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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet. Lokalrådet er gået i samarbejde med Idrætsforeningen om at
fremstille en brochure for vores dejlige lokalområde. Det er tanken, at brochuren især skal bruges til markedsføring over for potentielle boligkøbere/tilflyttere
samt præsentation på turistbureauer m.v. Brochuren skal præsentere vores
lokalområde – områdets foreninger, institutioner, seværdigheder, lokalhistorie
m.v. Har du bidrag eller ideer til indholdet, så send en mail til 2sogneformand@
gmail.com.
Lokalrådet har også taget initiativ til samarbejde om øget trafiksikkerhed.
Lokalrådets Ketty Munch har inviteret Idrætsforeningen, Ungdomsklubben
Stjernen og Stillinge Skole til møde om emnet, og der er nu nedsat en arbejdsgruppe, der i den kommende tid vil sætte ”Trafik – trafiksikkerhed” på dagsordenen. Læs mere herom i næste nummer af 2sogne. Har du input til dette
emne, skal du endelig ikke holde dig tilbage. Skriv en mail til 2sogneformand@
gmail.com.
Lokalrådet er inviteret med i en følgegruppe, der skal komme med input til
Slagelse Kommunes stiplan, der bliver et tillæg til Kommuneplanen. I første
omgang gælder det registrering af eksisterende, historiske og ønskede stier.
Derefter kommer så arbejdet med reetablering af gamle stier og etablering af
nye stier således, at kommunen bliver bundet sammen i et net af rekreative
stier, uden motoriseret færdsel. Dette arbejde ligger jo i god tråd med ønsket
om øget trafiksikkerhed samt øget mulighed for motion og adgang til naturen.
Har du konstruktive input til dette emne, er vores mailadresse som sædvanlig:
2sogneformand@gmail.com.
HUSET. Onsdag 5. oktober var der generalforsamling i HUSET. Der var mødt
31 stemmeberettigede, hvilket må siges at være stor opbakning sammenlignet
med andre lokale foreningers generalforsamlinger – tak til de fremmødte. Ejler Nielsen blev valgt til dirigent, hvorefter undertegnede aflagde beretning på
arbejdsgruppens vegne. Herefter blev arbejdsgruppens forslag til vedtægter
godkendt, med enkelte omformuleringer. Jfr. disse vedtægter består bestyrelsen af fem personer + en suppleant. Annette Johnsen, Charlotte Akselsen og
undertegnede blev valgt for to år, Ib Jensen og Niels-Jørgen Düring blev valgt
for et år. Derudover blev Mie Olsen valgt som suppleant. Egon Henriksen og
Jane Brodthagen blev valgt til revisorer.
Bestyrelsen har herefter konstitueret sig med undertegnede som formand,
Charlotte som kasserer, Niels-Jørgen som referent og Ib som webmaster.
Bestyrelsen har besluttet i første omgang at koble sig på Lokalrådets hjemmeside, 2sogne.dk. Her kan man under menuen HUSET blandt andet gå ind
på HUSETs kalender og se, hvornår der er arrangementer, og hvornår der er
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mulighed for leje af HUSET. Har du problemer med hjemmesiden, eller vil du
tilmeldes vores nyhedsbrev, så kontakt webmaster Ib Jensen på 2sogneformand@gmail.com.
Bestyrelsen påtænker at arrangere førstehjælps-kursus, vinsmagning, musikcafé, fællesspisning, foredrag m.v.
Har du forslag til et arrangement, må du meget gerne maile til: stillingehuset@gmail.com.
HUSET takker. HUSET har opnået stor og bred opbakning blandt kommunens politikere og i Kultur- & Fritidsforvaltningen, og uden denne støtte havde
det ikke været muligt at realisere HUSET. Der har også fra dag 1 været stor
opbakning og anerkendelse fra lokalbefolkningen – nu håber vi så lokalbefolkningen også vil gøre flittigt brug af faciliteterne.
Støtte har vi også modtaget fra det lokale erhvervsliv, de første til at bidrage
var således Stillinge Låne- & Sparekasse, der donerede 5.000,00 kr. kontant.
Sidenhen har vi opnået meget store rabatter/sponsorater hos STARK, Slagelse
- Inventarland, Slagelse - Svane Køkkenet, Slagelse - H. J. Huse, Kelstrup 2tal, Høng - Slagelse Gymnasium. Senest har Sydbank, Slagelse (eller rettere
Fonden for BankTrelleborg) støttet
med 25.000,00 kr. kontant.
HUSETs bestyrelse takker for
denne uundværlige støtte.
Selve HUSET, bygningen for enden af Stillingehallen, er en kommunal bygning, men indretning, inventar og udenomsarealerne skal
vi selv sørge for. Derfor er ovenHans-Erik Sonn fra Sydbank overrækker
stående sponsorater og støtte helt
den store check.
nødvendige for os.
Stillinge Hallen. Vi har nu fået byggetilladelse til etablering af etageadskillelse
i redskabsrummet. Arbejdet forventes færdigt her i vinterhalvåret. Ideen er at
lade Idrætsforeningen indrette motionsrum på 1. sal for således at kunne tilbyde endnu en aktivitet for medlemmerne.
Hallen har, på opfordring fra Idrætsforeningen, investeret i et nyt tidstagningsur. Det nye ur kan blandt andet vise navnet på målscoren og 2-minutters
udvisninger. Det nye ur blev afprøvet d. 23. oktober, hvor vores lokale håndboldspillere tog imod udenbys hold. Om det skyldes det nye smarte ur, ved jeg
ikke, men Stillinge vandt alle kampe den dag – tillykke.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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Lokalrådets Årspris
Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.
Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige
foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”,
der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en
indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet.
Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt
projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket.
Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt
arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et
enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet.
Prisen er på 5.000,00 kr. og uddeles på det årlige beboermøde.
Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen.
Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være
Lokalrådet i hænde senest 31. december.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Såfremt der rundt omkring skulle sidde venlige sjæle, som har lyst til at
give et bidrag til at 2sogne udkommer, er det er muligt at indbetale på
kontonummer 5356 - 000242740.
Desværre havde der sneget sig et ældre, nu ikke-eksisterende kontonummer ind i sidste nummer af 2sogne, men ovennævnte er det rigtige.
Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto og omdeling af bladet.
På forhånd tak!
Lokalrådet
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Erlings
Hestevogne

Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

Aftal tur med hestevogn
Vogne fra 2-30 personer
Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03
2 hyggelige værelser med separat indgang og med
fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet
med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden
www.lysgaarden.dk
eller kom forbi og tal med mig eller ring.
Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk
Bed & Breakfast er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.
Velkommen!

