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Stillinge Spare- og Lånekasse
fandt en ekstra pose penge og uddeler
endnu engang midler - Se side 5

Du kan også læse 2sogne på
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Ny Hyggeklub i HUSET
Mødetid hver torsdag kl. 10
Se side 10

www.2sogne.dk

37. årg.
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Børge Carlsen
23 72 03 51
Ib Jensen
58 52 97 84
Jack Rasmussen
58 53 44 79
Lars Bøcher
53 66 59 66
Lars Schou
29 16 97 65
Marianne Espenhain
58 54 84 58
Yoram Roshu
58 54 18 60
Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com
Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
kasserer@gmail.com
Lokalrådets web-master:
Ib Jensen · www.2sogne.dk
2sogneweb@gmail.com
Redaktionsadresse for 2sogne:
Arne Olsen
Birkemosevej 11,
Næsby Strand, 4200 Slagelse
2sogne@gmail.com
Tlf. 60 67 33 42
Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. februar 2015.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 10. januar 2015.
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.
Indbetaler du 100 kr. mrk. ’2sogne’,
vil du modtage bladet med posten.

2sogne

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler.
Tryksted: Jannerup offset a/s
”2 Sogne” trykkes i 1600 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.
I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
5: Lokalrådets Årspris
Stillinge Spare- og Lånekasse
10: Hyggeklubben i HUSET
11: Askehavegård
12: Stillinge Skole
13: Ungdomsklubben Stjernen
Hejninge Bylaug
18: Stillinge skolebestyrelse
20: Gamle billeder
25: Kirkesiderne
36: Petanque
37: Ungdomsklubben Stjernen
38: Spejderne
39: På røvskubber i Hejninge
44: Trelleborg Friskole
48: Stillinge Plejehjem
49: Virksomhedsprofil Scanmetals
54: Frihedskæmpere
55: Mødekalender

Forside: Den nye cykelsti mellem Kelstrup
og Næsby Strand er snart helt klar til at blive taget i brug.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet er godt i gang med at bearbejde alle de input og ideer til en lokal Udviklingsplan, der kom på bordet ved stormødet d. 20. september, og der begynder
efterhånden at tegne sig nogle overordnede
temaer for det videre arbejde. Vi har et fantastisk godt og konstruktivt samarbejde med
Slagelse Kommune om dette projekt, og
kommunen støtter nu yderligere op om arbejdet for, at vi kan få udarbejdet den første
lokale Udviklingsplan i Slagelse Kommune.
Tanken er, at den skal være ”masteren” for
kommende Udviklingsplaner i andre dele af
kommunen. Borgerinddragelse er et meget
vigtigt redskab, til den gode Udviklingsplan,
og det er derfor meget vigtigt, at du deltager
i debatten og sender dine input til 2sogneformand@gmail.com.
Temaerne for Udviklingsplanen er i den
foreløbige skitse følgende:
LANDSBYERNE: Bosætning og byforskønnelse.
SERVICE, TURISME OG ERHVERV:
Erhverv, kunst, turisme og markedsføring.
NATUR OG REKREATIVE OMRÅDER: Bildsø Skov, strandområdet, sundhed
og trivsel.
INSTITUTIONER OG FORENINGER:
Lokalråd, netværk, skoler, børnehaver, SIF,
Stillingehallen og HUSET.
INFRASTRUKTUR: Vejnettet, cykelstier,
trafiksikkerhed, busforbindelser, stisystemer
og internetadgang.

råde blevet beriget med endnu en flok engagerede ildsjæle, der vil arbejde for ”Det gode
liv på landet”. Bylauget er allerede gået meget aktivt ind i kampen mod Energi Fyns
planer om opførelse af et kraftværk mellem
Hyllerup og Hejninge. Lokalrådet bakker
100% op om modstanden mod placeringen
af dette meget markante byggeri med op
til 35 meter høje skorstene midt i det åbne
land, meget tæt på Hejninge Mose, Trelleborg og Hejninge. Af de oplysninger, der
er tilgået Lokalrådet, har kraftværkets 18
dieselmotorer en samlet årlig produktion på
315.360 MWh, svarende til ca. 70.000 parcelhuses forbrug. Efter vore oplysninger har
disse dieselmotorer kun en virkningsgrad
på 40-45%, ”restenergien” – en voldsom
mængde overskudsvarme ledes via et batteri
af køletårne ud i naturen, hvilket jo er hul i
hovedet. Hvis kraftværket blev placeret ved
”STOP39”, hvor der i forvejen ligger store
industribygninger med meget høje skorstene, kunne ”restenergien”/overskudsvarmen
konverteres til fjernvarme. Denne placering
ville kræve, at Energi Fyn investerede op til
10 millioner kr. ekstra, men mon ikke denne investering ville være ret profitabel, når
den megen overskudsvarme kunne sælges
til SK-forsyning? En placering, hvor overskudsvarmen kunne udnyttes, og dermed
øge kraftværkets virkningsgrad, ville bestemt
også pynte på Kommunens CO²-regnskab
og vore børnebørns overlevelsesmuligheder.

Lokalrådet måtte i oktober sige farvel til
Ketty Munch, der efter 6 års medlemskab
ønskede at takke af. Lokalrådet takker Ketty
for hendes engagement og dåd.

Ny Trelleborg blev d. 3. november præsenteret for naboer og andre interesserede.
Planen går ud på at skabe et oplevelses- &
videnscenter om vikingetiden. Et meget
stort og spændende projekt, der vil være
med til for alvor at sætte vores lokalområde
på landkortet. Med i planen er også at ned-

