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Lokalrådsformanden har ordet
Samarbejde
Jeg vil gerne endnu engang opfordre lokalområdets foreninger og institutioner 
til mere samarbejde, og vi har prøvet det før. Siden 1880 og frem har vi f.eks. 
haft andelsbevægelsen. Dette samarbejde gav os mejerierne, slagterierne, fo-
derstofforretningerne, brugsen og forsamlingshusene. Det var også samarbej-
det, der gav os alderdomshjem, skoler/husflidsskoler og idrætshaller.

Ud fra filosofien om at du kan realisere alle dine drømme i livet, hvis du 
blot hjælper tilstrækkeligt mange andre med at realisere deres drømme, er det 
oplagt med et større og bedre samarbejde mellem områdets foreninger og 
institutioner.

At løfte i flok gør byrden lettere – sammen formår vi langt mere end hver for 
sig. Dette er børnelærdom, men hvorfor samarbejder vi så ikke noget mere? 
Det virker, som om de fleste foreninger og institutioner i lokalområdet har nok 
i sig selv og ikke vil høste frugten af et bredt samarbejde.

Filosofien om at min viden giver mig status og position, og når jeg deler 
den, udhuler jeg den, bør afløses af filosofien om, at min viden er et aktiv. Når 
jeg deler min viden, får jeg mere igen! Lad os nu deles om opgaverne, deles 
om erfaringerne og kompetencerne, og lad os så i fællesskab høste frugten til 
gavn for hele vores lokalsamfund.

I forbindelse med Beboermødet d. 6. marts 2010 i Kelstrup Forsamlings-
hus inviteres alle foreninger og institutioner i lokalområdet til at præsentere 
sig selv og til at indgå i et mere udbytterigt samarbejde. I første omgang skal 
vi måske blot udveksle mailadresser og danne et internetnetværk, således at 
vi kan informere hinanden om aktiviteter og tiltag. Et sådan netværk kunne så 
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senere udbygges til et egentligt samarbejde om forskellige aktiviteter, på tværs 
af foreningerne og institutionerne.

Fortovsrenovering
I Sjællandske kunne man d. 16. december læse, at Byrådet endelig har beslut-
tet at renovere fortovene i Kr. Stillinge, der i flere år har trængt til en overhaling. 
I denne omgang er det fortovene på Præstevænget, Kirkevænget, Blomster-
vænget og Solvænget, der får en omgang. Hvis der er indkørsler / forhaver på 
disse veje, som f.eks. på Solvænget 28, der trænger til en ”ansigtsløftning”, vil 
jeg opfordre til, at dette klares her i foråret således, at kvarteret efter fortovs- 
renoveringen fremstår pænt og indbydende – god arbejdslyst.

Affaldsbeholdere
I 2009 har Slagelse Kommune som bekendt indgået renovationsaftale med 
HCS. I den forbindelse har vi alle fået leveret 2 nye affaldsbeholdere, disse er 
leveret og ejes af HCS. Af referatet fra Tekniks Udvalgs møde d. 3. december 
2009 fremgår, at hvis en beholder bliver beskadiget, er det en sag mellem ska-
devolder / bruger og HCS. Erstatning for ødelagte beholdere p.g.a. hærværk 
el.lign. er Slagelse Kommune uvedkommende. Hvis en beholder bliver beska-
diget på din grund kan du altså risikere et erstatningskrav fra HCS – så pas på 
affaldsbeholderen.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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Beboermøde i de 2 sogne
Så er det igen tid for det årlige beboermøde, hvor Lokalrådet vil berette, 
hvad der er sket i året, der gik.
Også i år vil vi kombinere beboermødet med et fælles foreningsmøde, 
hvor alle foreninger og institutioner i vores lokalområde kan få lejlighed til 
at præsentere sig. Det finder sted

lørdag, den 6. marts, kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus

Efter beboermødet vil Lokalrådet være vært ved en omgang gule ærter. 
Tilmelding skal ske senest 1. marts på 2sogneformand@gmail.dk eller til 
Birthe Jacobsen, tlf. 58547892.
Øl og vand & snaps kan købes til rimelige priser.

Program:
Præsentation af lokalområdets foreninger.
Beretning fra Stillingehallen.
Beboermøde med følgende dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag, herunder Lokalrådets forslag til 
 vedtægtsændringer
5. Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere)
 På valg er:  Lars Schou Pedersen
  Jørgen Lyck Elsborg
  Sanne Broustbro
  Ketty Munch
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være Lokalrådet i hænde senest 10 dage før  
mødets afholdelse, d.v.s. senest onsdag, den 24. februar 2010.
Mød op og hør om områdets mange foreninger og deres virke samt  
Lokalrådets arbejde – og gør din indflydelse gældende.
Vel mødt den 6.3.