2 sogne

7

Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

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

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS
Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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Jeg elsker sommer.
Jeg får sådan lyst til
at bo ved havet med
en lille badebro

Du er godt
klar over, at det er
saltvand, ikk’?
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Vi indbyder til det første større arrangement i vores ny
fritids og kulturhus “HUSET” – Stillingevej 74C (ved Hallen)

Vinsmagning

Torsdag den 8. december kl. 19.00 – 21.00
Kom til en spændende aften med vinsmagning, hvor du vil få inspirerende
foredrag om vine fra Portugal, vindistrikterne og druesorterne, men ikke
mindst smage på rosé-, hvid- og rødvine samt hele 4 forskellige portvine.
Måske du finder vinen til jule- og nytårsaften?
Du vil også få lejlighed til at se flot keramik og nogle lækre
specialiteter fra Portugal.
Tilmelding er nødvendig, da der er max. antal deltagere.
Pris: kr. 110.00 pr. person, tilmeld på stillingehuset@gmail.com
Ib Jensen

Ansøgning om tilskud fra
Stillinge Spare- og Lånekasses midler
Der uddeles 50.000 kr. pr. år, dette år for 14. 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
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. 18. december 2011 til
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Det sker i HUSET
1/2 pris for børn under 13 år til alle arrangementer.
Torsdag den 8. december 2011, fra kl. 19.00 til 21.00

Vinsmagning
Kom til en spændende aften med vinsmagning, hvor du vil få inspirerende
foredrag om vine fra Portugal, vindistrikterne og druesorterne, men ikke mindst
smage på rosé, hvid og rødvine samt hele 4 forskellige portvine.
Måske du finder vinen til jule- og nytårsaften?
Du vil også få lejlighed til at se flot keramik og nogle lækre
specialiteter fra Portugal.
Tilmelding er nødvendig, da der er max. antal deltagere.
Pris: kr. 110,- pr. person, tilmeld på stillingehuset@gmail.com

Torsdag d. 12. januar 2012, fra kl. 19.30 til 21.30

Musikcafé
Kom og nyd en stemningsfuld aften i din nabos selskab med et glas vin og lidt
godt til ganen i skæret fra levende lys og til tonerne fra nogle af
Slagelse Musikskoles mest talentfulde elever.
Pris: 50,- kr. pr. person, tilmeld på stillingehuset@gmail.com

Fredag d. 10. februar 2012

Fællesspisning
Læs mere i næste nummer af 2 sogne, eller gå ind på www.2sogne.dk.

Torsdag d. 8. marts 2012

Foredrag
Læs mere i næste nummer af 2 sogne, eller gå ind på www.2sogne.dk.

Reklame- og gavebanko!!!
Husk det årlige reklame- og gavebankospil
i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 14. december kl. 18.50
Bestyrelsen
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Ny privat pasningsordning
Forældrene i Havrebjerg, Kr. Stillinge og omegn har fået et helt nyt pasningstilbud for deres børn i vuggestuealderen.
Den 1. oktober 2011 slog Lea Gustavsen dørene op til den private pasningsordning ”Sommerfuglen” i Havrebjerg, som et friskt alternativ til de kommunale
vuggestuer og dagplejere. I store, lyse, børnevenlige lokaler, adskilt fra den
private bolig, kan børnene lege, boltre og udvikle sig med alskens legetøj, eller
de kan løbe krudtet af sig i den store aflukkede gårdhave. Hver dag, hvis vejret
tillader det, tager Lea børnene med på cykeltur i de landlige omgivelser, med
den store lilla ladecykel med plads og seler til fire eventyrlystne børn.
”Den største forskel på kommunal dagpleje og ”Sommerfuglen” er nok, at
jeg har mulighed for at være mere fleksibel med åbningstiderne”, siger Lea.
”Så kan jeg imødekomme ønsker fra forældre, der har lidt sene arbejdstider
eller pendler til f.eks. København. Det kan tit være svært for folk i dag at få
hverdagen til at hænge sammen, når man skal nå at hente børnene kl. 16. Og
så skader det jo hellere ikke at ”Sommerfuglen” også er en smule billigere”,
smiler hun og glæder sig til at modtage børn og forældre til en lille rundvisning.
”Sommerfuglen” er godkendt af Slagelse kommune, hvilket gør, at forældrene får økonomisk tilskud til at få passet sine børn her. Dette betyder også,
at der er et tæt
samarbejde med
en tilknyttet pædagog fra kommunen.
Man kan se
mere på
”Sommerfuglens” hjemmeside www.
privatdagplejehavrebjerg.dk
eller tage kontakt direkte på
telefon
20896179.
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En lille hilsen fra vores plejehjem
her i Kr. Stillinge
Siden sidst har vi været så heldige at få en plejehjemshund
forærende, Bølle på 10 år.
Dette er til stor glæde for vores beboere og personale.
Vores beboere tager dagligt
en gåtur med Bølle.
Bølle går ind imellem på besøg hos den enkelte og hygger
sig. Når han ikke gider mere,
smutter han i kurven og tager
sig en lur.
Vi har også fået os en bus
mere, så vi kan få vores kørestolsbrugere med på tur. Før havde vi kun plads til 1 kørestol, den nye bus har
plads til 3 kørestole, så nu kan vi komme på tur, uden det koster vores beboere
mange penge.
Vi har haft vores årlige besøg af landsbykoret, hvilket giver stor glæde for
vores lille hjem. Det er rigtig dejligt, når de kommer igen hvert år. Vi er altid
glade, når nogen vil give vores hjem en oplevelse.
Vi er nu i gang med at planlægge vores juleoplevelser, vi skal have en julefrokost, hvor Richard Ragnwald kommer og underholder.
Vi skal have lavet julepynt og bagt sammen med beboerne.
En Tivoli-tur skal der også til, samt vi skal ud og købe julegaver.
CC Olsen kommer med jubilæumskoret og synger julen ind, hvilket vi glæder os meget til.
Inger og Inge Marie kommer den 8. dec. for at synge med vores beboere.
Det er altid nogle hyggelige timer, de kommer på besøg.
Er der nogen, der har interesse i at komme og være med, er I meget velkommen til at kontakte os, vi er altid glade for besøg.
Hilsen fra
Beboerne og personalet
Kr. Stillinge plejehjem.
PS: I juni-nummeret af 2sogne fik vi skrevet, at vores fine nye bålsted blev
doneret af Lions. Det er selvfølgelig doneret af Odd Fellow Logerne i Slagelse.
Beklager fejlen - og tusind tak for bålstedet, som vi er meget glade for.
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Murermester
Torkild Mølholt
 Tilbygning
 Flisearbejde
 Frostskader m.m.

