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Årets beboermøde
i Huset
- Se side 5

Syng dansk
på Stillinge Skole
- Se side 12

Du kan også læse 2sogne på

December 2016

Konfirmander 1967
- Se side 44

www.2sogne.dk
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Abdel Sabri
Børge Carlsen
23 72 03 51
Ib Jensen
58 52 97 84
Karen Brøndel
Kirsten Lambert
25 54 82 90
Lars Bøcher
53 66 59 66
Lars Schou
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
2sognekasserer@gmail.com

2sogne

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler.
Tryksted: Lasertryk
”2 Sogne” trykkes i 1600 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.
I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
4: Lokalrådets Årspris
5: Beboermøde
7: Landsbyernes Erhvervsnetværk

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

12: Stillinge Skole

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

20: Ungdomsklubben Stjernen

Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. februar 2017.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 10. januar 2017.

36: Askehavegård

2sogne omdeles fra den sidste weekend
i ulige måneder til første weekend i lige
måneder. Den efterfølgende fredag lægges
bladet til afhentning i områdets dagligvarebutikker.
Lokalrådet er meget taknemmelig
for alle bidrag, som gør det muligt at
’2sogne’ kan udkomme. Såfremt at
du vil give et bidrag til bladet, kan
beløb sættes ind på kontonummer
5356 - 0000242740.

13: Kelstrup Forsamlingshus
19: Infrastruktur i og omkring Bildsø
21: Spejderne og Petanque
25: Kirkesiderne
37: Generalforsamling Stillinge IF
38: Aktivitetsparken ved Solvænget
44: Konfirmander 1967
45: Konfirmander 1967
48: Vedbygård Teglværk
49: Stillinge Plejehjem
54: Midt i december - Bent Rafn Sørensen
55: Mødekalender

Forside:
Der blev sunget igennem, da Stillinge Skole afholdt syng
dansk dag og åbent hus.Se side 15.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet fik ved dette års Beboermøde
stemt nogle vedtægtsændringer igennem,
der bl.a. betyder, at der fremover kan være
flere end 2 suppleanter i Lokalrådet. Dette
fordi vi håber at kunne tiltrække nye kræfter, og fordi det er en fin måde at komme
ind i arbejdet på – suppleanter vælges jo
kun for ét år. Der holdes Beboermøde igen i
begyndelsen af marts måned 2017, hvor vi
håber flere kandidater vil stille op og prøve
det gode sammenhold, vi har i Lokalrådet.
Vi kan med de nye vedtægter som minimum
garantere en suppleantpost, og det er en
overkommelig opgave - vi holder møde en
gang om måneden, dog ikke juli og august,
altså ca. 20 timer om året. Derudover engagerer vi os i de opgaver, vi finder interessante, og har vi ikke resurserne, undlader vi
blot nogle af opgaverne – ingen er altså forpligtet. Det enkelte lokalrådsmedlem yder
afhængig af den enkeltes resurser og interesser. Har du fået blot lidt ”blod på tanden”,
er du meget velkommen til at deltage i lokalrådsmødet d. 4. januar eller d. 1. februar
2017, så du har mulighed for at se os lidt an.
Lokalrådet og Hejninge Bylaug har i
november plantet en mængde blomsterløg
– krokus og påskeliljer, ved områdets byskilte. Vi håber så, vi til foråret kan nyde synet af disse smukke forårsbebudere. Måske
vi til næste år kan sætte løg ved områdets
busstoppesteder og dermed gøre områdets
endnu mere attraktivt.
Landsbyernes Erhvervsnetværk er
netop i gang med at arrangere endnu et
virksomhedsbesøg, formentlig medio februar – mere herom i næste nummer af
2sogne. Netværket arbejder også med planer om møder om f.eks. markedsføring,

brug af unge under uddannelse i studiejobs
m.v.
Landsbyernes Erhvervsnetværk er for
alle erhvervsdrivende i de tre sogne Havrebjerg, Hejninge og Stillinge. Vil du vide
mere om netværkets virke, og bestyrelsens
planer, kan du kontakte bestyrelsen på mail:
landsbyerneserhverv@gmail.com
Lokalrådet holder beboermøde torsdag d.
9. marts 2017 kl. 19.00 i HUSET, Bildsøvej 74C. Vi har valgt i år ikke at holde foredrag, spisning eller andet ”forstyrrende” i
forbindelse med Beboermødet, dels fordi
det jo koster en del penge, og dels fordi vi
ikke mener, det tiltrækker flere medborgere
til Beboermødet. De seneste par år har selve
Beboermødet endda været presset hurtigere
igennem, p.g.a. tidsnød i forhold til disse
foredrag, musikindslag, spisning m.v., og det
ønsker vi ikke.
Lokalrådet holder i 2017 vores traditionelle valgmøde forud for kommunalvalget.
I 2017 holdes det d. 3. oktober kl. 19.00 i
Kr. Stillinge Forsamlingshus. Vi håber, som
altid, at spidskandidaterne vil bruge aftenen
på at synliggøre deres egen politik, fremfor
at nedgøre andres, og vi håber på at rigtig
mange lokale borgere vil møde op, og stille
de fremmødte politikere nogle konstruktive
og interessante spørgsmål.
Lokalrådet har 40 års jubilæum i marts
2018, det vil vi gerne højtidligholde. I den
forbindelse søger vi input og ideer til, hvordan dette jubilæum skal markeres.
Lokalrådet har flere gange tidligere i beboerbladet 2sogne annonceret, at ved udgangen af 2016 er det ikke længere muligt
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at få tilsendt beboerbladet med posten, det
er simpelthen for resursekrævende. Bladet
bliver husstandsomdelt med bud i de to sogne Hejninge og Stillinge. Dette sker normalt
fra den sidste weekend i ulige måneder til
den første weekend i lige måneder. Den efterfølgende fredag leveres et antal blade hos

de tre dagligvarebutikker i lokalområdet,
hvor interesserede kan afhente et eksemplar.
Beboerbladet kan naturligvis også læses på
Lokalrådets hjemmeside, 2sogne.dk.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

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.
D

VI

KLING

·

RH

HOLD

Æ

·

N

U

B

M

EN

ED ·
Å

E

N

M

På Lokalrådets vegne – Lars Schou
HE

D · S
A

Hejninge-Stillinge
Lokalråd
2sogneformand@gmail.com
D

VI

KLING

·

RH

D

VI

KLING

·

RH

HOLD

Æ

·

N
B

M

EN

ED ·
Å

D · S
A

M

M

B
U

HE

EN

ED ·
Å

Hejninge-Stillinge Lokalråd

N

HOLD

Æ

·

N

U

E

4

E

N

HE

D · S
A

M

December

2sogne

2016

Lokalrådet afholder det årlige

Beboermøde
torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19.00
Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C.
Lokalrådet er vært ved kaffe / the og brød.
Program:
Beboermøde med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens beretning.
Indkomne forslag.
Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
Valg af revisorer
Eventuelt
Overrækkelse af Lokalrådets Årspris
På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Støt vores annoncører
- de støtter os!