Venlig hilsen
Lokalrådet
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

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

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

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

Alternativ Klinikken
Massage

Zoneterapi
Reikihealing

½ times behandling 200,-
45 minutters behandling 270,-
1 times behandling 350,-
1½ times behandling 510,-
2 timers behandling 625,-

V/ Tina Sørensen
Bildsøvej 82
Kr. Stillinge
Tlf.  27 82 00 76

www.alternativ-klinikken.dk

KILDEMOSEN SMEDIE

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

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse

Tlf. 20 21 93 55
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STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84

www.strandensmalerservice.dk

Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Har din bil fået en bule
- eller rust i kanterne...
Kom til os med mange års
erfaring og få et uforbindende
tilbud.

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN
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M   B   B  G
Alt indenfor

Murer-, tømrer-, byggeteknik 
• Nybyg • Renovering • Rådgivning

Ring for uforpligtende tilbud

Murer Martin Pedersen, tlf. 23 84 98 18
Tømrer/byggetekniker Karl H. Pedersen, tlf. 29 86 62 09

Bildsøvej 40, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Mail: mtb-byg@hotmail.com

- Dit lokale byggefirma
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Støtteforeningen 
for Stillinge Forsamlingshus

vil herigennem takke alle, som støttede os med flotte gaver til vores
reklame- og gavebanko den 9. december 2009.

Bed & Breakfast, Malermester Bo Nielsen, Madsen Antenneservice, 
Stillinge Auto-Pladeværksted, vært Claus Sørensen Forsamlingshuset, Birkedahls Biler, 

Jongshøj Maskiner, Møllegården, Bo Grønt, Slagter Henriksen, Pileagergårds Grøntsager, 
Sydbank, H.J. Huse v/John Jensen, Q8, Rødstensgårdens Kloakservice, 

Jørgen Jensens Grøntsager, Kurts Oliefyrsservice, Dagli’ Brugsen, 
Kr. Stillinge Elforretning, H.H. Auto, Danish Agro, Salon Herdis, Kildemosens Smedie, 

Tøjglad v/Gudrun Berg, MT Byg og Slagelse Autodele.

Et ønske om et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Støtteforeningen
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 11. februar kl. 19.00

Stillinge Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 11. februar kl. 19.15

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingerne,
skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

På bestyrelsens vegne
Erik Larsen, formand
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Skolebestyrelsen
Vi håber at alle kom godt ind i det nye år – 2010. 

Vi har holdt årets første skolebestyrelsesmøde. I den forbindelse blev dette 
spørgsmål rejst: Hvor mange læser egentlig referaterne fra skolebestyrelses-
møderne?  Det var da et interessant spørgsmål. Hvor mange læser referatet? 
Gør DU? Det findes på skolens hjemmeside under skolebestyrelsen. Her kan 
du holde dig orienteret om de ting, der drøftes i skolebestyrelsen. Blandt an-
det er vi gang med at ”efterse” de principper, skolebestyrelsen har udarbejdet 
gennem årene. Heldigvis er ting ikke statiske – derfor skal principperne lø-
bende justeres og tilrettes. Måske kan et princip helt bortfalde, fordi det ikke 
mere er aktuelt.

Vores Stormøde må betegnes som en succes, hvis vi ser på fremmødet. 
Mere end 70 var mødt op for at høre foredraget med Carl-Mar Møller. For 
at lade sig provokere og lade sig inspirere. Ingen tvivl om at Carl-Mar kaldte 
smilet frem, da han gav sit besyv med om forskellen på mænd og kvinder, og 
hvordan vi skulle gribe opdragelsen af drenge an. Inden Carl-Mar fik ordet, 
havde formand Jens Schrøder aflagt bestyrelsens beretning. En kort og præ-
cis beretning som også kan læses på skolens hjemmeside.

Skolebestyrelsens pjece om det kommende skolebestyrelsesvalg er færdig 
og blev omdelt til alle interesserede ved Stormødet. Hjemsendes senere til alle 
valgbare forældre.

Senest har bestyrelsen også drøftet behovet for en madordning på Stillinge 
skole. Det var et tema, som særligt blev rejst for et par år tilbage. I mellemtiden 
har vi forrige år undersøgt de internetbaserede tilbud, men enten lever de ikke 
op til den pris, kvalitet og variation som ønskes, eller også lukker firmaerne. 
Der stilles store krav til madens kvalitet, og hvor indbydende den ser ud, det er 
vanskeligt hvis ikke maden tilberedes PÅ skolen. Et par steder i Slagelse kom-
mune, har man held med gode og lødige madordninger, hvor maden tilberedes 
på stedet af en faguddannet person. På Stillinge skole oplever vi dog ikke, at 
en madordning efterspørges. SFOen har en morgenmadsordning – sådan at 
NÆSTEN alle elever starter skoledagen på fulde maver. Morgenmåltidet er det 
vigtigste måltid for at kunne være oplagt til læring – og leg.