Møllevænget 11
Kirke Stillinge
4200 Slagelse

Telefon: 32 20 07 72
Mobil: 52 17 58 28
E-mail: timolholt@hotmail.com
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Tagdækning
Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse
og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.
Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.
Tagdækkermester
Benny Carlsen
Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
Tlf. 58 54 72 87
også aften - lørdag/søndag
Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Knud Olsen
Bildsø
Tlf. 58 54 73 96

Slagelse
Dyrehospital A/S
Sten Kokholm

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

58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

s !LT I 663
s .ATURGAS
s 4ANK UDSKIFTNING
s 2IMELIGE PRISER
s +OMMER OVERALT
s &AGLIG BETJENING

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

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

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

RING OG BESTIL
MANDAG ELLER TIRSDAG
LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

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

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

Klip ud og gem

Bøg til hæk ......................fra kr. 5,00 - 8,75
Liguster ”Atros” ..............fra kr. 6,25 - 8,75
Spirea ”Van houtii” ........fra kr. 7,50 - 8,75
Spirea ”Grefsheim” .........fra kr. 10,00 - 11,25
Rød Snebær .....................fra kr. 7,50 - 8,75
Fjeldribs ..........................fra kr. 7,50 - 8,75
........................ kr 11,25
Stkpris incl. moms for: Efterår 2010 og forår 2011.
Med venlig hilsen: Kjeld J Andersen, Kildemosen i/s
Kildemosen 4, 4200 Slagelse. 58 54 90 60, kja@intranet.dk.
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Så er klubben kommet godt i gang i de nye lokaler. Både børn og voksne er
meget tilfredse på 1. salen i ”HUSET”, Bildsøvej 74C.
Vi har i bestyrelsen besluttet, at Stjernen skal være fra og med 3. klasse,
så går du i 3. klasse, er du meget velkommen til at komme op og få 2 gratis
prøvegange. Tag gerne dine forældre med op i klubben. For mere info, log ind
på vores hjemmeside eller på Facebook.
Fra uge 45 er der julehygge i klubben, hvor der er mulighed for at klippe/
klistre, lave julegaver, julepynt, pynte op i klubben, bage småkager og lave
julekonfekt.
Der vil være en egenbetaling på nogen af tingene.
Stjernen holder traditionen tro
Julebanko tirsdag d.13.12.11 kl. 18.00.
Fra alle os, til alle jer, med ønsket om en rigtig glædelig jul samt et godt og
lykkebringende nytår og en stor tak til de forældre, som har hjulpet i klubben
2011. Vi ser frem til endnu et godt år i klub Stjernen, med forældrehjælp.
Sidste dag inden juleferien er fredag d. 16.12.11
Klubben åbner igen tirsdag d. 10.01.12

www.klubstjernen.dk

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.

2 sogne

19

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Ungdomsklubben
Stjernen
Bildsøvej 74 C 1. sal
Lørdag d. 28/1 2012 kl. 17.00 med efterfølgende spisning.
Tilmelding til spisning nødvendig senest d. 20/1 2012 til
Annette på tlf. 22 40 33 49.
Dagsorden:
s 6ALG AF DIRIGENT
s 6ALG AF STEMMETLLERE
s ±RSBERETNING VED FORMAND $ORTHE 'LIESE (ENRIKSEN
s ±RSREGNSKAB VED KASSERER !NNETTE *OHNSEN
s 6ALG TIL BESTYRELSEN
På valg er:
Mie Olsen
Charlotte Akselsen
Dorthe Gliese Henriksen
s 6ALG AF SUPPLEANTER
På valg er:
Caroline Jensen
Niels Christensen
Allan Svendsen
s 3AMT VALG AF REVISOR
På valg er:
Bjarne Nielsen
Erik Jensen
s )NDKOMNE FORSLAG
(Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
s %VENTUELT
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Historien om Larsen
Det ku´ være så skidt, men nu’ det faktisk godt!
Af Mikkel Hjorth
Autismepædagog og mentor for Mark
Mark Larsen ankom til Stillinge Skoles autismetilbud fra en ganske almindelig
folkeskole, hvor den sidste periode på ingen måde havde været nogen god
oplevelse.
”Jeg brændte mine opgavebøger ude på den gård, hvor jeg bor. Faktisk gik
jeg slet ikke rigtigt i skole det sidste års tid men modtog i stedet hjemmeundervisning cirka 2 dage om ugen.”
Mark er en normalt begavet dreng. Han er autist og har gennem hele sit liv
haft nogle altoverskyggende interesser.
”Da jeg var mindre, gik jeg udelukkende op i John Deere ting (landbrugsmaskiner, vej- og parkmaskiner m.m.). Selv mit tøj var grønt og gult, som rigtige
John Deere traktorer nu engang skal være.”
Udover interessen for John Deere er Mark er også rigtig dygtig til at spille
på trommer, ligesom han har holdt raceduer. Med duerne er det blevet til adskillige præmier, som han har vundet på diverse udstillinger. I de senere år har
motorcykler og diverse racerløb betydet meget for Mark. Man kunne godt få
den tanke, at det må have været svært for en dreng at deltage i sociale aktiviteter som netop udstillinger og racerløb, når han jo dybest set har social fobi
og føler utryghed ved mennesker, som han ikke kender.
”Den dag i dag synes jeg, at det er ubehageligt, hvis jeg fx skal en tur ind i
VestsjællandsCentret. Men med hjælp jeg har fået på bl.a. Stillinge Skole har
jeg lært, at jeg begrænser mig selv i livet, hvis jeg ikke gør det. Faktisk kan jeg
godt lide sociale sammenhænge, hvor jeg er bevidst om, hvad det er, jeg laver.
Det giver mig tryghed i forhold til at være sammen med andre mennesker.”
Da Mark kom til Stillinge skole i 7. klasse, var han meget skoletræt. Almindelig boglig undervisning var absolut ikke noget for Mark, og han var bestemt
ikke positiv over for at skulle tilbage på skolebænken:
”Jeg gav det én dag og kun én dag”, fortæller Mark og fortsætter: ”Men
allerede på dag ét oplevede jeg at være sammen med nogle mennesker, som
gav mig tryghed. Jeg tør slet ikke tænke på, hvorledes det ville have set ud for
mig i dag, hvis jeg ikke havde fået tilbuddet om at komme på Stillinge Skole.”
Mens Mark kommer med den sidste bemærkning, ser han meget eftertænksom ud og siger stille:
”Alt havde nok været anderledes, og jeg kunne være endt med at rende
rundt og lave ballade og ellers ikke foretage mig en skid!”
Efter det første år på Stillinge Skole var Mark stadig meget træt af de bog-
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Sommeren 2011. Mark
står med sin roadracer.