5
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Efter 39 (næsten) farveløse år udkommer 2sogne
fra og med dette nummer i farver.
Dette har ingen indvirkning på annoncepriserne,
og vil derfor ikke betyde øgede udgifter for annoncører.
Af tekniske årsager har det ikke været muligt at konvertere
alle annoncer om til farver, så hvis du er annoncør og din annonce er i
sort/hvid eller du har andre rettelser, så ret henvendelse til
undertegnede på 2sogne@gmail.com,
hvorefter vi i fællesskab finder en løsning.
På lokalrådets vegne
Arne Olsen, redaktør

Lokalrådet og 2sogne
ønsker jer alle en
rigtig glædelig jul
og et godt nytår

2sogne
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Virksomhedsbesøg
Landsbyernes Erhvervsnetværk arrangerer virksomhedsbesøg hos HJ HUSE,
Bildsøvej 106 – Kelstrup, torsdag d. 9. februar 2017, kl. 19.00.
Vi begynder med rundvisning i virksomheden, hvorefter Direktør John M. Jensen
fortæller om virksomhedens historie, virke og ikke mindst fremtidsvisioner.
Herefter vil deltagerne have rig mulighed for at netværke samt dele erfaringer og
viden.
Der vil blive serveret kaffe, the, øl og vand samt lidt spiseligt.
Arrangementet er udelukkende for medlemmer af Landsbyernes Erhvervsnetværk.
Som medlem optages alle erhvervsdrivende med virksomhed eller bopæl i
Havrebjerg, Hejninge eller Stillinge sogne. Send en mail for yderligere
informationer, indmeldelse i foreningen eller tilmelding til arrangementet på
landsbyerneserhverv@gmail.com.
Tilmelding til arrangementet senest d. 31. januar 2017.
På bestyrelsens vegne
Lars Emde Poulsen
landsbyerneserhverv@gmail.com

Dagli’ Brugsen Kirke Stillinge
giver gløgg & æbleskiver
søndag d. 18.12.2016 mellem kl 13.00-17.00
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Have & Park

2sogne

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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TSFOREN

www.stillingeif.dk

Brian Grundahl
5194 9397 formand@stillingeif.dk
Arne Olsen
6067 3342 nf@stillingeif.dk
Kirsten Nielsen
5353 6290 kasserer@stillingeif.dk
Vakant		
badminton@stillingeif.dk
Kim Nielsen
20739789 fodbold_senior@stillingeif.dk
Vakant
gymnastik@stillingeif.dk
Christina Winther
2223 0000 handbold@stillingeif.dk
Connie Jensen
4033 3537 petanque@stillingeif.dk

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Slagelse

Æ

R

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Petanque

ILLINGE
ST

18
ID

Stillinge Idrætsforening
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Tøj og ting
Møbelgenbrug
Løvegade 68
Tlf. 58 53 24 11
Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

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

Disagervej 22, Øster Stillinge
WWW.BO-GROENT-SLAGELSE.DK
Åbent hverdage 9-1730·
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
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Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56

Rieks Rengøring
• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask
V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

Kelstrup Forsamlingshus

Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk
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Tak til Brugsen for det gode samarbejde
Stillinge Daglig Brugsen og Stillinge skole
har lavet en aftale om, at skolens elever tre
gange om ugen må afhente de varer, som er
ved at gå på dato. Maden, der afhentes, sorteres og bruges herefter i Madkundskab. Fra
skolens side skal der lyde en stor tak til Brugsen for at indgå i denne ordning, da eleverne
på den måde lærer om madspild og har mulighed for at bruge varerne i deres arbejde
med de faglige områder i madkundskab.
Spil dansk dag og Åbent hus
Torsdag d. 3 november havde skolen to arrangementer på samme dag. Fra morgenstunden var der Spil dansk dag på skoletorvet, hvor vi hyldede musik fra danske
musikere og komponister. Eleverne havde
øvet sig på sang og dans, som blev opført til
glæde for de andre elever, men også de man-

2sogne

ge fremmødte forældre. Da mange havde
lyst til at vise, hvad de kunne, kom vi igennem 17 numre afsluttende med solosang, så
ikke et øje var tørt.
Efter arrangementet var der mulighed
for at få kaffe og kage og en rundvisning på
skolen af eleverne.
Om eftermiddagen havde SFO’en tændt
op i grillen og lavet mange værksteder, hvor
eleverne viste, hvad de kunne. Der var sved
på panden i hallen, og i de kreative værksteder blev der produceret mange flotte ting.
Tak til alle jer der mødte frem og gjorde
dagen festlig, hyggelig og sjov til glæde for
alle skolens brugere.
Pokaler til 2., 3. og 4.klasserne
Eleverne fra 2., 3. og 4.klasserne har deltaget
i en Kids volleyturnering, hvor de dystede
mod de andre skoler i kommunen. Skolens

December
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elever var både dygtige til spillet og gode til
at heppe på hinanden og de andre hold.
Derfor vandt 2.klasserne to pokaler for
at være gode til heppe (Kidskarma pokalen).
3. og 4. klasserne for at være de dygtigste
til Kids volley.
Stort tillykke til alle
Julearrangement I SFO’en 2.december
Den 2. december afholdes der juleklippedag

2016
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i SFO’en fra kl. 14 – 17. Her er alle forældre,
bedsteforældre osv. velkomne.
Gennem eftermiddagen vil der være mulighed for at lave sin egen juledekoration,
flette julepynt eller hyggespise en æbleskive
med elever og personalet.
Vi håber meget, at I vil bakke op om dette arrangement, og at elever og fremmødte
kommer i den rette julestemning.
Julegudstjeneste
Igen i år er skolen inviteret til julegudstjeneste d. 20/12. I Havrebjerg kirke vil 3.klasserne opføre krybbespil og 4. -9-klasse til synge
julen ind i Stillinge kirke.
I ønskes alle en god jul og et godt nytår
Martin Meier
Skoleleder
Stillinge Skole