Hejninge Bylaug har holdt stiftende generalforsamling, og dermed er vores om-
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rive det nuværende museum fra 1995, der
p.g.a. af dårlig byggeskik, dårligt håndværk
og ringe vedligehold, efterhånden kun bliver
stående af gammel vane. Sideløbende med
Ny Trelleborg er projekt Tude Å dal, hvor
der arbejdes på at genskabe det oprindelige løb for Åen samt hæve vandstanden til
samme niveau som på Harald Blåtands tid.
Med de menneskeskabte klimaforandringer
– forstærket af fejlplacerede kraftværker –
vil det formentlig også snart blive svært at
holde vandstanden nede.
Cykelstien langs Bildsøvej mellem Kelstrup
og
Næsby Strand
er snart klar
til indvielse.
Det er bare så
godt, og det
bliver dejligt
til sommer at
kunne cykle
næsten ud til
Tude Å uden
fare for liv
og lemmer.
Nu håber vi jo så kommunen i 2015, eller
senest i 2016, vil fortsætte den fine stil og
anlægge cykelsti mellem Næsby Strand og
Tjærebyvej/Borgergade på den anden side
af motorvejen.
Slagelse Erhvervsråds Initiativpris
gik i år til HJ Huse i Kelstrup. Prisen gives
til ”en virksomhed, organisation eller enkelt
person, som helt særligt har vist initiativ og
vilje til at skabe vækst og udvikling i Slagelse
Kommune.” Det er i øvrigt første gang i prisens lange historie, at en bygge- & anlægsvirksomhed står som vinder. Sidste år gik
prisen til Scanmetals i Kr. Stillinge. Fra Lokalrådet skal lyder et STORT tillykke med
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hæderen til de to virksomheder, der på den
måde er med til at markere og markedsføre
vores dejlige lokalområde med en positiv
historie.
Frivillige bidrag til Lokalrådets arbejde
gives heldigvis af rigtig mange – TAK for
det. Lokalrådet får faktisk også en del bidrag
fra læsere, der ikke bor i et af de to sogne,
typisk fra borgere der har boet her engang,
og disse bidragsydere har så modtaget 2sogne med posten. Men er det nu helt rimeligt
overfor vores sponsorer og andre bidragsydere, at bruge 84,- kr. årligt (2014 pris) på
at sende 2sogne til en person, der måske gav
et bidrag på 50,- kr. sidste år? Lokalrådet
har drøftet dette og har besluttet at ændre
praksis. Vi vil stadig 2 gange årligt lægge girokort i 2sogne for indbetaling af frivillige
bidrag, men dette vil ikke fremover medføre,
at 2sogne bliver tilsendt med posten. Ønsker
man stadig at få 2sogne tilsendt med posten, er det fremover nødvendigt at tegne et
abonnement. Dette abonnement tegnes ved
at indsætte 100,00 kr. på Lokalrådets konto i
Arbejdernes Landsbank, registreringsnummer: 5356, kontonummer: 000212740.
Indbetalingen skal mærkes ”2sogne”. Indbetalingen dækker et års udgivelser og sikrer
altså at indbetaleren får de følgende 6 blade
tilsendt med posten. Vi håber, bladets læsere
kan se rimeligheden heri og stadig vil støtte
op om Lokalrådets arbejde samt vores flotte
beboerblad, der naturligvis stadig vil blive
husstandsomdelt til alle helårsboliger i vores
lokalområde samt ligge til afhentning hos de
tre dagligvarebutikker.
De personer, som siden september har
indbetalt et frivilligt bidrag, er registreret
som abonnenter og får således tilsendt de
næste 6 numre af 2sogne.
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,- 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.

Ansøgning om tilskud fra
Stillinge Spare- og Lånekasses midler
Der uddeles 50.000 kr. - dette år for 17. 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 2014 til
Ole Rasmussen, Blomstervænget 2, 4200 Slagelse.
Kuverten mærket ”Sparekassen”.

5

6

December 2014

2sogne

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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Kom-Ann
Hudplejeklinik

• Ansigtsbehandlinger
• Frugtsyrebehandlinger
• Hårfjerning
• Dag og fest makeup
GAVE
• Massage
KO
U
• Vipper og bryn
DSTED RT
ES
• Tandsmykker
• Gelénegle
• Ansigtszoneterapi

Kom-Ann

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

2sogne

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
•
•
•
•
•

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

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

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

Hurtig VVS-hjælp
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

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

2sogne

December 2014

KFUM-Spejderne

KILDEMOSEN SMEDIE

i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt smedejern til hus og have
•  LAGER
•  PORTE
•  PAVILLONER
•  VINREOLER
•  OLIELAMPER

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

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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Hyggeklubben i HUSET
Hyggeklubben i HUSET i Kirke Stillinge fik en rigtig god start, vi har nu mødtes
mange gange, og vi har det bare så hyggeligt
sammen – se billederne fra vores hyggestund på
www.2sogne.dk.
Vi glæder os til de næste mange torsdage
– der er også plads til dig, så måske vi bliver
endnu flere!
Vi har fundet vores kreative gener frem
igen, så der skal hygges, og vi skal have
gang i diverse håndarbejder, som måske
har ligget lidt stille. I vores område er der
mange kreative sjæle, som laver flere forskellige slags håndarbejde. Derfor har vi nu et
samlingssted, hvor interesserede kan mødes,
sludre og udveksle gode ideer, lave håndarbejde sammen – og fremfor alt, hygge sig
sammen - Der bliver snakket rigtig meget!

En kreativ klub, en strikkeklub - kald det
hvad I vil - et sted, hvor man kommer med
sit håndarbejde i tasken for at lave noget og
for at være sammen med andre med samme
interesse.
Vi har fået stillet HUSET’s lokaler til
rådighed hver torsdag formiddag fra 10.00
til 12.00, og vi mødes fortsat hver torsdag
i dette tidsrum. Det er HUSET, Bildsøvej
74C, indkørsel ved Stillingehallen og til
højre. Der behøves ingen tilmeldinger på
forhånd, pak dit håndarbejde i tasken – og
mød op – der er god plads til flere i hyggeklubben.
Vi ses / Lis Nielsen
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December i Askehavegård
Det milde efterår
Det lune efterårsvejr opfordrer til udeliv,
og på de gode dage er det endnu ikke nødvendigt at trække i flyverdragten. Børnene
nyder det, og det giver anledning til at benytte det nye legestativ, som blev sat op på
arbejdsdagen i september.
I efterårsferien blev der etableret læhegn
og hyggekroge på legepladsen i form af diverse planter sponsoreret af lokal morfar
og et forældrepar til et tidligere børnehavebarn. Det har skabt liv og hygge på hele
legepladsen.
Den søde juletid
Snart er det jul, og børnene er i fuld gang
med at jule.
En af de største opgaver for børnene i
juletiden er at kunne holde på hemmeligheder. De har længe været i gang med overraskelser, som de skal have med hjem til mor
og far til jul.
I december måned kan ventetiden være
meget lang, når man tæller ned til juleaften.
Så vi prøver på bedste vis at få tiden til at gå
med juleklip og julesang.
Børnene lærer om julens traditioner eller
i hvert fald de mest håndgribelige af dem.
De lærer om nedtælling til jul ved hjælp af

adventslys, der
synges julesange, og de lærer
om vigtigheden
af at opføre sig
pænt, for julemanden ved jo
som bekendt
alt…
Torsdag
d.
11. december
holder vi den
årlige juletræsfest, hvor børnene går Lucia
optog. Der bliver blitzet og optaget til den
store guldmedalje af stolte og glade forældre, 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 man kan jo ikke
have en juletræsfest uden en helt speciel
gæst, som kører i kane og leverer gaver til
alle jordens børn...
Mvh Bestyrelsen i
Askehavegård Børnehave

Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk
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Energirenovering af skolen
Skolens Serviceleder har sammen med
kommunale ejendomme set på skolens
energiforbrug. I den forbindelse blev det besluttet at skifte skolens vinduer i hele hovedbygning samt opsætte nye lysarmaturer ved
medarbejdernes arbejdspladser. Dette vil
medvirke til at mindske energiforbruget og
give bedre lysforhold på arbejdspladserne.
Bakkedal
For to år siden indviede vi skolens nye udeskolemiljø, Bakkedal. Området har været
brugt flittigt og er med til at skabe et godt
læringsmiljø for børn og voksne. Desværre
var det gamle bålhus ikke længere sikkert
for eleverne at benytte, så derfor er det pillet ned, og i stedet vil der blive opsat et nyt
bålhus i form af en stor tipi med plads til
35 personer. Vi glæder os meget til tipien
er opsat, så vi igen kan benytte alle de gode
muligheder for sjov og læring, der er i forbindelse med et bålhus.
Nye medarbejdere
Da Ole Lehm er gået på pension, og vi har
fået flere elever, har vi ansat tre nye medarbejdere. Eva Bremholm er ansat som Børnehaveklasseleder og skal varetage undervisningen i 0.b. Eva kommer fra en lignende
stilling på Flakkebjerg skole. Mads Pedersen
er ansat som pædagog i hovedskolen. Mads
kommer fra en stilling på Antvorskov skole
og skal primært varetage støttefunktionen
på to elever. Der ud over har vi ansat Anette
Pedersen, som skal varetage undervisnin-
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gen i matematik og idræt i hovedskolen og
autistklasserækken. Annette kommer fra en
stilling på Sorø Husholdningsskole.
Skolens bibliotek
Skolens biblioteksmedarbejdere er i gang
med en større omrokering af bibliotekets
indretning. Det har blandt andet medført, at
der er etableret et område til skolens mindste elever, hvor de har bedre mulighed for
at få overblik over bibliotekets mange spændende materialer. Der arbejdes desuden på,
at biblioteket og skolens IT-funktion skal
smelte sammen til én enhed. I den kommende tid vil der derfor blive i gangsat nye
tiltag med henblik på at gøre biblioteket
mere interaktivt.
Samarbejde med
de lokale virksomheder
Den nye folkeskolereform sætter fokus på
samarbejde mellem skolen og erhvervslivet. I den forbindelse har vi haft kontakt til
byens plejehjem, hvor vi blev mødt af stor
velvilje til at lave et samarbejde, til glæde
for både eleverne og plejehjemmets beboere. Fra skolens side vil vi i den nærmeste
fremtid arbejde videre med at få etableret et
formelt samarbejde mellem skolen og virksomhederne i lokalområdet. Skulle I være
vidende om virksomheder, der gerne vil
indgå i et samarbejde, stort eller småt, må I
meget gerne bede dem om at henvende sig
til skoleleder Martin Meier.
Martin Meier

2sogne
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Ungdomsklubben er åben...
Ja vi skriver sådan, da medlemstallet i klubben desværre er dalet og vi kan ikke rigtigt
forstå det, da klubben altid har været et godt
samlingssted for vores børn og unge. Om
det er pga. rygter om, at den skulle lukke,
som faktisk begyndte i slutningen af sidste
sæson (vi ved ikke, hvorfor de rygter er startet), eller om det er fordi Jeres børn/unge
har fået alt for travlt efter skolereformen er
kommet, skal være uvist.
De børn, der er meldt ind i klubben, de
hygger sig... men det ville jo være dejligt
med flere børn/unge i klubben. Så kom op i
klubben, den har åben tirsdag og onsdag fra
kl. 14.00 - 21.00
Vi har valgt at åbne klubben om mandagen, gældende fra d. 17.11.2014 for 7. klasse
og opefter til 18 år, i tidsrummet kl. 15.00
- 21.00. Dette vil være gratis, men med en
egenbetaling til arrangementer.
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Da antallet af medlemmer jo er dalet,
er det besluttet, at vi d. 16.12.2014 IKKE
holder vores traditionelle julebanko,
men i stedet får ris a´la´mande kl. 16.00
med mandelgaver samt en biograftur om
aftenen. Dette kommer der nærmere opslag
om lidt senere. Dette er kun for betalende
medlemmer.
Vi julehygger i december, hvor børnene
kan lave julegaver, bage og klippe-klistre.
Klubben har sidste åbningsdag inden juleferien d. 17.12.2014, hvor klubben giver
æbleskiver.
Vi åbner igen mandag d. 05.01.2015 kl.
15.00.
Bestyrelsen ønsker alle en super dejlig
juleferie.
På bestyrelsen vegne Dorthe Gliese.

www.klubstjernen.dk
Hejninge Bylaug

inviterer til spadseretur søndag den 7. december kl. 13.
Vi går en tur på ca 1½ time, hvor vi skal ud at kigge på
den naturgenoprettede Hejninge mose.
Vi mødes ved nr. 118 og slutter turen med gløgg og lune æbleskiver
på Lodagervej 5.
Pris for deltagelse er 25 kr. pr. næse.
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.
Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.
Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste.
Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom.
Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

Bildsøvej 106 - Kelstrup - 4200 Slagelse
Tlf. 5854 9048 - fax 5854 9379 - mobil 4056 9248
www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk
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Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

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

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

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

Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84
www.strandensmalerservice.dk
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M www.mads
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

17

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 julesalg
JULETRÆSSALG OG PYNTEGRØNT

Aut. kloakmester

Igen i år har vi juletræer og pyntegrønt på Møllegården

Vi sælger juletræer fra den 20. november.
Der vil være mulighed for at fælde selv.
Allerede nu har vi pyntegrønt og
afdækningsgran af nobilis og nordmannsgran samt blandede bundter med gran,
buxbom, kristjørn og hønseben.
I ønskes alle en glædelig jul fra
Møllegården