lige udfordringer. UU
Vestsjælland og autismeklassen får derfor
etableret et samarbejde med en knallert- og
motorcykelbutik med
tilhørende værksted
(Slagelse MC Center).
Planen var, at Mark
skulle være på værkstedet 2 dage om
ugen, mens de resterende 3 dage skulle foregå på skolen. I skolen blev der
fokuseret på undervisning i dansk, engelsk, matematik og fysik/ kemi, ligesom
personlige udvikling var på skemaet.
På Slagelse MC center opstod der hurtigt en god kemi mellem Mark og
arbejdspladsen. De ansatte så hurtigt, at de her havde med en dygtig og målrettet ung mand at gøre, som ihærdigt og interesseret tog fat på de forskellige
arbejdsopgaver. Det blev for begge parter en win-win situation.
”For at jeg skal falde til et sted, er det meget vigtigt for mig, at jeg ikke får
for mange dårlige oplevelser. Og det gjorde og gør jeg ikke på Slagelse MC
Center. Ligeledes var jeg meget opmærksom på, at UU Vestsjælland også var
med til at hjælpe mig. Jeg blev meget tryg ved min uddannelsesvejleder, og
jeg kunne tydeligt mærke, at hun ville hjælpe mig til at få det ud af livet, som
jeg drømte om.”
Mark er i dag i gang med andet år på uddannelsen som motorcykelmekaniker, som i alt varer fire år. Han er en af 3 elever på sit hold på 18, der har fået
en praktikplads, og det er selvfølgelig på Slagelse MC Center, hvor de er blevet
meget glade for deres ihærdige og dygtige medarbejder.
Historien om den gode Larsen er også historien om, hvor godt det kan gå,
når alle involverede parter (hjem, skole, arbejdsmarked og uddannelsesvejledningen) er villige til arbejde sammen og at gøre en ekstra indsats. Faktum er, at
over 50% af autister med normal eller bedre begavelse ender på en eller anden
pension, før de fylder 30 år! Det bliver heldigvis ikke tilfældet for Mark Larsen.
”Nej, det kommer ikke til at ske for mig. Det kunne godt være gået den vej,
hvis jeg ikke havde fået den hjælp og det afsæt, som jeg gjorde. I dag kunne
jeg på intet tidspunkt få den tanke, at jeg ikke skulle blive motorcykelmekaniker. Jeg er halvvejs i min uddannelse, og om blot to år får jeg mit svendebrev.
Det er til gengæld en behagelig tanke, som jeg ofte får.”
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Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park& Park
Have
& Park

Trailere
marine
produkter
Trailere
samtsamt
marine
produkter
Trailere
samt marine produkter

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

")2+%$!(,S "),%2

www. jongshoej-maskiner.dk
Telefon 5854 7276

+"
3!,' /' "944%
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk
v/ Klaus Birkedahl
Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse
Tlf.: 58 54 86 76
Bil: 40 35 06 69
www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

!UTOVRKSTED REPARATIONER UDFRES
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VEST

Transport
v/Jesper Pedersen

Tlf. 40 50 32 48

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

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

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

Tak for din hjælp.

Øster Stillinge

(Møllers Stue- og Havecenter)
Disagervej 22 · Øster Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 60 46 · Fax 58 58 60 47
Åbningstider:
Hverdage 9.00-17.30
Weekend og helligdage
9.00-16.00
www.bo-groent-slagelse.dk

24

2 sogne

Kunstgræsanlæg i hele Danmark.
Total-, hoved- eller fagentreprenør,
autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.
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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
42!+4/23%26)#%
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

100,- kr.
565,- kr.
645,- kr.
718,- kr.

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

Salon Herdis
Degnevænget 14
Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22
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Efteråret på Trelleborg Friskole
Vi har indtil videre haft et mildt efterår i Danmark. Temperaturen er stadig en del
fra frysepunktet, men farverne, de er sandelig kommet til Vestsjælland. Løvet
blusser voldsomt i gule, røde og orange nuancer, og himlen, den er skiftevis
høj og klar eller tung og tåget. Hvor er vi heldige, at vi lever i et land, hvor der
er så stor variation på årstiderne og så meget andet.
På Trelleborg Friskole sætter vi også pris på forskelligheden og på variationen. Børn er ikke ens, og det behøver dagene heller ikke at være. Skoler ligeså;
vi behøver ikke nødvendigvis at gøre som alle andre i landet eller kommunen.
Et eksempel på dette kunne være skolernes årlige motionsdag. Det er et godt
og prisværdigt initiativ, men vores holdning er klar: Hvorfor nøjes med kun en
dag? Hvorfor ikke tænke motion og bevægelse ind i selve skolens grundtanke?
Som sagt, så gjort. Derfor har vi nu igennem flere år, haft fire timers idræt og
gymnastik om ugen, og vi har en hel uges undervisning i motionens, kroppens
og bevægelsens tegn hvert efterår - vi kalder det Get Moving ugen. Faste indslag i denne uge er Trelleborg rekorderne, hvor eleverne konkurrerer og med
tidligere års resultater i for eksempel gummistøvlekast og markvejsløb. Ugen
kulminerer med den årlige overnatning for alle elever og lærere på skolen. Det
er meget livsbekræftende at se, hvordan de store elever fra 8. og 9. klasser i
ugens løb, uden at de skulle nødes til det, udviste omsorg for de mindste fra
0. og 1. klasse. Det samme gør sig i øvrigt gældende den modsatte vej, hvor
de små ikke er bange for at kontakte de store, og bede om råd og vejledning.
En anden episode fra motionsugen,
det er værd at fortælle om, var overbygningsklassernes tur til svømmehallen. Efter et langt og vellykket besøg
ville eleverne gerne yde et bidrag til
at holde udgifterne til udflugten nede.
De besluttede derfor at tilbagelægge
de fem kilometer fra svømmehallen og
ud til skolen til fods. Igen, som sagt
så gjort. For unge mennesker, der kan
træffe en sådan beslutning, er bevægelse, kropslighed og en udfordring af
sig selv og hinanden ikke fremmede
størrelser.
Efteråret er traditionelt tiden for lejrskoler, dette år var ingen undtagelse
for denne regel. 9. klasse var i sepOvernatning på Trelleborg Friskole.
tember måned på en uges studietur til
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Yes, vi klarede
12 km rafting!