Kelstrup Forsamlingshus takker
Kelstrup Forsamlingshus vil gerne takke alle
vores gæster for en dejlig og hyggelig aften
til vores Mortens Aften arrangement den
10. november 2016. I den forbindelse havde
nedenstående erhvervsdrivende sponsoreret
gevinster til vores kinesiske lotteri. Hele aftenens overskud vil i år ubeskåret gå til renovering af vores køkken, der igangsættes ultimo
november 2016.
En stor tak skal lyde til:
Scanmetals A/S, Kr. Stillinge • Slagtermester Leif Henriksen v/Henrik Henriksen,
Kelstrup • Jysk Slagelse • Møllegården v/
Jørgen Christensen • Lysgaarden v/ Hanne
Tew • Slagelse Kloakservice ApS • Dagli
Brugsen, Kr. Stillinge • BoGrønt, Øster Stillinge • Kom-Ann Hudplejeklinik, Slagelse •
Salon New Hair, Vemmelev • H.H. Auto,
Øster Stillinge • 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 •Allan Andersen, Rør, blik og byg •
Frisør Harlekin v/ Marianne Christiansen •
Selandia Automobiler, Slagelse • Kr. Stillinge Auto og Pladeværksted • Dybkærgård
Gårdbutik • Aases Blomster, Ø. Stillinge •
Stillinge Blomster og Brugskunst • VS-Byg
v/ Lars F. Meng.

14
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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.
I/S
R.M. Maskinbrodering
Maskinbrodering I/S
v/Rikke
v/Rikke Borup
Borup Ryttersgaard
Ryttersgaard &&
Marie
Borup Jensen
Jensen
Marie Borup
Løvegade
Grønhøjvej40A,
12b,4200
4200Slagelse
Slagelse
Tlf.
Tlf. 2627
26274679
4679eller
eller2332
23320385
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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S mmerfuglen
www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293
Dianalund
Holbergsvej
81B
Tersløse
www.stepla.dk
4293 Dianalund
www.stepla.dk

2016
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Anlægsgartnermestre
Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester
Aut. kloakmester

Et trygt alternativ
for de mindste!

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE
NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE

GRÆSETABLERING
GRÆSETABLERING
BESKÆRING
TRÆFÆLDNING
TRÆFÆLDNING
KLOAKARBEJDE
KLOAKARBEJDE

www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Brian Olsen

VEDLIGEHOLDELSE
Anlægsgartnermestre
Holbergsvej 81B
26Brian
16 57Olsen
20
Tersløse
brian@stepla.dk
VEDLIGEHOLDELSE
BESKÆRING
4293 Dianalund
26 16 57 20
brian@stepla.dk
Martin Bertram

www.stepla.dk

40 56 00 75

Martin Bertram
Aut. kloakmester

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

martin@stepla.dk
40 56 00 75
martin@stepla.dk

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE

GRÆSETABLERING
BESKÆRING

Brian Olsen

VEDLIGEHOLDELSE

26 16 57 20

brian@stepla.dk

TRÆFÆLDNING

KLOAKARBEJDE

Martin Bertram

40 56 00 75

martin@stepla.dk

Alle former for smedearbejde i stål, rustfrit stål og aluminium
Trapper – Havelåger – Stålkonstruktioner – Reparationer

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

- Vi glæder os til at høre om dit næste projekt!
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Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse
• Vedligeholdelse af
grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

v/ Lasse Zielinski

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

www.t-g-s.dk

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
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Sydbank Slagelse
Schweizerpladsen 1 A · 4200 Slagelse
tlf. 74 37 94 00 · sydbank.dk
Åbningstider
Mandag-fredag 10-16
Dog torsdag 10-17.30

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. 7.30-16.00

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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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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Forbedring af infrastrukturen
i og omkring Bildsø
Jeg noterer med tilfredshed, at lokalrådet jf.
sidste nr. af 2 Sogne arbejder på at etablere
cykelsti på strækningen Bildsø-Kirke Stillinge.
Som medlem af Slagelse kommunes busborgergruppe gennem det sidste 1½ år har
jeg arbejdet ihærdigt på at forbedre transportforholdene dels ved at plædere for forbedring af busdriften i og omkring Bildsø
og dels også etablering af cykelsti på nævnte
strækning.
I forbindelse med busbestillingen til køreplan 2017(den busplan der træder i kraft
pr. 11/12 i år) kom jeg 3. april 2016 med
følgende høringssvar:
I den nuværende køreplan for bus 438
køres der kun via Bildsø på skoledage, mens
der på skolefridage ikke køres via Bildsø. Det
vil med andre ord sige, at der i ca. 3 måneder af året ikke kører nogen bus hos os.
Der bor mere end 30 børn i vort område,
som er fuldstændig afskåret fra at deltage i
fritidsaktiviteter bl.a. i Stillingehallen med
mindre forældrene har mulighed for at bringe og hente dem.
Sidste forår nærmere betegnet d. 19.
marts 2015 havde vi borgermøde i Bildsø,
hvor LTE-udvalget var bredt repræsenteret.
Desuden var borgmester Sten Knuth samt
byrådsmedlem Helle Jacobsen også deltagere i mødet. På mødet forsøgte vi at få be-

vilget midler til etablering af cykelsti mellem
Bildsø og Kr. Stillinge, men det ser ud til at
have lange udsigter.
Det er livsfarligt at færdes på cykel på
Bildsøvej grundet den stigende tunge trafik,
så vi synes, at det mindste vi så bør have, er
en fornuftig busdækning hele året rundt.
Vi håber derfor naturligvis på, at dette
kan lade sig gøre, da det kun tager få minutter mere at køre via Bildsø.
Desværre var dette høringssvar forgæves.
Ingen af de 15 ændringsforslag til forbedringer af busdriften i hele Slagelse kommune,
som medlemmerne af busborgergruppen
havde fremsat, nød fremme grundet manglende økonomi.
Jeg synes derfor, at vi her i lokalområdet
skal blive ved med at presse på for at få etableret bedre transportforhold, således at alle
kan komme trygt frem og tilbage.
Men ideen om at etablere cykelstien som
en grussti er en meget dårlig ide. Jeg ved som
ihærdig cyklist hele året rundt, at en grussti kun vil medføre et utal af punkteringer
og jeg – og sikkert også andre – vil fortsat
være tvunget til at køre på selve den farlige
Bildsøvej.
Nej, skal vi have en cykelsti, og det synes
jeg selvfølgelig vi skal have, skal asfalten på
med det samme.
Ebbe Gjørup

www.2sogne.dk
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Så står julen snart for døren og vi byder igen
i år på forskellige juleaktiviteter i klubben.
Fra d. 28. november, hvor der vil der være
mulighed for at lave julegaver, bage småkager, klippe klistre & lidt julelege frem til
sidste klubdag den 14. december, hvor der
afsluttes med det traditionelle julebanko.
Julebanko kl. 15.30-18.30.
Der er almindelig åbningstid denne dag, alt
dette er kun for medlemmer.