Møllegården

Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

26298029 / 26298012
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Stillinge skolebestyrelse
Stillinge Skole har siden sommerferien tilbudt forskellige typer valgfag, så eleverne
har mulighed for at kunne fordybe sig i
forskellige fag eller områder. Eleverne har
mulighed for at synge i kor, bygge og programmere LEGO-robotter, være i kreativt
værksted, dyrke boldspil eller gå i lektiecafé.
Her følger et lille stemningsbillede fra tre af
valgfagene.
Robot IT:
I et af skolens fysiklokaler er en lille flok elever i fuld gang med at bygge små robotter af
LEGO. De fleste er drenge, men det skræmmer ikke Julie fra 4. B, som mener, at nogle
måske bare tror, at LEGO Mindstorms er
for de, som er mere ”nørdede” og mest for
drenge. Det er dog ikke Julies holdning.
Hun bygger også med LEGO derhjemme
og interesserer sig meget for teknik. Julie
mener, at hun kan bruge det hun lærer om
programmering og teknik, når hun bliver
ældre. ”Måske kan jeg opfinde en ovn, som
siger til, når maden er færdig” – siger hun.
Som med de andre forløb i faglig fordybelse
vælger man for ti uger ad gangen. De første
ti uger har Julie haft lektiecafé, men har bestemt sig for at blive bedre til at få lavet sine
lektier hjemme, så hun kan tage ti uger mere
med LEGO, når dette forløb er slut.
Hans Peter og Oscar fra 4.A er også
i gang med at lave robotter. De fortæller
at det er anden gang de har valgt LEGO
Mindstorms. De har allerede godt styr på
programmering og kan følge manualerne
fra LEGO-sættene, så nu bygger de fra fri
fantasi. ”De små robotter kan bl.a. styres
af klap og kan programmeres til at følge
en sort streg på gulvet fortæller drengene.
Deres lærer Steen fortæller entusiastisk om
fordelen ved at tilbyde alle elever ét, el-

ler flere ti ugers forløb. Her på skolen kan
mange flere få mulighed for at prøve kræfter
med teknik og programmering, og ikke kun
få udvalgte elever, som man ser det på andre
skoler. Selvom kompetencerne er forskellige, så betyder det intet for undervisningen,
som sagtens kan differentieres: Nogle bygger, andre programmere eller opfinder.
Lektiecafé:
I lektiecaféen er der en rolig og hyggelig
stemning. Her har eleverne mulighed for at
arbejde med opgaver, de har for i deres klasse eller træne sig i nogle af de områder, de
gerne vil blive stærkere i. Et par af drengene
fra 4. klasse sidder med emat.dk og øver forskellige matematikopgaver. Magnus fra 5.
B er ved at være færdig med sin månedsopgave, og må indrømme, at selvom han synes,
at lektiecafé kan være kedeligt, så er det også
ret hyggeligt og ofte drikker de også te sammen. Magnus går i lektiecaféen for at få lavet
det, han ellers skulle nå hjemme, men også
for at få hjælp til noget af det, som kan være
svært. Lærer Kia fortæller, at der ikke er så
mange elever i denne runde af lektiecaféen.
Det er ikke et udtryk for, at eleverne ikke vil,
men nok nærmere at mange når deres opgaver i løbet af skoledagen, og at der er flere
forskellige tilbud, som de gerne vil prøve at
benytte sig af.
Kor:
I skolens musiklokale synger en gruppe piger fra 4. og 5. klasse både kanon og julesange, men også nyere musik, som fx ”Mama
Said” af Lukas Graham. ”Det bedste med
kor er at man får lov at synge. For jeg elsker
bare at synge.” siger Celina fra 4.A. Hun synes også at det er godt at kunne lære pigerne
fra de andre klasser bedre at kende. Der er

2sogne

nemlig både elever fra 4.A, 4.B, 5.A og 5.B
med i koret.
Lærke fra 4.A synes, at det er rigtig fedt
med kor. ”Efter en lang skoledag er det dejligt et kunne gøre noget af det, man synes
er sjovest”. Lærke og Celina mener, at de er
sluppet af med meget af deres sceneskræk
efter at have sunget i koret. ”Nu tør jeg godt
synge alene foran andre” siger Lærke. Det er
godt for til jul skal koret synge for beboerne
på Stillinge Plejecenter. ”Det allerbedste ved
at gå til kor er at lære nye sange – specielt
de engelske” fortæller Bjørg fra 4.A. Hun og
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Anna Sofie fra 5.B er lidt uenige om, hvor
vigtigt det er at kunne synge, når man skal
være med til kor. ”Lærerne roser os lige meget hvad” siger Anna Sofie. Alle fire piger
synes, at der godt kunne komme drenge
med i koret. Drengene skal ikke tro, at det er
pinligt at synge: ”Bare tænk på Christopher
og Rasmus Seebach”
Der er ingen tvivl om at faglig fordybelse
er en stor succes blandt eleverne.
Amélie Palma Guldbirk
Skolebestyrelsen Stillinge Skole

20

December 2014

2sogne

Gamle billeder
Af Helge Christiansen

Hejninge gamle brugs 1930. Uddeler Albert Andersen med hustru Rigmor og datter Henny.

Midt i billedet Hejninge ny brugs bygget 1930. I forgrunden ses Hejninge gamle brugs med stråtag. Øverst
til venstre ses lidt af Fugleholmgårdens gamle stuehus fra 1700-årene.
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Rutebilen Næsbystrand – Keldstrup – Hejninge – Slagelse fotograferet ved Hejninge skole. På taget var der
plads til cykler. Årstal ukendt.

Ukendt statshusmandsbrug. Måske fra Kelstrup eller Næsby i 1956. Hvis nogen genkender billedet, vil
redaktionen gerne høre om det.

22
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- Forvent lidt extra

Vi leverer med stolthed

Privat personlig pleje og praktisk hjælp
Vi vil med et smil arbejde hårdt for, at du har det så godt som muligt!
Som visiteret borger er det helt gratis at få Tammy’s hjemmepleje ud til dig for
at sørge for både personlig pleje og praktisk hjælp i dit hjem - og få den samme
ydelse som du får hos de andre, bare lidt bedre og mere personligt.
Det er muligt at tilkøbe ydelser som bad, tryghedsbesøg, fast vagt, rengøring,
madlavning, ekstra tøjvask m.m. - ring og spørg.

Ring
61 428 482
Plejehjemsassistent Tammy Grell

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

TAMMY’s HJEMMEPLEJE
Stillingevej 52b • 4200 Slagelse
- hvorfor vælge regionalt, når du kan vælge lokalt!
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Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87
Åbningstider
Mandag 7 -16 • Tirsdag 1000-2100 • Onsdag lukket
Torsdag 1000-1700 • Fredag 1000-1700 • Lørdag efter aftale
00