Tjekkiet og Prag, hvor de oplevede en mellemeuropæisk kultur på nærmeste
hold. De fik Theresienstadts rædsler ind under huden og fik prøvet kræfter
med 12 kilometer lang fysisk hårdt river rafting. Vi tror på vigtigheden og nødvendigheden af, at vores elever fortsat skal have muligheden for at tilegne sig
faglig og social ballast uden for det normale skolemiljøs rammer, men dog
sammen med deres klassekammerater og lærere.
Vi prøvede også gerne noget nyt. Trelleborg Friskole var derfor for første
gang officielt med i Spil dansk Dagen den 27. oktober. Vi holdt en åben morgensang, og havde valgt at tilrettelægge et program med sange af den meget
alsidige Linda Vilhelmsen, der blandt andet er komponist, sangskriver og musikpædagog. Programmet var en fortælling om mennesket Linda Vilhelmsen.
Det bestod af ni sange, som illustrerede hendes meget store musikalske
spændvidde – lige fra den livsbekræftende begravelsessang ”Hvor i himlen er
Gud” til den sprælske ”Når ulvene hyler”. Halvdelen sang og spillede vi selv,
mens musikken i den anden halvdel kom fra medbragte cd’ere. Det er ikke
sidste gang, at vi kan gøre lidt ekstra ud af den danske musikskat, som vi som
skole sætter så stor pris på.
Vi tager undervisningsdifferentiering seriøst, og møder derfor børnene på
deres aktuelle niveau. Et eksempel herpå er, at vi i efteråret har introduceret
en del af børnene fra 2. klasse til et nyt fag, som de egentligt først skulle have
haft til næste år; engelsk. Det har vi gjort for særligt at støtte op om disse børn
og deres store læringslyst. Vi tror nemlig på, at fagligt svage børn skal støttes
fagligt, mens fagligt stærke børn skal udfordres intellektuelt.
Vi slutter efteråret af med en stor teater- og skolefest, som vi efterhånden
har en lang tradition for. I år er teaterstykket Peter Pan, hvor alle skolens elever er involveret – enten som skuespillere, kor eller lyd- og scenetekniker. Det
bliver endnu en god og mindeværdig oplevelse, hvor der bliver god brug for
elevernes og lærernes mange og varierede færdigheder.
John Jensen
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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.
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Jeres sommerhus skal i nærmeste
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Kelstrup Forsamlingshus
vil gerne takke…
...de 103 veloplagte gæster til vores Mortens Aften arrangement den 10. november 2011. I den forbindelse blev der solgt amerikansk lotteri, og vi takker
følgende for deres sponsorgaver:
s 3LAGTERMESTER ,EIF (ENRIKSEN V(ENRIK (ENRIKSEN +ELSTRUP s -LLEGAARDEN V
*RGEN #HRISTENSEN s 3YDBANK 3LAGELSE s ,YSGAARDEN V (ANNE 4EW s $ANISH
!GRO +R 3TILLINGE s .ORDBO %JENDOMSMGLER V #ARSTEN .ORDBO s 3LAGELSE
+LOAKSERVICE !P3 s 2OSEN 3MRREBRD 3LAGELSE s $AGLI "RUGSEN +R 3TILLINGE
s "O GRNT STER 3TILLINGE s +OM !NN (UDPLEJEKLINIK 3LAGELSE s +ILDEMOSEN
3MEDIE +ELSTRUP s 3ALON .EW (AIR 3LAGELSE s (( !UTO STER 3TILLINGE s
6ESTERGADENS "AGERI 3LAGELSE s +R 3TILLINGE %L FORRETNING V#HRISTIAN *ENSEN s
#*# 'ROUP 3LAGELSE s +URTS /LIEFYRSSERVICE +R 3TILLINGE s 4MRERMESTER *RGEN "O *ENSEN +ELSTRUP s 3PAR .SBY 3TRAND s -EKANIKER &INN (ANGARTNER
+ELSTRUP s 2ÍDHUSAPOTEKET 3LAGELSE s *ONGSHJ -ASKINER V(ENRIK *ENSEN
+R 3TILLINGE s -ALERlRMAET "O .IELSEN +R 3TILLINGE s *YSK 3LAGELSE s 2-ASKINBRODERI STER 3TILLINGE s *RN *ENSEN +R 3TILLINGE s 0ILAGERGÍRD V +ELD
Pedersen, Slagelse
Se indslag fra Kelstrup Forsamlingshus – Mortens Aften på tv2east.dk – under
tv på nettet fra den 10. november 2011 eller på 2sogne.dk.
Lone Larsen

Petanque
Den 5. november afholdtes klubmesterskab. Vi spillede alle
3 kampe hver, og resultatet blev at Connie blev klubmester.
På 2. pladsen kom Sonja M., 3. pladsen besatte Ejgil.
Vi har samtidig afsluttet sommersæsonen, som gik fra 1.
juli til 1. nov. Alle kampe er blevet skrevet ned, og med en gennemsnitsberegning, blev turneringen vundet af Kim, med Gurli på 2 pladsen.
Vi havde til de forskellige pladser fået sponseret gaver fra Brugsen, Kr. Stillinge Elforretning og fra Slagter Leif Henriksen. Også private havde givet gaver.
Vi siger tak til alle, som har støttet os.
I slutningen af september var vi i Drøsselbjerg til en venskabsturnering, det
blev en udmærket aften, hvor vi delte sol og vind lige.
Man har ønsket at fortsætte med at spille hele vinteren og kun et massivt
snedække kan sætte en stopper for de ivrige petanquespillere.
Almindelig træning foregår stadig: Tirsdag 14-16. Fredag 14-16. Lørdag 10-12.
Alle ønskes en god jul samt et godt nytår.
Bent Heegaard
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Stillinge Skole

