motionsløb, og derfor talte vi selvfølgelig
om at lave noget løbetræning i idrætstimerne. En lille gruppe elever fra de to klasser
ville gerne udvikle deres løb og stifte bekendtskab med forskellige træningsformer.
Vi tog derfor kontakt til PB Performance
Løbetræning.
Per Birkmose er uddannet DGI løbetræner
og DGI-landsinstruktør, han er også frivillig
træner i Høng Løbeklub.
Per havde først en træningsseance med alle
eleverne fra begge klasser, efterfølgende fire
gange med den lille gruppe elever. Eleverne
har prøvet kræfter med tempoløb, intervaltræning, og ikke mindst spurter med henblik

på at booste konditionen samt iltoptagelsen.
De har lavet balanceøvelser og styrketræning og en smule ’crossfit’.
Eleverne har taget godt imod træningen og
var glade for Pers smittende begejstring. De
har givet sig selv fuldt ud og har prøvet nye
sider af sig selv. Det har været så fedt at opleve, at eleverne på løbeholdet nærmest blev
skuffede, hvis ikke der var tid til bakkesprint
ved kirkestien.
På motionsdagen i Bildsø skov løb en af eleverne fra løbeholdet en distance på 21.1 km,
svarende til en halvmaraton. Det har været
fantastisk at medvirke på dette morgenløbehold.
En af idrætslærerne,
Annette Kaae.

Foto er fra den seneste træningsgang (foto taget af Annette Kaae). Det er fra venstre: Julie, Nanna, Frederik, Mikkel,
Rasmus, Per Birkmose, Malthe, Daniel, Hjalte (halvmarathonløberen), Michael og Rasmus.
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DAMEFODBOLD
Vi skal have kvinderne på banen

Nu skal der ske noget i fodboldafdelingen, og som et helt nyt tiltag i Stillinge IF
vil der blive oprettet et dame-seniorhold.
Der vil være opstart i februar 2014, og holdet vil blive tilmeldt en turnering,
i enten 7-mands eller 11-mands.
Yngste alder er 15 år, men opefter er der ingen grænse.
Yderligere info kan fås hos Kim – 26157046
Grib allerede nu mobilen og fortæl, at du er interesseret.

Nytårsturnering i badminton
Du inviteres hermed til Nytårsturnering i Badminton
Søndag d. 19. januar 2014 kl. 09.00
Spillet er gratis, og der kan købes forsyninger undervejs.
Spisning kl. 13.00, som koster 75,- kr.
Der vil være en tilmeldingstavle i hallen fra 3. december.
• Turneringen er for alle!
• Det er en Mix-turnering.
• Man tilmelder sig uden fast makker.
• Man spiller x antal kampe med en ny makker i hver kamp.
• Man spiller efter de alm. regler. (til 21 point)
• En kamp spilles bedst ud af 3 sæt. (afhænger af antallet af tilmeldte)
• Parret med flest point har selvfølgelig vundet.
• Ud fra kampenes resultat finder man, uafhængigt af hinanden, puljens stærkeste
kvinde og mand.
Tilmelding senest tirsdag d. 14.01.14.
Alle kan deltage uanset niveau, vi kommer for at have det sjovt.
Vi glæder os til at se dig.
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Nu sig tiden nærmer
Her midt i november, hvor dette skrives, kan
man så småt mærke kulden komme krybende, og mørket sænker sig ubønhørligt over
landskabet. Det er mørkt, når man tager
på arbejde og i skole, og det er igen blevet
mørkt og sort, når familierne vender næsen
hjemad ud på eftermiddagen.
Men jeg glæder mig i denne tid, som Johan Krohn skrev i Peters Jul for mere end
140 år siden. Ikke kun fordi, at børn og
voksne nu ved, at julen så småt nærmer sig,
men ligeså meget fordi – med de mørke
november dage – så kommer den årlige
teateruge og -fest på Trelleborg Friskole. Og
min erfaring siger mig, at det virkelig er noget at glæde sig til. I år er det Jules Vernes
”Jorden rundt på 80 dage”, der bliver taget
under kærlig behandling af instruktøren og
alle de mange medvirkende elever.

Bruger skolen virkelig en hel uge på et
teaterstykke? Det er godt nok mange undervisningstimer, der går til tant og fjas! Nu
er ugen mere end bare teater. Der er værksteder med relation til historien opdelt efter
alderstrin, hvor der arbejdes med historiske,
kulturelle og litterære emner. Selvom ugen
”bare” var teater, så tror jeg såmænd godt,
at jeg også ville kunne forsvare det. For hvad
er mennesket, når det kommer til stykket i
grunden uden kunst og kultur?
Personligt har jeg to børn, der skal deltage i årets forestilling. En pige i 1.klasse som
i stykket skal spille turist i Egypten under
Foggs rejse. Hun er fyr og flamme om eftermiddagen, tegner hieroglyffer og fortæller om tøj og kultur til den helt store guldmedalje. Det er meget, meget smittende! Vi
har også en dreng i 4. klasse, der sammen