Følg med på tavlen i klubben for de forskellige aktiviteter.
Vi i bestyrelsen ønsker Jer alle en rigtig dejlig jul & et super skønt nytår med hygge i
familien.
Vi ses igen d. 9. januar.
På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese

Generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ”Ungdomsklubben Stjernen”
Bildsøvej 74 C 1. sal
Lørdag d. 28./1. 2017 kl. 17.00 med efterfølgende spisning.
Tilmelding til spisning nødvendigt senest d. 18/1 2017
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 & Mie Olsen
Valg af suppleanter
På valg er: Louise Mia Olsen & Victor Gliese Henriksen
Samt valg af revisor
På valg er: Annette Kaae & Bjarne Nielsen
Indkomne forslag
(Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
Eventuelt

www.klubstjernen.dk
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Fæld dit eget juletræ
hos Stillinge Spejderne
KFUM Spejderne i Kirke Stillinge sælger
igen i år juletræer, pyntegrønt samt diverse
”adventsting” fra adressen Kildemarksvej
14, 4200 Slagelse.
I weekenderne 26.-27. november, 3.-4.,
10.-11. og 17.-18. december vil vi holde
åbent fra kl. 11.00-15.00.
Spejderne er selvfølgelig behjælpelig med
fældning og netning, til dem der måtte ønske
det.

Kom og køb dit juletræ m.m. hos spejderne og dermed støtte det gode lokale spejder-arbejde.
Med venlig hilsen
KFUM Spejderne, Stillinge Gruppe

Generalforsamling i
KFUM-Spejdernes Støtteforening i Stillinge
Tirsdag den 7. februar 2017, kl. 19.30 afholder KFUM-Spejdernes Støtteforening i
Stillinge generalforsamling i Spejdergården, Støvlebækvej, Kr. Stillinge.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vel mødt.
KFUM-Spejdernes Støtteforening i Stillinge

Petanque
Alle ønskes en godt jul samt et godt nytår.
2016 var et godt petanqueår med god motion
og flere gode oplevelser.
Petanquefolket holder ikke vinterferie.
Vi spiller i den udstrækning vejret tillader det :
Tirsdag kl. 14-16, fredag kl. 14-16, lørdag kl. 10-12.
God jul.
Connie og Bent
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KFUM-Spejderne
i Stillinge

LØVE
TRAKTORSERVICE

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

Støvlebækvej 4

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

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

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

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 20 10 59 70
Email: f.hangartner8@yahoo.dk
Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.
Autoværksted - Pladesmed
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Skibbækparken 5-11 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58859813 · Email: info@scanmetals.com

ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

Salon New
H

air

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

Dybkærgaard
Gårdbutik
Økologiske produkter, bl.a.
Chokolade· Hudpleje· Vin og saft
Olivenolie · Æg · Honning
Brugskunst
Møllers Kunst & Håndværk
Keramik
Mogens Kræmer
Alt hovedsageligt fra lokalområdet
Åbningstider:
Hverdage: 15-18 · Weekend: 10-16
Henrik Andersen
Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse
Mobil: 6199 9907 · www.dybkaergaard.dk
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SLAGELSE

Mere end

Kloakservice

års erfaring

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

Tlf. 58 52 7062

www.slagelsekloakservice.dk

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

Tlf. 58 52 0025
www.antonpetersen.dk

Mangler du plads
til dine møbler?
Opbevaring på 1. klasse
Åben alle ugens dage fra 8–20
Derudover efter aftale

Drøsselbjergvej 38 • 4200 Slagelse

• Tlf. 29 70 40 30
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KRISTI KOMME
Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme,
frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er
festen for Guds søns komme til verden, Messias’ komme.
Og selv om julen hos os er blevet den helt store fest,
så er det endnu i dag påsken, der er det helt uopgivelige
element i evangeliet. Påsken fortæller os nemlig, at Jesus
blev vores frelser. Han sejrede i den kamp, som han kom
for at udkæmpe. Kampen mod døden, mod djævelen og
det onde, synden. Han vandt kampen mod døden,
løgnen, forræderiet og skylden.
Men endnu i dag er det en kamp, der gælder ethvert
menneske, og hvor enhver må indrømme, at han eller
hun selv er kamppladsen mellem godt og ondt, at der
ikke er nogen, der entydigt hører hjemme på det godes
side. Men enhver er indbudt til at få del i sejren.
Således kommer Davids søn, Guds salvede, den
sejrrige, sagtmodige konge også til os, som han kom til
Betlehem og sit folk dengang, og ved dåben giver han os
del i sin sejr. Derfor hedder det om den, der skal døbes,
at der tegnes kors for hendes ansigt og bryst til vidnesbyrd om, at han skal tilhøre den korsfæstede herre, Jesus
Kristus.
Han kommer til os i nadveren, når vi går til alters og
giver os lod og del med sig, når han giver os sit legeme og
blod at spise og drikke. Når vi spiser og drikker det på
hans ord, så er han i os og dermed er hans sejr over
døden og skylden i os, så at vi ikke skal dø uden igen at
opstå til evigt liv hos Gud. Derfor synger vi også hosianna
som indledning til altergangen, ligesom de sang, da han
drog ind i Jerusalem.
Han kommer til os i dag i sit ord og giver os del i sin
sejr. Han kommer. Vi skal kun vente og vente med håb,
længes og glæde os over, at han kom til jorden dengang,
at han kommer til os i dag, at han kommer en dag igen
for at oprette sit rige.
MB
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Advent og Jul i vore kirker:

K KI IRRKK EE S II D
DEERRNNEE

1. søndag i advent medvirker børnekoret ved gudstjenesten i Stillinge kirke kl. 15.00.
3. søndag i advent synger vi julen ind sammen
Landsbykoret ved gudstjenesten i Stillinge kirke
kl. 14.00. Derefter er der gløgg og æbleskiver
Forsamlingshuset.

4. søndag i advent opfører Trelleborg Friskole et
krybbespil ved gudstjenesten i Hejninge kirke
kl. 10.30.
Juleaften er der julegudstjeneste i Hejninge kirke kl.
14.30 og Stillinge kirke kl. 16.00 ved gudstjenesten i
Stillinge medvirker julekoret.
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 og i Hejninge kl. 16.00.