På vegne af skolebestyrelsen, Annette Kaae
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Gymnastikopvisning 
i Stillinge Idrætsforening
lørdag den 27. marts 
fra kl. 13.00 - ca. 15.00
i Stillingehallen

Kom og se, hvad de glade gymnaster har 
arbejdet med i vinterens løb.

• Fælles ind- og udmarch • Troldunger • Krudtugler •
• Vildbasser • Trampolin  • Motionshold

Der kan købes kaffe, te, hjemmebagt kage og brød samt 
frugt. Cafeteriaet er åbent for salg.

FRI ENTRÉ.

STILLINGE SKOLES KOR
OG LANDSBYKORET

inviterer til

FORÅRSKONCERT
tirsdag den 23. marts kl. 19.00

på Stillinge Skole
Snart er det igen blevet tid til den traditionsrige forårskoncert, 

hvor Stillinge Skoles kor og Landsbykoret i fællesskab vil præsentere 
en masse gode sange for publikum, som selvfølgelig 

er med på fællessangene. 

Fri entré

Efter koncerten sælger Landsbykoret kaffe/te/sodavand og kage.
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Fastelavnsfest
Søndag den 14. februar 2010 kl. 14.30-17.00

I Stillinge Hallen

TØNDESLAGNING FOR ALLE
PRÆMIER til de bedst udklædte børn og voksne 

Entré: Voksne kr. 30,- · Børn kr. 20,-
Inkl. en fastelavnsbolle

Kaffe, sodavand, øl m.m. kan købes i cafeteriet

TILMELDING:
 Senest fredag d. 5. februar 2010

Hanne tlf. 40 51 65 45 · Malene tlf. 29 70 32 46

2070 5083
ELKJÆR

 TIL KONFIRMATIONER, 
BRYLLUPPER OG LIGN.

- så spiller det...

2070 5083
elkjær
theis

nye toner til konfirmationer, 
bryllupper og lign.

- så spiller det...
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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.

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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Aut. VVS-installatør

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

www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk

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

AUT. EL-INSTALLATØR & INGENIØR

v/ Flemming Jørgensen
Bildsøvej 20, Bildsø, 4200 Slagelse

Telefon 58 54 70 20 - 23 96 70 20
E-mail: bildsoe-el@mail.dk
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Tømrermester

JØRGEN BO JENSEN
Gasekærvej 6, Kelstrup

4200 Slagelse
Tlf. 58 54 93 12

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leve-
res.

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

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

Salg af brænde, kalvekød og æg

Møllegården
Bildsøvej 64, Kr. Stillinge · 58 54 70 29 · 26 29 70 29 · 26 29 80 29
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KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde onsdag.

VELKOMMEN

Alt i
lift-

udlejning
58 50 50 75

www.slagelselift.dk
info@slagelselift.dk

Medlem af liftgruppen

Slagelse Liftudlejning

Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

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

OG ALUFACADER
• Forsikringsskader • Solfilm • Butiksruder 

Indramning af billeder • Salg af kunstnerartikler
Alt glarmesterarbejde udføres

• Alu-
 facader
• Altanlukninger
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Støtteforeningen
Hejninge-Stillinges  venner

På bestyrelsesmødet d. 17/11 2009 har bestyrelsen konstitueret sig således:
• Formand:  Niels R Christensen         
• Næstformand:   Caroline Hye
• Kasserer:   Pia Svendsen

Støtteforeningen er i fuld gang med at planlægge næste års byfest, som er 
lørdag den 19/6 2010. Vi vil planlægge dagen på baggrund af tidligere års 
erfaringer, og forsøge at gøre det så bredt som muligt, der skal være noget for 
enhver smag. Der er en masse ideer på tegnebrædtet, men vi vil ikke her røbe 
noget endnu. Vi kan godt love, at der vil blive nye spændende ting at opleve. 
Vi arbejder på at have et program klar til næste udgave af 2sogne.

Hvis I har forslag til aktiviteter eller underholdning, så meld gerne tilbage til 
os på mail: hejningestillingesvenner@gmail.com. Vi hører også gerne fra frivil-
lige hjælpere, hvis I har lyst og tid til hjælpe os på dagen, da det meget vigtigt, 
at vi kan få lidt hjælp fra så mange som muligt, bare 1 time eller 2 - og husk at 
overskuddet går til Hejninge-Stillinges venner, som så deler overskuddet ud 
blandt ansøgere fra de 2 sogne. Se nærmer om søgning af støtte på næste 
side i bladet.

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

På vegne af Hejninge-Stillinges venner
Niels R Christensen

• Sekretær:  Daggi Thomsen
• Bestyrelsesmdl:  Addi Hansen
• Suppleant:  Niels Jørgen Düring
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Ansøgning om tilskud fra 
Støtteforeningen 

Hejninge-Stillinges venner
Det er foreningens formål at yde støtte til foreninger, institutioner og andre 
interessegrupper i Hejninge & Stillinge sogne.
1. Støtte kan ydes i form af aktiv indsats ved konkrete arrangementer,
2. Hjælp til planlæggelse af arrangementer,
3. Økonomisk støtte, el. lign. 