2sogne

med en kammerat skal optræde som klovne.
Hvad de to drenge ikke har samlet op af
viden om klovne, det er ikke godt at vide.
”Far: Vidste du, at klovne ikke bare er morsomme, men også er blevet brugt i litteraturen som onde og uhyggelige?” Slår man
op på side1 i Antorinis lille katekismus, så er
det nok ikke lige den slags færdigheder, man
hér finder, men det er ren, rå og uforfalsket
dannelse, når det er bedst.
Teaterugen på Trelleborg Friskole har altid en klassisk fortælling som udgangspunkt,
sidste år var det J.M. Barries ”Peter Pan” og
året før H.C. Andersens ”Fyrtøjet”. Disse
uger lærer børnene rigtig mange nyttige
ting, og de står for mig som selve essensen
af at være en friskolefamilie. Børnene stifter
bekendtskab med de klassiske fortællinger,
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de samarbejder om en fast, bunden opgave,
de lærer at fordybe sig i et emnefelt og endelig trænes deres evne til at stå foran en meget
stor forsamling.
Igen må man som friskolemand sige, at
hvor og hvordan man arbejder med klassisk
litteratur, det er ikke det afgørende. Derimod er det afgørende, at man anerkender
deres blivende værdi for vores samfund, og
derfor introducerer en bred vifte af forfattere, så viden, forståelse og sammenhænge
sætter sig fast i de kommende generationer.
Med ønsket om en fantastisk teaterforestilling og -fest, samt en velsignet jul og
nytår.
Tekst: John Jensen
Foto: Brian Dehli
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Kom-Ann
Hudplejeklinik

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

Kom-Ann

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

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
•
•
•
•
•

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

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

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

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

Aut. VVS-installatør

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

i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt smedejern til hus og have
•
•
•
•
•

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

LAGER
PORTE
PAVILLONER
VINREOLER
OLIELAMPER

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

VELKOMMEN

Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn
Forsikringsskader
Reparation og salg af: Landbrugsmaskiner, græsslåmaskiner og havefræsere.
Sandblæsning af div. emner.

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15
Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.
Autoværksted - Pladesmed
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Jeres sommerhus skal i nærmeste
fremtid tilsluttes den offentlige kloak
Vi er autoriserede kloakmestre, og med mere end 30 års
gang i lokalområdet har vi en solid viden og erfaring indenfor vores felt.
Vi kommer gerne ud og giver Jer en ordentlig og saglig gennemgang af
det stykke arbejde, som der er brug for, på netop Jeres ejendom.

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

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

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården
Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT 20 15 02 62
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Brændetræ
Bøg, Eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke
ved fast vej kan købes.
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.

Henvendelse til
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller
A. Bech 20 47 17 15.
Valdbygaard Skovdistrikt

Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56

Godt håndværk
Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109
www. fischerflindtholt.dk • jj@fischerflindtholt.dk
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Julesange
af Zakarias Nielsen
MOD JULEN

JULEAFTEN

Hvor travle end Dagene falde,
naar Julen for Døren vi ser,
vi har imellem dog alle
et fredhelligt Frikvarter.

En Snemark hvid, en Landsby, lun og stille,
et Væld af lange Toner over Vang,
et Sus af Engle, der i Luften spille
og ringe alle Hjerter op til Sang –

Da skærpes saa sært vort øje
for Dagenes Misgreb og Tant,
ved Stjernens Glimt fra det høje
vi øjner vort Livsmaal grant.

Ej ene Lyd af Malm er Klokkens Klange,
nej, der er Minder, Drøm og Haab deri,
og der er Glædesgraad og Sejerssange,
al Livsens varme, lyse Poesi.

For Fremskridt ved Tanke og Snille
der blæses saa højt i Lur;
men det, som vor Frelser vilde,
det var: vort Hjertes Kultur.

Fald over Byen tæt, du Drys af Lyde,
du Regn af Trøst, du Strøm af Fred,
fald over Rigmands Grund og fattigst Gyde,
fald tættest over syge Hjertebed !

Og hvis du i Julen kan mærke,
du bliver paa dette klog,
da faar du Længsler saa stærke
og drager paa Pilgrimstog.

Du urofyldte Sjæl, som Gys fornemmer,
fordi du raadvild staar paa Kirkevej,
vær trøstig! Gud ej fattigt Barn forglemmer ;
han Fjender har, men Stedbørn har han ej.

Tit Sjælen af Verden er fangen,
og Tankerne sukker i Bur,
i Julen frigøres i Sangen
det himmelske i vor Natur.

Du kære Jul! Mens Taarnets Klokker klinger,
og By og Bo indsuger Julefred,
fra Kirken i vort Bryst det ringer - ringer –
og Livet er velsignet, Døden med.

Og alle Sorger sig jævne,
og Hjertet forstaar og tror:
det Liv er ej ”over Evne”,
som stiler mod Fred paa Jord.
(Fra Zakarias Nielsens KLOKKESPIL)

(Fra Zakarias Nielsens KLOKKESPIL)
Helge Christiansen
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Onsdag d. 22. januar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Mandag d. 27. januar kl. 18.30
Ungdomsklubben Stjernen afholder
generalforsamling i Huset
D
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Torsdag d. 30. januar kl. 19.30
Hejninge-Stillinge
Filmaften
i PræstegårdenLokalråd
D · S
A
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Tirsdag d. 4. februar kl. 19.00
Stillinge
IF afholder generalforsamHejninge-Stillinge
Lokalråd
ling i Huset

KLING

·

RH

HOLD

Æ

·

N

U

E

N

HE

M

EN

ED ·
Å

D · S
A

M

D

VI

KLING

·

RH

HOLD

Æ

·

U

N

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

B

Onsdag d. 11. december kl. 18.50
Reklamebanko i Stillinge
Forsamlingshus
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ED ·
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M
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Mandag d. 13. januar kl. 19.00
Huset afholder ekstraordinær
generalforsamling
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge
Lokalråd
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Lokalrådet og 2sogne ønsker alle
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Tusind tak til alle annoncører, skribenter og læsere.
Uden jer ville der ikke være noget blad.