2sogne
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
Menighedsrådsvalget 2016.
På orienteringsmødet d. 13. september blev der opstillet en
fælles liste, og da der ved fristens udløb tirsdag d. 27. september kl. 19.00 kun var afleveret denne ene liste, er afstemningsvalget derfor aflyst. Valgt til menighedsrådet er:
Ebbe Gjørup, Søren Skovager, Poul Tranekær Nielsen,
Susanne Broustbo, Joachim Wolder, Pia Nielsen samt Birte
Andersen. Herudover blev der valgt to suppleanter, nemlig
Poul Beierholm og Annette Nielsen.
Som noget nyt har vi i menighedsrådet besluttet, at
også suppleanterne bliver indkaldt til møderne.
Menighedsrådet konstituerer sig på mødet 24. november.
Generel orientering.
Menighedsrådet har holdt så godt hus med de bevilligede
midler, at der er et overskud, som vi har søgt og fået godkendelse af provstiudvalget til at måtte bruge til diverse
fældnings/beskærings og beplantningsopgaver på såvel
kirkegården som i præstegårdshaven. Herudover bliver den
ny trappe på kirkegården forbedret, idet trævangerne bliver
udskiftet med vanger af granit – et ønske vi af æstetiske
grunde længe har haft. Desuden får graverne også en ny
batteridrevet hækkeklipper, så deres arbejde lettes.
Og så stunder julens arrangementer til. Udover det
traditionsrige julemøde i forsamlingshuset torsdag d. 1.
december, har vi i menighedsrådet besluttet at
arrangementet ”Vi synger julen ind” under medvirken af
Landsbykoret søndag d. 11. december flyttes fra om
aftenen til det mere familievenlige tidspunkt kl. 14.00. Efter
gudstjenesten i kirken serveres der gløgg og æbleskiver i
Forsamlingshuset til en pris af 30 kr.
I det hele taget vil vi i menighedsrådet gerne tilpasse
arrangementerne der holdes, så de passer flest mulige
mennesker.
Så er der blot tilbage, at ønske alle en rigtig glædelig jul
samt et godt og lykkebringende 2017.
Ebbe Gjørup/formand.
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Torsdag d. 1. december kl. 19.00
i Kirke Stillinge Forsamlingshus

Rasmus Birkerod
Aftenens gæst er i år journalist Rasmus Birkerod fra
TVØst. Kendt fra bl.a. programmerne Præstens Lektie
og Hvem er du. Rasmus Birkerod vil bl.a. fortælle om,
hvordan han har brugt sin erfaring som sportsjournalist i disse programmer med et helt andet indhold.
Han vil også vise forsamlingen eksempler på, hvordan han stiller sine spørgsmål om etiske dilemmaer.
Der vil desuden være julesange, kaffebord, Lucia
med børnekoret samt udlodning af julestjerner.
Entré 30,- kr. Alle er velkomne!
Sæt kryds i kalenderen!
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VI SYNGER JULEN IND
I STILLINGE KIRKE
Søndag, den 11. december, kl. 14.00

K KI IRRKK EE SS II D
D EERRNNEE

Traditionen tro vil vi ved gudstjenesten 3. søndag i
advent synge julen ind sammen med

Landsbykoret

Efter gudstjenesten indbyder menighedsrådet alle til
gløgg og æbleskiver
i Stillinge Forsamlingshus – deltagelse 30 kr. pr. pers.
Alle er velkomne!

NYT MENIGHEDSRÅD I
HEJNINGE SOGN
Menighedsrådsvalget blev endnu en gang afviklet
som fredsvalg. Der kom to nye medlemmer ind i
rådet, som nu består af:
Anni Ejland Nielsen, Henrik Hviid, Lars Andersen, Anette Andersen, Alfred Berg og præsten.
Menighedsrådet har konstitueret sig med præsten
som formand. De gamle medlemmer byder de nye
velkommen og ser frem til, at det gode samarbejde i
rådet fortsætter.
Morten Brøgger, formand
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag, den 19. januar, kl. 19.30:

E SS II DDEERRNNE E
K KI IRRKK E

Lektor Kurt L. Frederiksen: Knud Rasmussen.
Med baggrund i blandt andet sin bog Kongen af Thule samt
flere rejser til Grønland, fortæller Kurt Frederiksen om
grønlænderen og,
polarforskeren
kvindebedåreren
og civilisatoren
Knud Rasmussen.
Kurt Frederiksen
er en garvet fortæller, der også har skrevet flere romaner.
Torsdag, den 9. marts, kl. 19.30:
Sognepræst Morten Brøgger: Hvorfor er Luther så
vigtig?
Illustreret med billeder fra en studierejse i sensommeren
2016, fortæller Morten Brøgger om, hvorfor Martin
Luther stadig er
vigtig, og om
hvilken betydning
han har haft for
vores land og
kirke.
Torsdag, den 27. april, kl. 19.30:
Sognepræst Rasmus Dreyer: Hans Tausen. Den
ivrige reformator. (Se mere om foredraget i næste
nummer.)
Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord alle tre aftener.
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GUDSTJENESTER

2016

Stillinge

Hejninge

4. december, 2. s. i advent
11. december, 3. s. i advent
18. december, 4. s. i advent
24. Juleaften
25. Juledag
26. Anden Juledag

1030
1400 L
900
1600 K+T
1030 V
Ingen

Ingen
Ingen
1030
1430
Ingen
1030

1. januar, Nytårsdag
8. jan., 1. s. e. helligtrekonger
15. januar, 2. s. e. helligtrek.
22. januar, 3. s. e. helligtrek.
29. januar, 4. s. e. helligtrek.

1430
1030
900
1030
1030

1600
Ingen
1030
Ingen
900

L = Landsbykoret medvirker.
K = Julekoret medvirker.
T = Trompetledsagelse.
V = Voksenkoret medvirker.
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdage, d.13. december og 10. januar, 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.

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

KKII RR K E
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Stillinge sogn

Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.
Menighedsrådet:
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk
Kirkeværge: Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55,
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.com
Birte Andersen
Susanne Broustbo
Poul Tranekær Nielsen
Søren Skovager
Joachim Wolder

Hejninge sogn

Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.
Menighedsrådet:
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk
Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,
e-mail: alfredberg@outlook.dk
Anette Andersen
Lars Andersen
Henrik Hviid
Anni Ejland Nielsen
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Internet

LYNHURTIGT
INTERNET

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

Internet4U har løsningen!