Støtte kan ydes efter ansøgning fra de enkelte foreninger, institutioner og an-
dre interessegrupper eller på bestyrelsens eget initiativ.

Ansøgningsfristen er 15/5 hvert år til uddeling juni
                                  
Ansøgningen skal indeholde:  
Navn:  Forening, institution eller anden interessegruppe.
Formål:  Hvad skal tilskuddet bruges til  
Kontakt:   Adresse samt kontaktperson 

Ansøgningen sendes til formand: 
Niels R Christensen, Tommedyssevej 4, Kr.Stillinge, 4200 Slagelse.
Mail : hejningestillingesvenner@gmail.com
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Stillinge IF ungdomsfodbold 
inviterer til det årlige 

INDESTÆVNE
i Stillinge Hallen

Lørdag d. 20. marts kl. 10.00-15.00
(Der er omklædning fra kl. 9.30)

Stævnet er åbent for alle, fra årgang 2005 til årgang 1993. 
Både drenge og piger er meget velkomne.
Der vil blive spillet i årgangsopdelte puljer.

Ca. kl. 13 vil der blive spillet en opvisningskamp mellem
FC Vestsjællands 1. divisionshold og et udvalgt seniorhold 

fra Stillinge IF

Der vil være masser af præmier.

Tilmelding og yderligere information:
Tilmeld dig til din Stillinge træner eller alternativt til 

Niels-Jørgen Düring, tlf. 58 58 66 86 eller 27 11 29 06, 
e-mail: niels@hs-slagelse.dk eller på opslag 

på Stillinge Skole 
senest fredag den 5. marts.

Tilmelding er nødvendig!
Tilmelding kr. 25,- pr. deltager

Der vil være information om udendørssæsonen.
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Ny formand i Stillinge IF
Jeg har nu varetaget opgaven som fællesformand for Stillinge 
IF i godt 2 år. Jeg sprang til på den ekstraordinære generalfor-
samling uden at vide hvad jeg gik ind til. Årsagen til at jeg over-
hovedet meldte mig til opgaven bundede alene i, at ingen andre ville !! ??

Det har været 2 gode år. Jeg har lært rigtig mange mennesker at kende og 
ikke mindst fået bekræftet, at med fælles indsatser lykkes ting ofte. Økonomi-
en i Stillinge IF var noget skidt efter et par år med store økonomiske øretæver. 
Det var en af de altoverskyggende opgaver og jeg har da også brugt det meste 
tid på det. Men ikke alene, for alle i Stillinge IF’s bestyrelse har fulgt det fælles 
mål at skabe en forening med gode og attraktive tilbud til de udøvende, men 
samtidig få skabt et økonomisk bæredygtigt fundament, så vi kan gå fremtiden 
imøde og har råd til at tilbyde aktiviteter til alle.

 Økonomien i Stillinge IF er igen på rette kurs, rigtig flot endda, og der bliver 
dyrket idræt på alle fronter og i alle alderstrin. Økonomi er ikke længere øverst 
på dagsordenen.

Derfor er tiden nu inde til at Stillinge IF skal have en ny formand ! En for-
mand, som kan videreudvikle foreningen, som er i fremdrift og har rigtig mange 
frivillige.

Det er aldrig nemt at finde en person til at bestride de øverste poster, men 
vær ikke nervøs! Du får en stærk bestyrelse med mange års erfaring bag dig - 
og de mange glæder som følger med overskygger langt de opgaver, der venter. 
Stillinge IF har et succesrigt samarbejde med Stillinge Hallen og lokalrådet.

Tiden i de kommende år skal bruges på at videreudvikle de ting, som al-
lerede er igangsat, og du har mulighed for sammen med bestyrelsen at forme 
fremtiden for Stillinge IF. Meld dig allerede nu til næstformand Pia Svendsen på: 
piasv@msn.com eller til formand Brian Madsen på: bm@slagelse.peugeot.dk

Brian Madsen, Fællesformand i SIF
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FÆLLESFORMAND Brian Madsen tlf. 20 30 46 31
BADMINTON Pia Nielsen tlf. 51 62 54 55
FODBOLD - ungdom Niels-Jørgen Düring tlf. 58 58 66 86
FODBOLD - senior Erik Jørgensen tlf. 58 54 90 97
GYMNASTIK Kirsten Lambert tlf. 58 54 95 05
PETANQUE  Bent Heegaard tlf. 58 54 04 36
HÅNDBOLD Mette Madsen tlf. 22 55 09 69

6718

STILLINGE

ID
R

Æ
TSFORENIN

G

S.I
.F

.

www.stillingeif.dk

Stillinge Idrætsforening
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Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk

Godt håndværk

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

jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

Brændetræ 
Bøg eller Ask aflagt i 2,7 m stakke 

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

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

Valdbygaard Skovdistrikt



2 sogne 23

Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

2 hyggelige værelser med separat indgang og med
fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet

med 2 enkeltsenge.