00
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA
Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26
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FEST OG HØJTID
„Jeg glæder mig i denne tid.“ Sådan lyder som bekendt indledningen til Peters Jul. Og vi hører videre om alle juleforberedelserne. „Og Mor hun har så mange bud, hvert øjeblik
må Anders ud.“ De første vers i bogen er nærmest en
opremsning af alt det, der bliver gjort inden jul. Adventstiden er en forberedelsestid. Også vi forbereder os. Vi spiser
julefrokost, får gløgg og æbleskiver, køber ind og pynter op,
vi går i kirke og til koncerter og åbner kalendere. For forberedelse til julen består også i at forberede sindet.
Det er lidt pudsigt, som der er forskel på den måde, vi
hører de to ord på: Fest og højtid. Højtid er efterhånden
blevet noget, det er forbeholdt kirken at holde. Og det højtidelige forbinder vi med noget alvorsfuldt, men også glædeligt og overvældende.
Men går vi tilbage i tiden, så var ordet højtid i virkeligheden et ord for fest. Højtid betød fest. Kirkens højtider var
og er kirkens festdage. Men nogle steder har højtideligheden
formået at fordrive festen fra huset, så vi står tilbage med
noget, der skal være alvorligt, flot og ærefrygtindgydende,
men som blot er højtideligt i den kedelige betydning, at man
skal påtage sig en særlig ærbødig og alvorsfuld mine.
Julehøjtiden er altså julefesten. Det er den, vi forbereder
os til. Årets store fest.
Fordi julen er en fest er det først og fremmest en glædelig højtid. Men hvordan kan man forberede sig til glæde.
Kan man sådan på klokkeslæt og dato blive glad? Både ja og
nej. Glæde er ikke noget, man kan kommandere frem. Man
kan ikke blive glad blot ved at beslutte sig for at ville være
det. Glæden skal have en grund.
Men alligevel er det sådan, at vi godt kan hjælpe glæden
på vej. Når vi forbereder os til jul, forbereder vi en fest. Og
ligesom til enhver anden fest ved vi godt, at der hører sig
visse ting til. Indbydelserne, det pyntede hjem, festbordet og
maden, gæsterne, sangene og talerne, gaverne, og hvad der
ellers hører sig til. Vi kan ikke sådan pege én ting ud og sige:
festen ligger i den ting alene. Men festen er summen af det
hele. Og med festen indfinder glæden sig. Så vi kan godt
blive glade på dato og klokkeslæt.

26
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Adventstiden er forberedelsestiden. Det er i kirken
også Johannes Døbers tid. Han er forberederen. Han
bereder vejen for Jesus Kristus. „Jeg er en, der råber i
ørkenen: Jævn Herrens vej!“ Sådan sagde han om sig selv.

Forskellen og omslaget fra Johannes Døber til Jesus
Kristus er mærkbart. Mens Johannes var moralisten, der opfordrede til en streng, asketisk livsførelse, hvor man overholdt den religiøse lov nøje, lyder der andre toner fra Jesus.
Til kvinden som skulle stenes for ægteskabsbrud, sagde han,
da der ikke var nogen, der turde kaste den første sten:
„Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?
… Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af ikke
mere.“ Rækkefølgen er det forbavsende. Jesus siger ikke,
hvis du undlader at synde fra nu, vil jeg ikke fordømme dig.
Nej, det er lige omvendt. Jeg fordømmer dig ikke, synd derfor ikke mere. Og da han blev korsfæstet sagde han: „Fader,
tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør.“
Paulus, som efter disciplene, var en af første, der forstod, hvad dette budskab indebar, skrev: „Gud viser sin
kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu
var syndere.“ Paulus havde set det med rækkefølgen. Guds
kærlighed kommer først. Vi skal ikke gøre noget først for at
fortjene den. „Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse.“ „I er børn i kraft af et løfte … til den frihed har Kristus
befriet os.“ „Brødre, I blev kaldet til frihed.“ Det er dette
frihedsbudskab, vi fejrer i julen. Derfor holder vi fest. Derfor siger Paulus også: „Glæd jer altid i Herren! Jeg siger
atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær.“
MB
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JULEMØDE
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Torsdag, den 4. 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 julekoncerter 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.

28
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FILMAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag, den 15. januar, kl. 19.00 (NB!):
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Efter en kort indledning ved Morten Brøgger ser vi
filmen
Brændt af Solen
Om filmens handling: Rusland 1936. Revolutionshelten
general Kotov tilbringer en idyllisk sommer i sit sommerhus med sin familie. Situationen ændrer sig dramatisk, da
fætteren Dimitri fra Moskva ankommer uanmeldt. Han
charmerer familien, men dette er Stalintidens Rusland, og
Kotov ved, at Dimitri ikke blot aflægger høflighedsvisit.
Filmen modtog en Oscar som bedste udenlandske film,
samt juryens pris i Cannes.
FOREDRAGSAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN

Torsdag, den 26. februar, kl. 19.30:
Mag.art., foredragsholder Monica Papazu:
Rumænien under kommunismen og i dag
Monica Papazu er født og opvokset i Rumænien, men
har boet i Danmark i 35 år. Hun fortæller sine personlige
erindringer om, hvordan det var at vokse op i et kommunistisk land. Om undertrykkelsen, overvågningen af
borgerne og om den indre modstand mod det kommunistiske system og dets verdensanskuelse. Til sidst i
foredraget vil Monica Papazu trække en linie frem til
vores dages Rumænien, og se på hvad de sidste 25 års
historie har betydet sammenholdt med de forhåbninger,
rumænerne havde, da kommunismen faldt.
Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord.
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Nyt fra menighedsrådet
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Som skrevet i sidste nummer af 2 Sogne, har vi fået
etableret en ny trappe op mod kirkens indgang, men
desværre er der ca. 6 ugers leveringstid på trappens to
gelændere. Vi håber, at disse er på plads primo december.

Ellers har vi haft 5 års eftersyn på etape 1 vedrørende
kirkens indvendige istandsættelse (fra 2009). Dette
eftersyn må naturligvis ikke foretages af det arkitektfirma,
som har stået for projektet. I det store og hele var det kun
småting, der blev konstateret, bl.a. at et par af udtræksbænkene binder lidt, en mindre revne i murværket i tårnrummet samt enkelte ødelagte fuger i trappen mellem
våbenhus og skib. Ellers blev der diskuteret seperat opvarmning af tårnrummet til brug for, når organisten skal
øve. Dette vil menighedsrådet naturligvis overveje nærmere og eventuelt søge de nødvendige midler til etablering. Men ellers konstateredes det, at de udførte arbejder
fremstår i fin stand uden væsentlige fejl eller mangler.
Og så stunder julen jo til – og dermed også de
sædvanlige traditioner i form af julemødet med operasanger Jens Chr. Wandt d. 4. december og landsbykorets
medvirken ved aftengudstjenesten d. 14. december.
Sluttelig vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en
rigtig glædelig jul.
På menighedsrådets vegne.
Ebbe Gjørup/formand.
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Advent og Jul i vore kirker:
1. søndag i advent medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Stillinge kirke kl. 16.00.
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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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December 2014

K KI IRRKK E
E SS II DDEERRNNEE

GUDSTJENESTER

Stillinge

Hejninge

7. dec., 2. s. i advent
14. dec., 3. s. i advent
21. dec., 4. s. i advent
24. dec., Juleaften
25. dec., Juledag
26. dec., Anden juledag
28. dec., Julesøndag

1030
1930 (L)
1030
1600
1030
Ingen
1030

Ingen
1030 (K)
Ingen
1430
Ingen
1030
Ingen

1. januar, Nytårsdag
4. jan., Helligtrekonger
11. jan., 1. s.e. h3k
18. jan., 2. s.e. h3k
25. jan., Sidste s.e. h3k

1430
1030
900
1030
1030

1600
Ingen
1030
Ingen
1930 *

1. feb., Septuagesima s.