Stor fokus på sport, leg og trivsel
Legeagenter
Elevrådet på Stillinge Skole har været initiativtager til, at der er kommet Legeagenter på skolen. Legeagenterne rolle er at bidrage med legeaktiviteter i
frikvaterne, så alle eleverne har mulighed for at lege en struktureret leg med
”voksenstyring”. Elevrådet har selv fundet frivillige, blandt eleverne, der ville
være legeagenter. De frivillige har alle været på kursus på Gerlev legepark,
hvor de har lært mange nye og spændende lege. Desuden er der indkøbt en
”legetaske”, men redskaber til over 50 forskellige lege.
Fra ledelsens side skal der lyde stor ros til de dygtige elever og deres lyst til
at hjælpe hinanden med at få nogle gode skoledage.
Fodboldstævne i SFO’en
Fire dage i uge 38 havde vi det store årlige fodboldstævne. Præcis 100 piger
og drenge fra Fristedet deltog, så interessen var som altid meget stor. Vores
dommere fra de store klasser klarede dommertjansen til UG. – Det er dejligt, at
de store børn vil være en del af arrangementet år efter år. Eleverne fra mange
af de andre SFO’er i Slagelse ser frem til dette stævne, og der er altid kamp
om, hvem der vinder flest kampe og medaljer.
Pigeraketten
Pigeraketten blev afviklet på banerne ved Stillinge hallen fredag i uge 37, i
et samarbejde mellem Dansk Boldspils Union, Stillinge Fodboldklub og SFO
Fristedet. En rigtig sjov dag med diverse boldspil, sjove lege, mystiske rumraketter, store rullehjul o.m.a. - 39 piger mellem 6 og 12 år deltog fra Fristedet
i strålende solskin.
Trafik i skolegården og på Bildsøvej
Skolen har siden sommerferien arbejdet på at skabe en større trafiksikkerhed
for medarbejdere og elever på skolen. De nye regler, som blev indført for ca. 1
måned siden på skolen, betyder, at vi ikke længere har biler, der kører rundt på
kryds og tværs, og bakkede rundt blandt voksne og skolebørn! I skal have stor
tak fordi I så hurtigt har taget de nye regler til jer og dermed været medvirkende
til at øge trafiksikkerheden på skolen.
Skolebestyrelsen er desuden med i et udvalg, der arbejder på at få lavet
cykelstier på Bildsøvej, hvilket vil være til stor gavn for vores cyklende elever.
I ønskes alle en god jul og et godt nytår
Ledelsen på Stillinge Skole
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AUT. EL-INSTALLATØR & INGENIØR
v/ Flemming Jørgensen
Bildsøvej 20, Bildsø, 4200 Slagelse
Telefon 58 54 70 20 - 23 96 70 20
E-mail: bildsoe-el@mail.dk
6!.$ q 6!2-% q 3!.)4%4 q .!452'!3
3/,6!2-% q ")/"2.$3%,3!.,' q 6!2-%05-0%2

!UT 663 INSTALLATR

58 54 91 40
Næsbyvej 22 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 91 40
www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk
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KFUM-Spejderne

KILDEMOSEN SMEDIE

i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt smedejern til hus og have
s
s
s
s
s

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

,!'%2
0/24%
0!6),,/.%2
6).2%/,%2
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Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse
Tlf. 20 21 93 55

Vi holder
møde onsdag.
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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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
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Kom-Ann

OLIEFYRS
SERVICEFIRMA

Hudplejeklinik

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

Kom-Ann

s
s
s
s
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KURT’s
/,)%&923%26)#%
Kurt Bender Petersen
Bildsøvej 57
Kr. Stillinge 58 54 77 22