Priser: Se hjemmesiden
www.lysgaarden.dk

eller kom forbi og tal med mig eller ring.

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk

Bed & Breakfast er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.

Velkommen!

Erlings
Hestevogne

Aftal tur med hestevogn
Vogne med plads til 2-30 pers.

Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03

Murermester Richard Nielsen & Søn ApS 
Valbyvej 74 - 4200 Slagelse - Mobil 20 11 54 67 / 20 33 30 90
www.kvalitetsarbejde.dk 

Kvalitetsarbejde til tiden Kalkning af kirker
Reparationsarbejde
Flisearbejde
Badeværelser
Ombygning
Nybyggeri

og meget mere...
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Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

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

Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10

Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12 • Øster Stillinge 4200 Slagelse
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Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

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

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

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse
58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Knud Olsen
Bildsø

Tlf. 58 54 73 96

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

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

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

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

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

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården

Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT  20 15 02 62
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Rigtig godt nytår til alle - medlemmer og forældre.
Siden sidst har vi afholdt julebanko i december med mange gode spon- 

sorgaver. Der deltog ca. 30-35 børn og det var som sædvanlig få, der vandt 
mange gevinster, men alle fik sidegevinster. Vi siger tak for de mange dejlige 
gaver til følgende sponsorer:
Herdis frisør · Spar Næsby Strand · Rema 1000 · Kirke Stillinge el forretning · 
Malerfirmaet Bo Nielsen · J.P. Storkøkkenservice · BR Slagelse · Brugsen Kirke 
Stillinge · HH auto · Leene Pedersen, Stillingevej 70 · Sparekassen Sjælland

Vi har haft tilsyn fra brandinspektør og kommunen. Det betød at der måtte æn-
dres på brugen af nogle af klubbens rum, men alle henvisninger skulle nu være 
fulgt, så det i tilfælde af brand er tydeligt, hvordan man forholder sig.

Klubbens bestyrelse har haft RIGTIG mange gøremål det sidste års tid. 
Først stod vi uden strøm i Mejeriet. Så lykkedes det en ihærdig formand at få 
en aftale i stand med elselskabet, så vi kunne drive klub igen. I den mellemlig-
gende periode kunne vi ikke være i Mejeriet, da strøm var lig med varme og 
lys, i stedet blev der arrangeret ture ”ud af huset” til fx svømmehal og bow-
lingcenter. Da klubben åbnede igen var det en stakket frist, da ejendommen 
var gået på tvangsauktion. Ved den anden auktion var der en køber. Vi var nu 
for alvor på jagt efter nye lokaler. Der blev arbejdet med forskellige løsninger, 
men da tilbuddet kom om at leje Stoukærgård, slog vi til. Der har dog været 
en del administration forbundet med det nye lejemål. Diverse godkendelser 
m.v. sætter tålmodigheden på prøve, men klubben åbnede dog som planlagt 
den 22.9 2009. Hele bestyrelsen havde knoklet i månederne op til åbningen i 
de nye lokaler. Derfor har vi ikke haft kræfter til at være aktive omkring andre 
gode tiltag i lokalområdet, som fx Åben Hal projektet, ligesom bestyrelsen ofte 
agerer medarbejdere i klubben, når der mangler forældre.

Vi synes selv, de nye lokaler fungerer og har et godt samarbejde med udle-
jer. Ungerne er glade, og alle har meget lettere ved at holde varmen.

Klubben har haft arrangeret en biograftur, med deltagelse af knap 40 med-
lemmer. Svømmehalsturen blev aflyst, da den muligvis var lagt for tæt på sko-
letiden; næste gang forsøger vi os med en aftentur.

Vi forsøger at lære de unge mennesker at passe på tingene og ikke mindst 
behandle vores spil, PCere m.m. med varsomhed. De ting der er, skal alle 
passe på og være varsomme med; ellers er man ikke velkommen i klubben. 
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Hver anden fredag er klubben åben for de ældre medlemmer. Det virker til, 
at de unge mennesker er glade for klubben, som mødested de to fredage om 
måneden.

Af kommende arrangementer kan nævnes en DVD aften for de lidt yngre 
medlemmer.

Den 30.1. kl. 17 afholder Stjernen generalforsamling. På valg er Annette 
Kaae, Caroline Hye og Mie Olsen. Der er efterfølgende spisning. Alle forældre 
til medlemmer i klubben er meget velkomne til at stille op til bestyrelse og bi-
drage med gode ideer.

Klubben mangler voksne/forældre der vil bruge en aften på at have ”vagt” 
i klubben. Henvendelse kan ske til Caroline Hye, som er ansvarlig for at få 
vagtplanen til at hænge sammen. Hvis det ikke lykkes, må klubben desværre 
lukkes på de dage, hvor der IKKE er bemanding nok. 