1030

Ingen

(L)=Landsbykor, (K)=Krybbespil
* Kirkekaffe.
Gudstjenester på plejehjemmet
10. dec., kl. 14.30, 24. dec., kl. 10.00 og
14. jan., kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger.
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For at
bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe
fredag inden kl. 16.
Ferie
Sognepræst Morten Brøgger holder fri 24. og 26.-28.
januar. Embedet varetages af præsterne i Sct. PedersHavrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81.
(Se også www.sctpederskirke.dk).
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Sognepræst

KKII RR K E
E SS IIDDEERRNNE E

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

Stillinge sogn

Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.
Menighedsrådet:
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk
Kirkeværge Inger Lomholt, tlf. 40 47 27 74,
e-mail: lomholtinger@gmail.com
Birte Andersen
Susanne Broustbo
Jens Erling Jensen
Poul Tranekær Nielsen
Søren Skovager
Joachim Wolder

Hejninge sogn

Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.
Menighedsrådet:
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk
Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,
e-mail: alfredberg@outlook.dk
Anette Andersen
Lars Andersen
Else Berg
Knud Hansen
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Græsslåning,
hækkeklipning,
beskæring af træer,
malerarbejde mv.
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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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Frosten er i år endnu ikke kommet til vores breddegrader, her har Mette Fabel fotograferet Storebælt indpakket
i is for et par år siden.

VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

CONTAINERE INDUSTRIAFFALD
BLOKVOGNSTRANSPORT

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

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

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING

2sogne

December 2014

35

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

36

December 2014

2sogne

Petanque
Siden sidste hilsen fra petanque har vi haft
en varm sommer og et fint efterår, så der
har været meget livligt besøg på banerne på
Støvlebækvej og andre steder.
Vort årlige sommerstævne var d. 1. aug.,
hvor vi var på privat besøg, denne gang hos
Sonja Mechernsee. Det blev en hyggelig og
sjov dag med høj sol og godt humør.
Vi har haft besøg og været på genbesøg
i Drøsselbjerg. Hvem der vinder ved disse
dyster, er svær at finde ud af når vi er i Drøsselbjerg, vinder de som regel, når de er hos
os, er det gerne omvendt.
Vi havde klubmesterskab (d. 30. sep.), efterfulgt af spisning, og her er det lidt mere
festligt med dug på bordet og fine blomster-

dekorationer, (udført af
Aase, hun står også tit
for nogle af gevinsterne
- TAK).
Der er stadig tilgang til vor
lille afdeling af SIF, men da der også er nogle, der stopper, ligger medlemstallet stadig
konstant omkring 28-30 medlemmer.
Der stadig plads til flere, så hvis du er interesseret, kan du henvende dig til Connie
tlf. 40 33 35 37
Vi spiller også hele vinteren
Tirsdag kl. 14-16, fredag kl. 14-16 og lørdag kl. 10-12.
Bent Heegaard

Generalforsamling i
Stillinge Idrætsforening
Stillinge Idrætsforening afholder generalforsamling
i Huset, Bildsøvej 74 C,
tirsdag den 24. februar 2015 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk

ILLINGE
ST

TSFOREN
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Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
i
”Ungdomsklubben Stjernen”
Bildsøvej 74 C 1. sal
Lørdag d. 31. januar 2015 kl. 17.00
med efterfølgende spisning
Tilmelding til spisning er nødvendig senest den 23. januar 2015
til Annette på tlf. 22 40 33 49
Dagsorden:
* Valg af dirigent
* Valg af stemmetællere
* Årsberetning ved formand Dorthe Gliese Henriksen
* Årsregnskab ved kasserer Annette Johnsen
* Valg til bestyrelsen
På valg er: Annette Johnsen, Emanuela Boraso
* Valg af suppleanter
På valg er: 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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En tak fra spejderne
Året er nu ved at være gået, derfor vil vi
gerne sige en stor tak til alle, der har støttet os igennem året både økonomisk og ved
at deltage i arrangementer, så som bl.a. Skt.
Hansfesten og vores store loppemarked.
Støtte og bidrag har bl.a. muliggjort, at vi

har haft en fantastisk naturdag i Kærehaveskoven ved Ringsted. Endvidere har vi
også haft mulighed for at lave anderledes og
spændende aktiviteter på vores lejre.
Mange hilsner
KFUM Spejderne

Husk at købe dit juletræ hos spejderne
I år har du muligheden for at købe dit juletræ samt pyntegran
hos de lokale spejdere – og dermed støtte det gode spejderarbejde.
Spejderne vil være at finde på Kildemarksvej 14 i Kildemarken,
hvor man frit man udvælge sit favorittræ blandt de mange
tusinde træer, der er i plantagen.
Juletræerne koster fra kr. 150,- og pyntegran koster kr. 20,- pr. bundt.
Der vil være åbent de 4 advendtsweekender (lørdag og søndag) fra kl. 10-15.
Første åbningsdag vil således være lørdag den 29. november.
På gensyn
KFUM Spejderne

KFUM

spejderne

Støt vores annoncører
- de støtter os!

www.2sogne.dk
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På røvskubber rundt i Hejninge
Af Helge Christiansen
Set på nettet: www.pallehoest.dk: Test af
motorcykler.
Leif Nordkvist fortæller om, hvordan
han anskaffede sig en BFC Røvskubber:
(forkortet)
”Jeg. er opvokset i en lille landsby, der hedder Hejninge 5 km vest for Slagelse. I mine
drenge- og ungdomsår eksperimenterede vi
meget med gamle knallerter og motorcykler. Vi var mange unge mennesker i den lille
by, så hvad den ene ikke kunne finde på, det
kunne den anden. En af drengenes far havde en BFC Røvskubber, og når faderen ikke
var hjemme,
blev
den
startet op,
og så blev
Leif Nordkvist på sin
der
kørt
BFC Røvskubber.
ræs
igennem byen
og rundt om
gadekæret.
Siden
har jeg altid
syntes, at en
BFC Røvskubber var
noget specielt, da det
var en herrecykel, der
blev
lavet
om til en 30
eller 60 km
knallert. Jeg
har i mange
år med mellemrum gerne villet eje
en røvskub-

ber, og i 2008 fandt jeg så én, da Veteran
Motorcyklens Venner afholdt et stumpemarked. Jeg fik ikke handlet den dag, men
tænkte over det i 2 år, inden jeg endelig i
2010 fik taget mig sammen til at købe den.
Nu er jeg så den lykkelige ejer af en BFC
Røvskubber type 2, 42 cm3 fra 1951.”
Officielt hedder det en cykel med hjælpemotor. Motoren trækker med en riflet stålrulle direkte på bagdækket. De kom frem i
1950, og da kostede de 450 kr. Fabrikken lå
i Skuderløse ved Haslev. De første modeller
kan køre 60 km/t og kræver kørekort.
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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
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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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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Egen produktion
af døre og
vinduer i
lærketræ
Kunstgræsanlæg
i hele Danmark