- MULIGHED FOR ONLINE TV

4

- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

- HØJ KVALITET
- HØJ STABILITET

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

Internet4u.nu

v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440 - 26 244 679

www.internet4u.nu

U.nu

- FORSYNING MED BACKUP

Eller ring på tlf. 88 440 440 for mere information

2016
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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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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Murermester
Byggeri & anlæg
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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Vinter i Askehavegård
I løbet af efteråret har børnene beskæftiget
sig med temaet Natur og naturfænomener
i deres aldersgrupper, hvor de har talt om
vejret, farvernes skiften, løvfald, samt hvad
dyrene gør, når det bliver koldt.
Årstidernes frugt og grøntsager, og hvad
de kan bruges til, er også tema. Alt hvad der
er høstet i vores have og køkkenhave har
børnene, sammen med de voksne, tryllet om
til lækker syltetøj, supper, boller eller kager.
Askehavegårds dyr får både grøntsager
og frugt som supplement til deres fuldfoder.
De får også gammelt tørret brød som ekstra
guf.
Så er stilheden forbi…
Vi har i sensommeren fået bygget et nyt hus
til dyrene. Det er lidt større og noget bedre
indrettet end det gamle hus.
I den første uge af november vendte de
sidste dyr tilbage til Askehavegård. Hønsene
har fået nye, lækre redekasser, og kaninerne
har fået en stor udendørs gravegård, som
er foret med hegn, så de kan grave uden at
grave sig ud af indhegningen.
Den søde juletid… og ventetid
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. 15. 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...
Velkommen
Vi vil gerne byde varmt velkommen til:
Felix, der starter den 1. december på Laden.
Malthe, der starter den 1. december hos
Larverne.
Vi siger også velkommen til William, der
starter den 1. januar på hos Larverne.
Vi ønsker jer en dejlig start og en fantastisk tid i Askehavegård Børnehave.
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Bestyrelsen
Ved forældremødet den 5. oktober blev der
afholdt valg til Askehavegårds bestyrelse.
Helle H Jensen og Annette L Sørensen blev
valgt som bestyrelsesmedlemmer, Heidi Rosenkilde Larsen og Christian Pedersen blev
valgt som suppleanter.
Ved bestyrelsesmødet, den 2. november
2016 konstituerede bestyrelsen sig og Pia
Nielsen blev genvalgt til formand og Annette
Linea Sørensen blev valgt til næstformand.
Den samlede bestyrelse består af:		
Pia Nielsen (formand og LDD mandat fra
Danske Daginstitutioner), Annette Linea
Sørensen(næstformand), Louise Holme
Hansen (LDD mandat fra Danske Daginstitutioner), Helle Hartman Jensen (bestyrelsesmedlem), Peter Holm (bestyrelsesmedlem), Heidi Rosenkilde Larsen (suppleant),
Christian Pedersen(suppleant), Palle Woss
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Petersen (LDD suppleant og direktør for
Danske Daginstitutioner), samt Børnehavens leder og en medarbejderrepræsentant.
Fuldt hus
Askehavegård har, efter aftale med kommunen, valgt at åbne op for 6 vuggestuebørn
mere. Det betyder, at vi får en hel vuggestuegruppe med 12 pladser.
Tak…
Til sidst vil vi gerne sige tak for endnu et
dejligt år i Askehavegård Børnehus til både
børn og forældre og ikke mindst et særlig tak
til vores super motiverede personale, som
yder en kæmpe indsats året rundt.
Uden jer vil Askehavegård ikke være
Askehavegård!
De bedste julehilsener
Bestyrelsen i Askehavegård

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

Generalforsamling i
Stillinge Idrætsforening
Stillinge Idrætsforening afholder generalforsamling
i Huset, Bildsøvej 74 C,
mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk
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Har du set det sidste nye
i aktivitetsparken ved Solvænget?
Der blev september 2016 opstillet et legetårn, som områdets børn har taget rigtig
godt imod. Det er rart at se den aktivitet,
der er i aktivitetsparken, hvor mange børnefamilier mødes, og hvor der måske også
findes nye legekammerater.
Legetårnet var en del af aktivitetsgruppens planer, og dette nye projekt kunne realiseres ved hjælp af midler fra ScanMetals,
Slagelse Kommune, Lokalrådet og grundejerforeningen Stoukærgaard.
Grundejerforeningen Stoukærgaard og
Hejninge - Stillinge Lokalråd indledte et
samarbejde om etablering af et aktivitetsområde, på grundejerforeningens fællesareal midt i Kirke Stillinge ved Solvænget.
Det er et stort fællesareal, hvor ideen er
at skabe et centralt, rekreativt rum til socialt
samvær med fællesaktiviteter for borgere i
alle aldre. Her er plads til fysisk udfoldelse,

leg og spil, hyggestunder og fællesskabsfølelse.
Parken er ikke kun for medlemmerne af
grundejerforeningen, men også for byens
øvrige borgere, resten af sognet og kommunen samt ikke mindst sommerhusgæster og
turister - Grundejerforeningen stiller arealet
til rådighed for alle, og en aktivitetsgruppe
har lagt mange kræfter i at gøre området attraktivt og håber, at alle således er fælles om
at varetage områdets tarv.
Vi forventede ikke hele aktivitetsparken
realiseret år 1, men på den anden side forventede vi ej heller, at vi nu små 2 år efter det
første spadestik blev taget, skulle være kommet så langt, som vi rent faktisk er kommet,
og det skyldes den store opbakning fra lokale
sponsorer, Lokalrådet, Grundejerforeningen
Stoukærgaard og ikke mindst Slagelse Kommunes interesse for at støtte projektet.
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Første etableringsaktivitet var tilplantning af frugthaven, hvor en stor skare af
energiske beboere mødte op lørdag den
15.november 2014. I 2016 har mange så høstet frugterne i form af dejlige æbler, blommer med videre.
Vi har iøvrigt også fået sat et bistade op,
så bestøvningen af frugttræerne skulle således være i trygge “vinger”.
Senere er der så etableret pentanquebane, bålhytte, agilitybane, der er opsat en
flot opslagstavle, som alle er velkommen til
at benytte, der er fabrikeret nogle kreative
og robuste langborde, så der er ingen undskyldning for ikke at tage på picnic med familien når vejret er til det.
Senest har vi som nævnt fået opstillet et
flot legetårn til de lidt mindre børn.
Vi har stadig planer for området, som
vil blive udviklet efterhånden, som der
findes økonomiske midler og tid. Vi synes
dog, at vi alle allerede nu kan være stolte
af, hvordan en stor græsplæne kan udvikles til en dejlig oase midt i Kirke Stillinge
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by, hvor der er tilbud til små og store borgere.
Vi vil gerne slå et slag for aktivitetsparkens sponsorer, uden dette lokale engagement var vi ikke nået så langt med aktivitetsparken, Mange tak for det!
Der er følgende sponsorer:
Scanmetals, Kirke Stillinge El-forretning,
Jongshøj maskiner,
Entreprenør John M. Jensen / HJ Huse,
Brian Madsen Peugeot Slagelse,
Advokatfirmaet Advodan,
Slagelse Kommune, Jan “Luffe” Henriksen,
Allan “vognmand” Jensen,
Stillinge Forsamlingshus,
Jack Rasmussen,
Entreprenørfirmaet GSC a/s, XL - byg,
Karin Juel / reg. revisor, Dag´li Brugsen,
Lokalrådet,
Grundejerforeningen Stoukærgaard,
Tømrer Kim Jacobsen
Ib Jensen
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Din lokale blomsterbutik
Stillingevej 52b i Kirke Stillinge