På vegne af bestyrelsen
Annette Kaae

Kelstrup Forsamlingshus
da Kelstrup Forsamlingshuset får penge for flasker og glas, 

må I meget gerne benytte vores flaskecontainer, 
der er placeret på parkeringspladsen, Bildsøvej 100. 

Husk flasker og glas skal være uden låg.

På forhånd tak.

Kelstrup Forsamlingshus
- et besøg værd.

Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling 
torsdag den 4. marts 2010 kl. 18.30

dagsorden ifølge vedtægterne
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MINDESTØTTE
Af Helge Christiansen

Denne mindestøtte står gemt i parken 
ved Valdbygårds hovedbygning. Den 
er omkring 2½ meter høj, og den har 
følgende inskription:

DETTE MINDE SATTES
FOR HOFJÆGERMESTER

A. W. BECH
EJER AF VALDBYGAARD

 OG BRORUP
AF HANS HUSTRU

MARGRETHE CHRISTINE BECH
FØDT ROTHE

1886

På bagsiden står der en indskrift, som 
også er med versaler: 

ØV TROSKAB BLOT OG ÆRLIGHED
TIL DØDEN SENDER BUD.
OG VIG EJ MINDSTE FINGERBRED
FRA HERRENS VEJE UD.
DA GLIDER PLOV OG HARVETAND
SAA LET FRA  HAANDEN DIN.
DA JUBLER DU VED KILDENS VAND
SOM SPRANG DEN FREM MED VIN.

A.W.Bech blev født i København 1815 
og købte Valdbygård i 1846 og Brorup 
i 1855. Han døde i 1877, 61 år gam-
mel.
Hans hustru var født i København 
1823, og hun døde som 62-årig på 
Brorup i 1886.
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HUSK
- en salgsvurdering fra Nybolig Jan Milvertz er gratis
                 og uforpligtende, og skulle dit fritidshus 
                     - mod forventning ikke blive solgt, 
                         så koster det dig naturligvis ikke 
                          en krone.

Nybolig Jan Milvertz
Stillinge Strand
Drøsselbjergvej 119
4200 Slagelse
tlf. 5850 6400

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

www.nybolig.dk En ordentlig handel
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Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES

Støt vores annoncører 
- de støtter os!
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
ig

el
ig

 o
g

 v
el

ti
lla

ve
t 

m
ad

Lars Meng 58 85 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

Roser, læ-, remise- og hækplanter
Igen i år tilbyder vi en plantepakke: 

25 træer + 75 buske: Pris kr. 600, incl. moms.
Plantepakken, eller planter efter eget valg, kan bestilles 

til afhentning på tlf. 70 23 10 10
Roser fra kr. 25 pr. stk. Kom og se udvalget efter aftale.

Med venlig hilsen
Kildemosen i/s, Kelstrup, Kr. Stillinge · v/ Kjeld J. Andersen
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Kajaktur til 
Karrebæksminde Fjord

Aktiv Natur Velvære har søndag den 27. oktober været på kajaktur til Karre-
bæksminde Fjord. Vi var på en tilsvarende tur sidste år, hvor vi måtte ud og 
leje kajakker. I år havde vi selv kajakker med, hvilket var rigtig dejligt, da vi ikke 
skulle bruge så meget tid med at leje, hente og bringe kajakker. 

Aktiv Natur Velvære har det sidste års tid har været i stand til at købe ka-
jakker til stor glæde for klubbens medlemmer. Klubben har bl.a. købt 3 to’er-
kajakker, så der f.eks. er plads til, at man kan have et barn med foran.

Vi mødtes ved Bildsø Skov og kørte samlet til Karresbækminde Camping-
plads, hvorfra vi sejlede ud i en forrygende medvind. Fjorden er et rigtig godt 
sted at sejle i, da der ikke er nogen bølger af betydning. Der er flere steder 
også temmelig lavvandet, så man kan se den flotte havbund. Der er desuden 
et fantastisk fugleliv, som man kan komme forholdsvis tæt på med kajak. Der 
var store flokke af svaner, gæs, mange blishøns – og andre fugle. Der er i det 
hele taget en meget smuk natur.
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Vi nærmest ”fløj” med medvinden rundt om den sydlige del af Gavnø, hvor 
vi spiste vores medbragte madpakker med udsigt over vandet og det fan- 
tastiske dyreliv. Derefter roede vi i læ af Gavnø op til Gavnø Slot, som også ser 
ganske pæn ud fra søsiden af.

Med den gode medvind var det forventeligt, at turen hjem kunne blive drøj. 
Så vi vendte om kort efter Gavnø Slot, og da vi ikke længere lå i læ af Gavnø, 
fik vi også ”kærlighed at føle”. Syd for Gavnø var der både bølger og vind. Hel-
digvis var bølgerne dog stadig ikke større, end at vi kunne magte det, men vi 
fik vist alle nogle bølger hen over kajakken – heldigvis bliver man jo ikke særlig 
våd af det. Det meste af hjemturen foregik i modvind men i roligt farvand, hvil-
ket gjorde det noget lettere at styre kajakkerne. Vi måtte virkelig yde noget for 
at få flyttet kajakkerne, så det var en længere tur at komme tilbage. 