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

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

KIRKE STILLINGE

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

Tlf. 21 40 20 30

LØVE
TRAKTORSERVICE

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

SALON
HERDIS

Hele familiens frisør
Herrepensionist klipning
Luksus permanent
Miljøvenlig permanent
Langt hår

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

Bemærk ny åbningstid:
Fra 1/1 2015
kun åbent torsdag
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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Efteråret og Trelleborg Friskole
Efteråret har endnu en gang været mildt
ved os alle. Og det siger vi tak for. Oktober
var ifølge tal fra DMI den næst varmeste
måned, siden meteorologerne begyndte at
måle tilbage i 1874, og det endda ovenpå
en september, som også lå i top 10, samt en
dansk sommer, som jeg ikke vil beklage mig
over! Nu her i begyndelsen af november
er regnvejrsperioden sat ind, og det er vel
i grunden helt acceptabelt og i orden. Som
sagt – vi har fået rigeligt sat ind på kontoen,
så lad være med at klage, vand er nødvendigt. Det eneste, der nu mangler, er, at det
begynder at sne, sådan cirka omkring den
19-20 december og at kulden holder fast i
os til den 27.december. Vejrmæssigt vil det
næsten være for godt til at være sandt, men
vi har altid lov til at håbe samt sende vores
bønner til vejrs.
At vejret var mildt i efteråret, det var godt
for en skole som vores, da vi tilstræber så
megen udendørs aktivitet som muligt. Selv
undervisningsministeriet har nu fundet ud
af, at frisk luft er godt for sind og krop. Idræt
med løb, atletik og boldspil på programmet
har således på Trelleborg i år fundet sted
udendørs til langt ind i oktober måned. Det
tror jeg i grunden ikke at vi tidligere har
prøvet. Mennesket har brug for naturen og
den høje himmel, og det er der ikke meget,
som kan hamle op med.
Det skulle da lige være to, plus 30 meter høje kraftværksskorstene, som et fynsk
energiselskab gerne så placeret midt i den
vestsjællandske natur. Vel og mærke i et
lokalområde, hvor kommunen har brugt i
omegnen af én million kroner på at naturgenoprette Hejninge mose – der med kommunens egne ord bliver betegnet som en af
vores naturperler. Placeringen synes heller
ikke at flugte med de kommunale planer

for turistmagneten Trelleborg. Når nu
UNESCO bemærker, at der er vindmøller
nær museet, hvordan vil skorstene fra et industribyggeri så ikke se ud? Mon ikke de vil
skæmme?
Protesterne har været højlydte og saglige,
og jeg håber virkelig, at man fra det politiske
niveau og fra kommunens forvaltning tænker sig om endnu en gang. Det er endnu ikke
for sent at lade fornuften råde i denne sag.
Som altid afholdt vi vores motionsuge
i oktober. Der er traditioner, der skal fastholdes, og nye initiativer der skal afprøves.
Efter morgensangen starter dagen for alle
med det traditionsrige markvejsløb, hvor
der bliver løbet i terrænet. I år tilbagelagde
eleverne sammenlagt en distance, der svarer
til kilometerne fra Slagelse og til Nice i Sydfrankrig. Det er bare helt i orden og sætter
en vis standard for fremtiden.
I år var det nyt for mig, at der blev inddraget instruktører udefra, som dels kom
til skolen og som dels var værter på deres
respektiver idrætsfaciliteter. Hold af elever
fra blandede årgange besøgte således B73,
bordtennis klubben og landhockey klubben,
mens der på skolen var besøg af en kampsportsinstruktør og en danselærer. Skønt,
at sådanne samarbejder kan etableres i
folkeligt regi. Det ser jeg personligt gerne
meget mere af i fremtiden, til gavn for det
lokale foreningsliv og for skolen.
Her i november er det blevet tid til vores
årlige teateruge og forestilling med efterfølgende fest. I år står programmet på Troldmanden fra Oz, som jeg personligt har store
forventninger til. Endnu en klassisk eventyrlig fortælling som jeg i mit stille sind glæder
mig over, at mine børn stifter indgående
bekendtskab med. Naturen kan være høj,
barsk og smuk. Det samme kan man sige
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om litteraturen i alle dens afskygninger. Som
voksne er det – efter min mening – vores
pligt at sørge for, at de kommende genera-
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tioner ikke taber denne indsigt, uanset hvor
digital verdenen så ellers er blevet og bliver.
Tekst: John Jensen

Kelstrup Forsamlingshus
Vil gerne takke alle vores gæster for en dejlig
og hyggelig aften til vores Mortens Aften arrangement den 10. november 2014. I den
forbindelse havde nedenstående erhvervsdrivende sponsoreret gevinster til vores ki-

nesiske lotteri. Hele aftenens overskud vil i
år ubeskåret gå til køb af en hjertestarter,
der bliver placeret ved Kelstrup Forsamlingshus.

EN STOR TAK SKAL LYDE TIL:
Scanmetals A/S, Kr. Stillinge • Slagtermester Leif Henriksen v/Henrik Henriksen,
Kelstrup • Jysk Slagelse • Møllegården 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 • R.M. Maskinbrodering, Øster Stillinge • Jørn Jensen, Kr. Stillinge
• Pilagergård v/ Keld Pedersen, Slagelse • Kildemosen Smedie v/ Helge Dige Olsen,
Kelstrup • Trelleborggård Blomster v/ Mette Krustrup • Mejsners Bageri, Slagelse
• St. Galla, Hejninge • Frisør Harlekin v/ Marianne Christiansen • Ford, Slagelse
• J. P. Larsen’s El-service, Kelstrup • Galleri Hvitnov • Vemmelev Pizzaria

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.
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Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse
Ny-byg • Renovering • Tilbygninger • Sommerhuse
Papirisolering • Hovedentreprise • Tagarbejde

21 75 91 34 • 58 54 91 31

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

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

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

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

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med
professionelt udstyr.
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Stillinge plejehjem
Så er endnu en efterårsmåned gået på held.
Der har været en del regn, men også en
masse solskinstimer.
Vi har haft en rigtig hyggelig efterårsfest
med pårørende, venneforeningen samt vores frivillige fra Sjov-motion.
Vi fik en dejlig oksesteg med tilbehør og
citronfromage efter Knuds ønske.
Vi fik sunget og hygget, så alle var godt
trætte, da kl. var 21.00
En stor tak til vores venneforening for
festen. Uden jer kunne det ikke lade sig gøre.
Syrenhuset har lige sluttet et coachingforløb, hvilket har givet et bedre samarbejde
og forståelse over for hinanden i det daglige
arbejde.
Der er lavet en masse tiltag i forhold til
vores borger. Der er blevet mere synlighed
i deres dagligdag. F.eks. er der sat tavler op,
så pårørende kan se, hvad der er sket løbet
af dagen/ugen.