•
•
•
•
•
•

Alt i buketter
Potteplanter
Sammenplantninger
Dekorationer
Begravelsesbinderi
Brugskunst

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10 - 17
Lørdag
kl. 10 - 13

Ring og bestil på 20930453
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Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87
Åbningstider
Mandag 10 -16 • Tirsdag 1000-2100 • Onsdag lukket
Torsdag 1000-1700 • Fredag 1000-1700 • Lørdag efter aftale
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA
Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26
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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 - Aut.
og entreprenørarbejde
Kloakmester
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- og entreprenørarbejde

Kloakering & dræning
Kloakering & dræning
Tilslutning til offentlig kloakering
Slamsugning og spuling af:
kloakker, dræntil
septiktanke
m.m.
Tilslutning
offentlig
kloakering
Støbearbejde
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn se
Jordflytning
Kystsikringer
Støbearbejde
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m.
Jordflytning
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons
Nedrivning med professionelt
udstyr
Kystsikringer
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler,
Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons
Belægningsarbejde
Ny, om - og tilbygninger
Nedrivning med professionelt udstyr
Total, hoved og fagentreprise
Vedligeholdelse
og reparation af grusveje me
Anlægning af haver og grønne
områder, samt vedligeholdelse
TV-inspektion af kloakerSalg og levering af sten - og grusmaterialer, jo
Saltning og snerydning
Belægningsarbejde
Container kørsel/Udlejning

Ny, om
- og tilbygninger
Ovenstående arbejde udføres for private
- og erhvervskunder,
af veluddannet
og kvalitetsbeviste medarbejdere som
altid følger
projektet
fra start til slut med
Total,
hoved
og fagentreprise
professionelt udstyr.

Anlægning af haver og grønne områder, sam

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i
TV-inspektion af kloaker
projektet.

Saltning og snerydning
Container kørsel/Udlejning

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervs
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger proje
professionelt udstyr.

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarb

Konfirmerede 2. april 1967
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Bagest fra v: Ernst Willy Gjermandsen S, Leif Petersen B, Finn Møller Godtfredsen K, Jørgen Poulsen K. Leif Frimand Nielsen N, Jens
Jørgen Pedersen K, Hans Broholm Ø, Poul Allan Petersen B, Olesen.
Forrest: Maja Dagny Møller Km, Margit Helle Nielsen N, Connie Lykke Nielsen S, Irene Birte Kristensen K, Alis Ellen Joensen S, Britta Lilli
Andersen S, Anita Lone Jørgensen S, Marianne Højby Rasmussen S.

Konfirmerede 1. oktober 1967

45
2016
December

2sogne

4. rk. fra v. Flemming Egon Sørensen K; Bo Steen Andersen Km, Søren Meldgaard S. 3. rk. Leif Melchior Johansen B, Mogens Bent Jespersen
N, Kurt Kjær Laursen N, Karsten Madsen K. 2. rk. Bent Larsen N, Hans Robert Sørensen N, Jørn Kirkebække N, Jens Vilhelm Madsen Ø,
Troels Eigil Nielsen N. 1. rk. Jytte Elsa Wingreen K. Anne-Mette Poulsen Ø, Anne-Marie Linda Kolind B, Conni Hansen S, Anita Kjær
Laursen N, Anne Marie Brodersen Hansen S.
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Har du problemer med dine fødder, eller vil du bare forkæle dem?

Strandens fodterapi
Åbningstid efter aftale.

Tlf. 25 53 19 20
Stine Hybler
Dybkærvej 32 · Næsby Strand
4200 Slagelse

REGISTRERET REVISOR
Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 49 70 03 30 · E-mail: kj@revisorkj.dk
www.revisorkj.dk
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Vi er på udkig efter boliger i dit område!

R
E
G
SØ
Hvad tror du, at du kan få for din bolig?
Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering og få klar besked!
Kontakt os på tlf: 72 10 00 18 - Vi glæder os til at hjælpe dig.
Hos RealMæglerne Jan Thanning er vi lokale, og kender vores
område godt. Vi har mange års erfaring med bolighandel i

dit område, og det er denne erfaring, der sikrer dig den bedste
bolighandel.

RealMæglerne Jan Thanning ApS
Schweizerpladsen 7, st.
4200 Slagelse
Tlf.: 72 10 00 18
Mail: 4200@mailreal.dk
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Valdbygård Teglværk
I 1847 opførte godsejer A.W.Bech til Valdbygård et teglværk, hvoraf der nu kun er
levnet Teglværkshusene. Teglværket lå, hvor
der nu er en naturgascentral på adressen
Valbygårdsvej 88. Godsejer Bech begyndte
med teglværksdrift for at kunne dræne markerne med lerrør og for at få mursten til en
større hovedbygning.
Det blev også en stor fordel for beboerne
i omegnen. Hidtil havde man måttet hente
mursten helt i Orebo på den anden side af
Dianalund, en tur på 30 km med små, dårlige hestevogne. Nu kunne man nå at hente
flere læs om dagen fra Valdbygård Teglværk,
hvilket særligt var en fordel for bønderne,
som havde pligtkørsler for kirken foruden alt
vejarbejdet.
Bortset fra kirken og de kongelige skoler
i Næsby og Stillinge var der ingen grundmurede huse i Stillinge Sogn før 1854, hvor
Stoukærgård i Stillinge fik nyt stuehus. Så
fulgte Fløjgården i Øster Stillinge og et par
husmandssteder i 1860 samt præstegården i
1861. I de følgende år kom der mange nye
grundmurede huse.
Ifølge registraturen over Valdbygård
Godsarkiv er der bevaret regnskaber fra hele
teglværkets driftsperiode fra 1847 til 1882.