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

FYRTEST

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

58 8 5 2 4 7 0
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Konfirmation 18/3-1956. Bagest fra v.: Pastor Olesen, Poul Erik Jensen N, Jørgen Jensen S, Ole Kirkebække N
N, Jens Alfred Jensen S, Flemming Ole Jørgensen Ø, Peter Holm Pedersen Ø. Midterste række: Jytte Conn
Margit Petersen N, Peter Dyring Ø, Leif Henriksen S, Holger Egon Henriksen K, Hans Kurt Nielsen K. Forrest:
Poulsen K, Hanne Sofie Madsen S, Inger Marie Hansen S, Ragnhild Elise Madsen Ø, Inge Lise Nielsen Visho
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N, Jens Peter Jensen Ø, Svend Aage Slagslunde Kristensen B, Vagn Buchwald Larsen K, Eivind Holger Larsen
ny Lysdal Svendsen B, Elly Elise Margrethe Hansen S, Olga Marie Christine Hansen N, Poula Jensen N, Lizzi
: Tove Agnethe Jespersen Ø, Jette Schou Hansen B, Tove Ragnhild Christensen S, Inge Lauridsen K, Kirsten
olm K, Inger Bodil Møller K.
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Skolebestyrelsen Stillinge Skole
Så kom udkastet til ny skolestruktur fra Byrådsbehandlingen i Slagelse
Kommune. I udkastet er der forslag om at nedlægge snes skoler: Vestermose, Nørrevang, Tårnborg, Boeslunde, Flakkebjerg og Skælskør
skole. Derudover er der forslag om at nedlægge 7. 8. og 9. klasse på Dalmose skole, så den fremover kun vil have op til 6. klasse. - Og ja. Der er
ingen forslag om ændringer på Stillinge Skole. På byrådsmødet fremlagde SF forslag om at reducere Stillinge Skole, men forslaget fik ikke
flertal, og det er derfor heller ikke med i den igangværende høringsrunde.
Det er meget positivt at Stillinge skole ikke er omfattet af de igangværende
omstruktureringer. Årsagen til dette skyldes, at vi har mere end 300 elever på
skolen, og det fremtidige elevtal ser positivt ud. Vi forventer kun et mindre
fald i elevtallet sammenlignet med andre skoler, hvor prognoserne ser betydelig mere dystre ud. Det spiller også positivt ind, at Stillinge Skole er en stor
arbejdsplads med mere end 70 ansatte omfattende lærere, pædagoger og
teknisk personale. Specielt aktiviteten omkring de autistiske elever skaber stor
aktivitet, og gør skolen både økonomisk og pædagogisk bæredygtigt.
Til trods for at Stillinge skole ikke direkte rammes af omstruktureringer, så vil
skolen blive hørt som konsekvens af den igangværende høringsproces. Hvis
du som læser har holdninger som kunne være interessante for skolebestyrelsen i forbindelse med, at vi skal udforme vores høringssvar, så må du endelig
give din mening til kende enten personligt til en af os i bestyrelsen eller via
skoleledelsen. Høringsperioden strækker sig frem til den 10. januar 2012.
Planen er stadig, at den endelige skolestruktur skal vedtages af byrådet den
27. februar og iværksættes fra skoleårets start den 1. august 2012.
Lørdag den 1. oktober afholdt vi i skolebestyrelsen sammen med skolens
ledelse en Visionsdag. Formålet var at diskutere os frem til en strategi for skolebestyrelses arbejde med at styrke og udvikle Stillinge skole. Konklusionen
på dagen var, at skolebestyrelsen vil arbejde for at skaffe flere elever til skolen.
Metoden til at skaffe disse elever vil være at der fokuseres på nedenstående
fire prioriterede tiltag.
s 5DVIKLE ET TILBUD TIL BRN MED SPECIELLE BEHOV 4ILBUDDET SKAL STARTE ALLEREDE
i børnehaveklassen og fortsætte frem til 9. klasse. Det kunne f.eks. være et
specielt tilbud til overvægtige børn
s 3TYRKE MELLEMTRINNET OG UDSKOLINGEN VED AT UDVIKLE TO LINIER MED FORSKELLIGE
fag
s %FFEKTIVISERE DRIFTEN
s 3TYRKELSE AF FORLDRESAMARBEJDET
Her sidst på året kan vi se tilbage på et år med mange beslutninger, der
gav anledning til både frustration, glæde og skuffelse. Vi startede året med en
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kommunal høringsrunde om sidste års forslag til ny skolestruktur. Forslaget
løb ud i sandet og endte med økonomisk omfordeling, der betød, at flere skoler måtte afskedige medarbejdere. I løbet af sommeren kom skolestrukturdebatten i gang igen. Forslaget kender vi i dag, men den endelige skolestruktur
vil først komme på plads næste år. Så håber vi bare, at den nye struktur vil
være bæredygtig mange år frem, så vi kan koncentrere os om at udvikle en
god skole i Stillinge.
Glædelig jul og Godt nytår til alle. Og tak for den opbakning der har været
vist til Stillinge Skole fra både forældre med børn på skolen og til jer, der står
på sidelinjen med interesse for den lokale skolepolitik.
Bjarne Nielsen

Skjolddans i Kirke Stillinge
!F (ELGE #HRISTIANSEN
Skjolddans har sin oprindelse fra krigen 1864 og tabet af Sønderjylland. Den
blev dyrket i gymnastikforeninger og på højskoler indtil 1930’erne. Med sværd
og skjolde dannede man smukke grupperinger, og under dansen slog deltagerne på hinandens skjolde med deres sværd.

Dette billede er fra det gamle forsamlingshus i Kirke Stillinge omkring 1910.
En del af forsamlingshuset ligger der stadig på Bildsøvej 63, og mange husker,
at der også var telefoncentral i huset. Deltagerne er stillet op til fotografering
med deres sværd og skjolde, og salen er pyntet med grangrene.
Der er 13 personer på billedet. Fra venstre er nummer 1 en leder. 2 er
ukendt, 3 Ingeborg fra Spånager, 4 mejerist Vilhelm Jensen, 5 Oline Olsen, 6
Rasmus Olsen, 7 Kristine Poulsen, 8 Alfred Hansen, 9 Cordula Prammand, 10
ukendt, 11 Kristine Jensen, 12 Harry Knudsen og 13 ukendt. Oplysninger om
de ukendte modtages gerne.
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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
s !RBEJDSTJ AF ENHVER ART n LIGE FRA KEDELDRAGTER TIL
JAKKEST OG SLIPS
s 3PORTSTJ TIL DIVERSE SPORTSKLUBBER MED FEKS
REKLAMELOGOER
s (ESTEDKNER MED NAVN PÍ HEST OGELLER RYTTER

s (ÍNDKLDEr SENGETJ DUGE OSV n OGSÍ TIL HOTEL
OG RESTAURATIONSBRANCHEN
s $ÍBSKJOLER MED NAVN OG DATO
s TING TIL BABY .AVNEBRODERING PÍ FEKS SENGETJ
STOFBLEER OG HÍNDKLDER

www.rmmaskinbroderJOHELtNBJM!rmmaskinbrodering.dk

s !LU
facader
s !LTANLUKNINGER

OG ALUFACADER
s &ORSIKRINGSSKADER s 3OLlLM s "UTIKSRUDER
)NDRAMNING AF BILLEDER s 3ALG AF KUNSTNERARTIKLER

!LT GLARMESTERARBEJDE UDFRES
3TRANDVEJEN  s  3LAGELSE

58 50 07 28
&AX     s "IL    
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Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”
Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det.

Møllegården

Bliver det vinter igen i 2011?
Bestil dit brænde nu, så du har
tørt brænde på lager.

Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

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

18

I.F
.

ILLINGE
ST

67

Æ

IN

tlf. 51 82 27 78

R

Jacob Raft
Pt. ingen formand
Ole Madsen
Brian Dahl
Henrik Jensen
Bent Heegaard
Mette Frimann Nielsen

ID

FÆLLESFORMAND
BADMINTON
FODBOLD - ungdom
FODBOLD - senior
GYMNASTIK
PETANQUE
HÅNDBOLD

G

S.

Stillinge Idrætsforening

TSFOREN

tlf. 21 40 20 30
tlf. 60 15 01 23
tlf. 20 15 03 07
tlf. 58 54 04 36
tlf. 22 55 09 69 www.stillingeif.dk

Godt håndværk
Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
*ESPER   s *AN  
jj@fischerflindtholt.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.