Der er dog ikke noget som en varm trøje, en kop kaffe, og den sidste mad-
pakke til at få kræfterne tilbage på igen. Så selvom vi var godt brugte, be-
gyndte vi at drøfte planer og forslag for næste tur.

Jane Brodthagen
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter
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VEST Transport
v/Jesper Pedersen

Tlf. 40 50 32 48

Flytning og kurérkørsel

Kirkens
Korshær
Slagelse

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

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

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

Når du handler hos os,
eller forærer os ting, du ikke

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

Øster Stillinge
(Møllers Stue- og Havecenter)

Disagervej 22 · Øster Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 60 46 · Fax 58 58 60 47

Åbningstider:

Hverdage 9.00-17.30
Weekend og helligdage

9.00-16.00

www.bo-groent-slagelse.dk
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

Græsslåning · Hækkeklipning · Ukrudtsbekæmpelse 
Beskæring af frugttræer og buske

Reparation af hus · Mindre mureropgaver
Oprydning · Opsyn med hus og have
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

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

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk

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

autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.



48 2 sogne

Hyggeklubben
I Kirke Stillinge Hyggeklub mødes man hver tirsdag kl. 13.00 – 16.00 i Kr. Stil-
linge Præstegård. Interesserede kan få mere information hos Annelise Egede 
tlf. 5838 0082 eller 2022 0082.

Hyggeklubbens kommende aktiviteter:
Januar
  5. Planlægning af arrangementer i 2010
12. Bankospil
19. Gl. dansk film : ”Der brænder en ild”
26. Foredrag og billeder ”Cykeltur til Nordkap – efter hjerteoperation” 
 v/Else Nielsen

Februar
 2.  Film 
 9.  Generalforsamling
16. Bankospil
23. Gudstjeneste i Kr. Stillinge Kirke v/Morten Brøgger

Marts
  2. Foredrag og billeder ”Landstrygeren Alfred og livet i Vemmelev 
 under 2. verdenskrig.” v/Kurt Rehder
  9. Venstrepolitikeren Helle Jacobsen fortæller/underholder
16. Bustur ud i det blå med besøg hos Oda i Jerslev - kl. 10 – 16.30.
23. Bankospil
30. Påskefrokost i Præstegården

April 
  6. Harmonikamusik v/Leif Olsen
13. Foredrag og billeder ”Med hundeslæde i Norge og Sverige” 
 v/Else Nielsen
20. Gudstjeneste i Kr. Stillinge Kirke v/Morten Brøgger
27. Banko

Maj
  4. ”Lirekassemanden fra Everdrup” spiller glad musik v/Mogens Fossberg
11. …… åben for forslag
18. Bustur til Bogø  - kl. 10 – 16.30
25. Bankospil
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Juleafslutning i 
Askehavegaard Børnehave

Torsdag den 17. december 2009 blev der afholdt juleafslutning i Askehave-
gaard Børnehave. 62 børn og 60 forældre var tilmeldt arrangementet, men 
grundet snevejret var det ikke alle, der nåede til børnehaven. Dog var hele 
Laden, som én af stuerne hedder, fyldt op med forventningsfulde forældre og 
søskende til børnehavebørnene. 

Kl. 16.15 gik børnene fra børnehaven Lucia-optog, hvor de sang for de 
fremmødte. Det var rigtigt flot – og selvom lyset var slukket, var børnehaven 
oplyst af alle blitzene fra kameraerne. Bagefter var der æbleskiver, gløgg, kaffe 
og saftevand.

Kl. ca. 17.00 kom der en meget speciel gæst til børnehaven – nemlig jule-
manden, der havde hørt, at der blev holdt juleafslutning. Han havde en stor 
sæk med gaver til alle børnene, der blev uddelt efter at børnene havde sunget 
”På loftet sidder nissen” og ”Julemand – julemand”.

Det var en rigtigt hyggelig eftermiddag, der sluttede kl. ca. 18.00. Aktivitets-
udvalget i Børnehaven takker alle forældre, børn og personalet for en dejlig 
dag.