Det sidste regnskab indeholder en anmærkning om, at teglværket da er nedlagt og beholdningen af materialer udsolgt.
Registraturen indeholder også en oplysning om, at godsejer A.W.Bech til Valdbygård og broderen, justitsråd Jørgen Bech til
Tårnborg, i 1870 dannede et interessentskab
til opbygning og drift af et teglværk på Tårnborg ved Korsør.
Af andre kilder til Valdbygård Teglværks
historie er de bevarede brandforsikringer
også væsentlige. Fra Slagelse Branddirektorat er der bevaret brandtaksationsprotokoller, og her kan man finde en beskrivelse af
Valdbygård Teglværk i opslag 196:
Den 18. november 1847 blev teglværket vurderet til brandforsikring. Der var et
ovnhus af bindingsværk med tegltag på 17
x 16 meter. Huset var forsynet med 4 dobbelte døre med tilhørende faste trapper og
en trillebriks.
Så var der to tørrehuse, hvoraf det ene
lå øst for ovnhuset og havde gavle i syd og
nord. Det var 31 meter langt og 8 meter
bredt, og det var opført af stolper med skråstivere og havde stråtag med halve skrågavle.
Det andet tørrehus lå syd for ovnhuset
og havde gavle i øst og vest. Det var 16 me-

Mursten fra
Valdbygaard
Teglværk.
Fra egen samling
af lokale mursten
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ter langt og 7 meter bredt. Væggene var af
brændte mursten, og huset havde stråtag
med halve skrågavle.
Midt i huset var der en gennemkørselsport, og desuden var der 4 døre. En del
af huset var indrettet til værksted og kulhus.
Begge tørrehuse havde hver fire halvrunde tagkviste, og det anføres, at alle tre huse
var nye.
I de følgende år blev der opført en ekstra
tørrelade og desuden en teglbrænderbolig
på 18 x 7,5 meter af grundmur med stråtag.
Dette hus lå øst for de andre bygninger.
Yderligere oplysninger fremgår af en taksation i anledning af en brand på teglværket
den 7. juni 1853. I brandtaksationsprotokol-

2016

49

len 1853 opslag 64 kan læses at begge de
først opførte tørrehuse var aldeles afbrændte, og ovnhuset var noget beskadiget.
Allerede 2 måneder senere er det meste af det bygget op igen. Det fremgår af
brandtaksationsprotokol 1853 opslag 92, at
alle de afbrændte og beskadigede bygninger
da er forsvarlig istandsat, og at erstatningssummens anordningsmæssige anvendelse
saaledes er godtgjort.
En teglværksbestyrer på Valdbygård
Teglværk blev i 1862 idømt en straf på 5 dages fængsel for bedrageri.
Om denne sag kan læses i Lokalhistorier
2. samling 1991.
Helge Christiansen

Stillinge plejehjem
I det smukke efterårsvejr har vi haft mange dejlige ture i skoven med vores bus.
Vi har haft en fantastisk dejlig efterårsfest, med rigtig meget god mad og hygge. En
tak til vores musiker, der spillede alt det, de
ældre kunne synge til.
Endnu engang takker vi vores venneforening for deres store arbejde, så vi kan holde
sådan et godt arrangement. Uden jer ville
det ikke være muligt.
En tak til personalet, der deltog. Uden jer
kunne det ikke lade sig gøre.
Julen nærmer sig med hastige skridt, så
det varer ikke længe, inden der skal pyntes
op og bages julesmåkager.
I november kan vi fejre vi en 100 års fødselsdag, det glæder vi os meget til.
Vi har haft besøg, af et par rigtig søde
drenge fra Stillinge Skole, der arbejdede
med et projekt om ældre. Det var en rigtig
god oplevelse for os alle. Vi håber, at de fik
et godt projekt i hus.

Der er sang anden torsdag i måneden fra
kl. 14.00 til 15.00. Hvis der sidder nogen,
der har lyst til at være med eller kan spille på
et instrument er I velkommen.
Vi arbejder rigtig meget med værdighed
for de ældre. Der bruger vi deres livshistorie,
som udgangspunkt, hvilket giver en helt anden arbejdsmetode. Til gavn for os alle.
Vi får rigtig mange gode snakke om gamle dage og arbejdsliv.
HUSK loppemarked den første lørdag i
måneden. Der er masser af nye ting.
Loppemarked holder lukket i december
og januar,
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et
godt lykke bringende nytår.
De bedste hilsner
Stillingeplejehjem
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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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Tagdækning

SLAGELSE DYREHOSPITAL

Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse
og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Undersøgelser · Operationer
Tandbehandling · Laboratorium
Fysioterapi · Kattens Værn
Kattepension · Hundelegeplads
Tilbehør · Foder

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

TILMELD DIG LOKAL NYHEDSMAIL
www.2sogne.dk
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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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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

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

53

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
•
•
•
•
•
•

2016

•
•
•
•
•
•

Solvarme
Sanitet
Naturgas
Oliefyrsservice
Biobrændsel og pilleovne
mail: info@naesbyvvs.dk
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MIDT I DECEMBER
Bendt Rafn Sørensen, (1911-1994) Knudsrødgård ved Bildsø,
sendte dette digt til Sjællands Tidende 12. december 1984:
Vi er nu midt i december,
et år har snart sig forløst,
og vi vil længe remember
var ager med bugnende høst.
Vort sind må vi stemme i glæde
med tak for de gaver, vi fik,
men hjertet må også græde
for dem, hvor det hele slog klik. Må kærligheden da ile
med julegaver, der gi’s. Jeg så en lille dreng smile,
han fik kun en lille skål ris.
Helge Christiansen

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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Onsdag d. 25. januar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Lørdag d. 28. januar kl. 17.00
Generalforsamling i
Ungdomsklubben Stjernen

Mødekalender

Tirsdag d. 7. februar kl. 19.30
KFUM-Spejdernes Støtteforening
afholder generalforsamling i
Spejdergården

Torsdag d. 1. december kl. 19.00
Julemøde med Rasmus Birkerod i
Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 16. februar kl. 19
Stillinge Forsamlingshus og Støtteforeningen afholder generalforsamling

Søndag d. 11. december kl. 14.00
Julen synges ind i Stillinge Kirke

Mandag d. 27. februar kl. 19.00
Stillinge IF afholder
generalforsamling i Huset

Onsdag d. 14. december kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
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Onsdag d. 11. januar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 9. marts kl. 19.00
Beboermøde i Huset
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Onsdag d. 28. december kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
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Får du ikke 2sogne i din postkasse?
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Hejninge-Stillinge Lokalråd

Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det
til undertegnede, og jeg vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige måneder.
Redaktøren
E-mail: 2sogne@gmail.com eller tlf. 60 67 33 42
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