Lige nu er vi ved at planlægge julefrokost,
og hvad der ellers skal ske i julemåneden.
Vi glæder os til at hygge i december med
julepynt og kagebagning.
Den 11 nov. kommer Landsbykoret og
synger. Det glæder vi os til igen i år. Er der
nogen ude fra området, der har lyst til at
deltage, er I velkommen.
Der er kommet lidt gang i vores Krolfspil. Det glæder os rigtig meget, så er der
flere der har lyst til at deltage, skal I være
velkommen. Der er kaffe på kanden, som er
gratis, når I spiller Krolf.
Bussen kører stadig ud i det blå et par
gange om ugen, hvor de flotte efterårsfarver
nydes.
Vi på plejehjemmet vil ønske jer alle en
rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Mange hilsner
Beboerne og personalet

Sæt X i kalenderen

Stillinge Forsamlingshus
afholder

hyggeaften med fællesspisning
mandag den 26. februar 2015 kl. 1800

Støtteforeningen

afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 12. februar kl. 1900

Stillinge Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 12. februar kl. 1915
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Virksomhedsprofil

Scanmetals
Virksomheden Scanmetals i Skibbækparken
udvinder det metal, der bliver til overs, når
forbrændingsanlæg over hele Skandinavien
har brændt vores affald. Ellers ville det blive
begravet som vejfyld under asfalten på motorvejen.
Jeg besøgte virksomheden en fredag formiddag og Direktør Ejvind Pedersen tog
venligt imod mig og fortalte historien om en
virksomhed i medvind.
”Vi startede produktionen her i vores nye
fabrik i juli 2013 med 7 medarbejdere. Nu
er vi 35”, siger Ejvind uden at slå ud med
armene. På bordet ligger der tegninger til
en påtænkt udvidelse af fabrikken i Stillinge,
der kører i tre skift på hverdage og senest
også har taget weekenden i brug. ”Men nathold det får vi aldrig. Jeg tror ikke på det”,
fortsætter Ejvind.
Virksomheden i Stillinge genindvinder
årligt 25.000 tons metaller, der ellers ville
være endt i naturen. Med yderligere en fabrik i Falkenberg syd for Göteborg og en i
Bremen, Tyskland, er det i virkeligheden en
meget større virksomhed end man forestiller sig.

Metallerne bliver udskilt og genindvundet i en kompliceret proces, der involverer
røntgenscannere, trykluft, vibration og også
manuel sortering. Andre virksomheder når
samme resultat med millioner af liter vand
og kemikalier. Miljøbelastningen og omkostningen ved Scanmetals processer er reduceret til et minimum.
”Hvordan i alverden fik du den idé”,
spørger jeg. Svaret kommer prompte: ”Jamen, det var jo fordi jeg var på røven i 2008.
Så måtte jeg gøre noget ved det!”
Det hører med til historien, at Ejvind har
beskæftiget sig med metaller det meste af livet; men reaktionen er alligevel lærerig. Her
er en mand, der ikke har belastet Jobcenteret. Han har sat noget i værk og bruger sin
energi på det, han er bedst til - og glad for.
”Det er ikke for at blive rig, jeg gør det.
Man kan kun drikke så mange kopper kaffe
og man kører alligevel kun i én bil. Man er
rig, når man er glad for det, man laver.”
Lars Bøcher
Lokalrådet

50

December 2014

Have & Park
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Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park
Have
& Park
& Park

Trailere samt marine
produkter
Trailere
samt marine produkter
Trailere

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

BIRKEDAHL’s BILER

www. jongshoej-maskiner.dk

KØB, SALG OG BYTTE

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

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

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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TSFOREN

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

Brian Grundahl
Arne Olsen
Michelle B. Nielsen
Hans Kurt Nielsen
Ole Madsen
Ole Madsen
Dorthe Gliese H.
Jacob Raft
Connie Jensen

Æ
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Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold senior
Fodbold ungdom
Gymnastik
Håndbold
Petanque

ILLINGE
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18
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Stillinge Idrætsforening
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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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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER
V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP

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






BUKETTER
BEGRAVELSE
RECEPTIONER
BRYLLUP m.m.

GRATIS

LEVERING
I HELE SLAGELSE

ÅBNINGSTIDER:
MAN-TORS:10- 16
FREDAG: 10-17
LØRDAG: 9-13

ELLER EFTER AFTALE
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Kelstrup Forsamlingshus

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

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

Slagelse
Dyrehospital A/S
Sten Kokholm

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

58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Besøg hjemmesiden

www.2sogne.dk

og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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Frihedskæmpere i Kirke Stillinge 1945
Af Helge Christiansen

En O-gruppe under ledelse af købmand Poul Zwisler, Bildsø Strand. Gruppen var under kommando af
Siliam Bjerre, Høng. Fra venstre: Otto Pedersen, Egon Christensen, Osvald Larsen, Jørgen Wolfram, Poul
Zwisler, Valdemar Pedersen, Sejr Nygaard Jensen og Regnar Nygaard Jensen.

Bagest fra venstre: Poul, Osvald, Egon, Jørgen og Sejr. Forrest: Regnar, Otto og Valdemar.
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Torsdag d. 12. februar kl. 19.00
Støtteforeningen for stillinge
Forsamlingshus og Forsamlingshuset afholder generalforsamlinger
Torsdag d. 15. januar kl. 19.00
Filmaften i præstegården

Mødekalender
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Søndag d. 7. december kl. 13.00
Hejninge Bylaug afholder
spadseretur
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Torsdag d. 4. december kl. 19.00
Julemøde i Stillinge Forsamlingshus
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Hejninge-Stillinge Lokalråd

Onsdag d. 10. december kl. 18.50
Reklamebanko i Stillinge Forsamlingshus
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Onsdag d. 7. januar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge Lokalråd

Scan koden og se filmen lavet i samarbejde med
Slagelse kommune om vores lokalområde
- Landsbyfilmen
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ED ·
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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.

R

M