Lone Larsen

Juni
  1. Gudstjeneste i Kr. Stillinge Kirke v/Morten Brøgger
  8. Pakkespil
15. Harmonikamusik v/Leif Olsen
22. Bankospil
29. Fællespisning i Præstegården

Juli
Sommerferie Annelise Egede
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Konfirmerede 3. april 1960: Bagest fra venstre: Arne Hansen, Bildsø, John Tage Jen-
sen, Kelstrup, Bruno Finn Petersen, Bildsø, Jørgen Albert Jensen, Kirke Stillinge, Ole 
Falk Madsen, Næsbystrand, Jacob Just Pedersen, Næsbystrand, Børge Roger Hen-
riksen, Kelstrup, Børge Holm Pedersen, Øster Stillinge, Søren Otto Petersen, Bildsø, 
Knud Vang Larsen, Kelstrup. Næste række: Poul Benny Banke, Næsbystrand, Børge 
Madsen, Øster Stillinge, Hans Kurt Rasmus Johansen, Øster Stillinge, John Kurt Aron-
son, Næsbystrand, Vagn Pauly Nielsen, Bildsø, Ole Poulsen, Kelstrup, Ejvind Johan-
sen, Barkemose, Mogens Henrik Jensen, Næsbystrand, Elo Dyrving, Øster Stillinge, 
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Per Leif Hansen, Kirke Stillinge, (K.F.Olesen). Bageste piger: Lone Hansen, Bildsø, 
Conni Merete Madsen, Bildsø, Birgit Vibeke Sørensen, Stillinge Strand, Ingelise Gerda 
Pedersen, Kirke Stillinge, Lene Katrine Poulsen, Kelstrup, Hanne Birgit Poulsen, Øster 
Stillinge: Forrest: Lis Merete Larsen, Kirke Stillinge, Bente Solveig Neregaard Peder-
sen, Næsbystrand, Jytte Deleuran, Næsbystrand, Ulla Wachs, Øster Stillinge, Hanne 
Solveig Nielsen, Kelstrup, Inger Marie Pedersen, Kirke Stillinge, Jane Bucholtz Olsen, 
Øster Stillinge, Annelise Petersen, Kildemark, Birgit Andersen, Bildsø.
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Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE 
EL - FORRETNING A/S 

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

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen 

Frisør 
Harlekin

v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket mandag · Også solarium
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SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 95,- kr.
Luksus permanent 538,- kr.
Miljøvenlig permanent 618,- kr.
Langt hår 693,- kr.

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

NB. Mandag lukket FYRTEST

OLIEFYRS
SERVICE-
FIRMA

• REPARATION
• RENSNING
• JUSTERING
• UDSKIFTNING AF OLIEFYR

·  Service-abonnement tegnes
·  Lovpligtig oliefyrskontrol
·  Aften- og weekendvagt

KURT’s
OLIEFYRSERVICE
Kurt Bender Petersen
Bildsøvej 57
Kr. Stillinge 58 54 77 22

Højtryksspuling og tømning 
af samle- og 
septiktanke

Tlf. 58 85 24 70

Gangergaardens 
Maskinstation A/S
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GAde/ByFeSt

Håber du har sat kryds i kalenderen
lørdag den 19. juni fra kl. 18.30 til 01.00 

- da vi afholder gade/byfest 
på de grønne arealer ved hallen.

Jimmi Jørgensen UnderHOLder med god 
hyggemusik, mens vi nyder den medbragte mad. 

 
Herefter bliver der mulighed for en 

swing om og hyggeligt samvær.

Indbydelse følger i næste nummer af 2sogne.

På festligt gensyn ” de tre Arrangører ”

Annette Elkjær, Daggi Thomsen og Caroline Hye



Torsdag d. 4. marts kl. 18.30
Generalforsamling i 
Kelstrup Forsamlingshus

Lørdag d. 6. marts kl. 10.30
Beboermøde i 
Kelstrup Forsamlingshus

Onsdag d. 10. marts kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 11. marts kl. 9.30
Foredrag i Præstegården

Lørdag d. 20. marts kl. 10.00
Indestævne i Stillingehallen

Tirsdag d. 23. marts kl. 19.00
Forårskoncert på Stillinge Skole

Onsdag d. 24. marts kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 27. marts kl. 13.00
Gymnastikopvisning i Stillingehallen

Onsdag d. 7. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 15. april kl. 19.30
Foredrag i Præstegården
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Mødekalender 
Torsdag d. 4. februar kl. 19.30
Sangaften i Præstegården

Tirsdag d. 9. februar kl. 19.30
Generalforsamling i 
KFUM-spejdernes Forældreforening 
i Spejdergården

Onsdag d. 10. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 11. februar kl. 19.00
Generalforsamling Stillinge Forsam-
lingshus og Støtteforening

Søndag d. 14. februar
Fastelavnsfest i Stillingehallen

Onsdag d. 24. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus



Troen kan ikke flytte bjerge
- men det kan vi!

Måske de bedste på jorden!

• Maskinudlejning
• Vognmandskørsel
• Kran / grabbil
• Containere
• Levering af grus & sten
• Gravemaskiner 0,9 - 30 t
• Dumpere
• Blokvogn
• Dozer

Dyssegårdsvej 1A – Kelstrup, 4200 Slagelse.
Tlf.: 5854 9366 • Fax: 5854 9379 • Mobil: 4056 9248