3TILLINGE !UTO 0LADEVRKSTED
Tlf. 58 54 71 64

"%.4 (!.3%.

STRANDENS
MALERSERVICE

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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Jul i Øster Stillinge
Fra Zakarias Nielsens ”MINDER”.
Endnu maa jeg her tilføje nogle Linier om Juleaften i mit Hjem.
Det er Juleaftensdag, henimod Aften. Jeg staar ved Gavlen af vort Stuehus
og ser ud over de store, hvide Marker og Enge. Et let rosenfarvet Lys ligger
over Sneen, hvide, glasagtige Duske af Rimfrost hænger paa Markens Stilke.
Fra Stillinge Kirkeklokker bølger tiltagende og hendøende Klange ned over
Højderne paa ”Lindholms” Mark og naar mit Øre som lange, fjerntklingende
Sangtoner. Hvor er Naturen dog stille! Det er, som alt ligger med tilbageholdt
Aandedræt og venter - Jeg gaar om ved Udhusets Gavl og ser ud over Byen.
Huse og Gaarde staar i et Skær af højtidelig Forventning, Folk, der færdes
ovre paa Gaden, nikker glade til hinanden, Køerne, der drives til Kæret, tager
sig helt anderledes ud end ellers, synes jeg, alt er anderledes, tryllebundet
i Glæde, i dulgt Spænding. Nu tændes der Lys nede hos Hjulmandens. Mit
Hjerte bæver: Juleaften!
Jeg gaar ind i Stuen. En stor, ren Dug ligger over Bordet, min Moder farer
fra Spisekammeret ud i Køkkenet, min Fader gaar langsomt frem og tilbage
paa Gulvet, rygende paa sin lange Pibe. Ilden buldrer i Ovnen, en lille tynd Ildstribe ses i den utætte Sammenføjning ved dens ene Hjørne. En af mine Søstre
kommer ind med et Lys, sætter Tallerkener paa Bordet og bringer derefter et
Saltmadsfad, Sennep og Rødbeder. Langsomt træder Svenden og Karlen ind,
begge nybarberede, vandkæmmede og hægede. ”Godaften, og en glædelig
Fest!” hilser de. – ”Tak, i lige Maade!” svarer min Fader. Alle tre sætter sig og
tier længe.
Nu bliver der sat et Lys paa hver Ende af Bordet og et paa dets Midte. Aa,
hvad er det dog, der udspænder mit Hjerte saa underligt, næsten smertefuldt.
”Ja, saa i Guds Navn”, siger min Fader og sætter sig ved Bordenden. Vi
andre sætter os paa vore Pladser, griber Kniv og Gaffel og gaar løs paa Medisterpølserne og Grisetæerne. Talen falder livligere og livligere, Niels Landsgrav
sidder hele Tiden og skæver efter Brændevins-Karaflen, der er hans kæreste
Ven paa Jorden. Efter et lille Ophold i Spisningen bliver der midt paa Bordet
sat et Fad dampende Risengrød, overdrysset med Sukker og Kanel og med et
stort, firkantet Smørhul med sirligt udløbende Hjørner. ”Værsgod !” Efter Grøden kommer den tredje Ret: et Fad dampende Klipfisk med Smør, Sennep og
Kartofler. Som al denne Juleaftensmad smager!
Mætte indtil Overmaal lægger Svenden og Karlen sig tilbage og tørrer Smørret af Mundvigerne. ”Tak for Mad!” byder vi alle og rækker i Aften min Fader og
Moder Haanden. Saa kommer Salmebøgerne frem, og min Fader synger for,
lidt rystende og med mange underlige Løb:
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”0, Jesu, vor Forsoner ... ”
Derefter spiller vi Kort om Pebernødder, drikker Kaffe, spiller Lotteri og spiser ”Kvældsnadver”.
Jeg gaar ud og ser op paa den tavse Midnats Stjernebue og folder mine
Hænder. Nu fødes Jesus, nu i denne Stund. Stjernerne tindrer med tusinde
milde Julehilsener, medens Byen ligger tavs-drømmende som et lille fred lyst
Bethlehem.

Snekastere i 1930’erne

Billedet er taget ud for Stillingevej 56. Foto: Ejner Thomsen.

Stillinge Forsamlingshus
Støtteforening
afholder generalforsamling

torsdag d. 16. februar 2011 kl. 19.00
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Telefonnumre, du kan få brug for
Region Sjællands akuttelefon/skadestue ........................................70 15 07 08
Lægevagten.....................................................................................70 15 07 00
Krisehjælp, krisecenter ....................................................................70 20 30 82
Politi..............................................................................................................114
Lokalpolitiet i Slagelse .....................................................................58 50 14 48
Apoteker med døgnvagt:
Rådhusapoteket, ulige uger ............................................................58 52 11 45
Svane Apoteket, lige uger ...............................................................58 52 01 34
Tandlægehjælp, akut behov:
Tandpinevagten i Region Sjælland ..................................................29 60 01 11
Falck ................................................................................................70 10 20 30
Slagelse Kommune, alle afd. ...........................................................58 57 36 00
SEAS-NVE ved strømsvigt ..............................................................70 29 29 29
SK Forsyning ...................................................................................58 36 25 00
Stillinge Strands Vandværk .............................................................21 63 93 01
Kirke Stillinge Vandværk..................................................................29 70 03 85
Taxa .................................................................................................58 53 53 53
Dantaxi Vestsjælland .......................................................................70 25 25 25
I øvrigt henvises til 2Sognes hjemmeside: www.2sogne.dk

’2sogne’ siger tusind tak for året 2011
til annoncører, skribenter og læsere og
ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.
Uden annoncørernes støtte
vil det ikke være muligt at have et
husstandsomdelt blad.
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Mødekalender

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

Torsdag d. 8. december kl. 19.00
Julemøde i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 12. januar kl. 19.30
Musikcafé

Torsdag d. 8. december kl. 19.00
Vinsmagning i Huset
Mandag d. 12. december kl. 19.30
Korsør Jernbaneorkester spiller i
Stillinge kirke
Onsdag d. 14. december kl. 18.50
Reklamebanko i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 25. januar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Lørdag d. 28. januar kl. 17.00
Generalforsamling i
Ungdomsklubben Stjernen
Onsdag d. 8. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

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

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

