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Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler.

Lokalrådets medlemmer:
Børge Carlsen
23 72 03 51
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Susanne Hvitnov
58 50 61 00
Birthe Jacobsen
58 54 78 92
Ib Jensen
58 52 97 84
Vivi Jensen
26 35 16 95
Ketty Munch
39 27 89 90
Lars Schou
58 54 12 64
Hanne Tew
58 54 14 12
Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 12 64
Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
Bildsøvej 81
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12
Lokalrådets web-master:
Ib Jensen · www.2sogne.dk
2sogneweb@gmail.com
Redaktionsadresse:
Arne Olsen
Birkemosevej 11,
Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 95 05
Næste nummer af beboerbladet
udkommer ca. 1. april 2011.
Indlevering til bladet, såsom læserbreve, fotos og tegninger skal
være redaktionen i hænde senest
d. 10. marts 2011.

Tryksted: Jannerup offset a/s

”2 Sogne” trykkes i 1450 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af redaktionen.
I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
6: beboermøde i de 2 sogne
7: Fastelavnsfest
12: Gymnastikopvisning SIF
Generalforsamlinger i
Kelstrup Forsamlingshus og
Grundejerforeningen Stoukærgaard
13: Generalforsamling
Stillinge Forsamlingshus
18: Spejderne
19: Spejderne generalforsamling
20: Trelleborg Friskole
25: Kirkesiderne
36: Konfirmerede 1961
38: Ungdomsklubben Stjernen
39: Kr. Stillinge Plejecenter
Hjælp til familier i nød
45: Stillinge IF ungdomsfodbold
46: Stillinge Skole
48: Skolebestyrelsen
53: Stillinge-Hejninges Venner
54: Byfest
55: Mødekalender
Forside:
Tude Å er igen i går gået
over sine bredder med
efterfølgende oversvømmelser.
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Nyt fra lokalrådsformanden
HUSET. Ved licitationen d. 6. september 2010 konkurrerede 5 entreprenører
om, hvem der kunne bygge størst og bedst for 3,8 mio. kr. Det blev Entreprenørfirmaet H. J. Huse, der løb af med sejren, idet firmaet kan/vil bygge 410 m²
i to plan. Da hverken Forvaltningen eller arbejdsgruppen bag HUSET ville risikere ”grus i maskineriet” p.g.a. beskyldninger om inhabilitet, var arbejdsgruppen ikke inviteret med til licitationen eller den efterfølgende udvælgelsesproces. Faktisk har arbejdsgruppen ikke set de indkomne forslag/tilbud, så vi må
have tillid til at Kultur- & Fritidsforvaltningen, sammen med deres rådgivere fra
Kommunale Ejendomme, har valgt det bedste projekt. I referatet fra Udvalgets
møde d. 1. december kan følgende læses:
Center for Kultur og Fritid har sammen med rådgiver fra Kommunal Ejendomme afholdt en række møder med repræsentanter fra Lokalrådet for Hejninge
og Stillinge Sogne.
På disse møder har brugen og dermed indretningen af huset været debatteret.
Der er nu opnået enighed om indretningen.
Rådgiver fra Kommunal Ejendomme vil fremlægge oplægget.
Forslaget skal efterfølgende drøftes med entreprenøren – H.J.Huse – for at
sikre, at det kan bygges indenfor den økonomiske ramme, som er afsat til etablering af huset.
Det er altså Slagelse Kommune ved Kultur- & Fritidsforvaltningen, der står
som bygherre på HUSET, og bygherrerådgivere er de byggesagkyndige medarbejdere i Kommunale Ejendomme. Det lokale entreprenørfirma H. J. Huse
forestår projekteringen og gennemførelsen af selve opførelsen. Herfra forventes byggestart, når frosten er aftaget, således at der forhåbentlig kan være indvielse af HUSET medio september 2011. Følg byggeriet på www.2sogne.dk.
Fra Lokalrådet og arbejdsgruppen bag HUSET skal endnu engang lyde en
STOR tak til Slagelse Kommunes velvillige politikere og en samarbejdsvillig
Forvaltning. Der skal ligeledes lyde en STOR tak til alle de lokale borgere og
foreninger, der er kommet med input og fødselshjælp til projektet. Ikke alle
ideer og ønsker har kunnet realiseres, men vi er sikre på, at HUSET nok skal
blive et kæmpe aktiv for lokalområdet.
Lokalrådets Årspris. I 2010 lancerede Lokalrådet en årspris som et skulderklap til en lokal ildsjæl, der uegennyttigt arbejder som frivillig i vores lokalsamfund. Lokalrådet havde pr. 31. december modtaget forslag til fire kandidater,
der alle opfylder forudsætningerne for årsprisen. De fire kandidater er: Annette
Kaae, Jacob Tranegaard, Helge Christiansen og Anne Lise Egede. Hvem af de
fire der løber med Lokalrådets Årspris 2010, afsløres ved Lokalrådets bebo-
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ermøde d. 13. marts i Kelstrup Forsamlingshus. Vi håber naturligvis at alle fire
kandidater møder op, da det at være indstillet jo er en hæder i sig selv.
TILLYKKE. Den 1. januar 2011 havde Sven-Erik Damgaard 25 års jubilæum
som ansat på Stillinge skole. Fra Lokalrådet skal lyde et stort TILLYKKE og det
burde udløse en form for tapperhedsmedalje!
Langs vandet. Vores lokalområde er dejligt i al almindelighed, og vores strande i særdeleshed. Derfor tiltrækker vores kyst fra Næsby Strand til Bildsø Skov
da også mange besøgende året rundt, hver årstid har jo sin charme. Indtil 2010
kunne de besøgende endda i perioden maj – oktober benytte de fire offentlige
toiletbygninger langs stranden. Af referatet fra mødet i Teknik & Miljøudvalget
d. 1. november 2010 fremgår det, at denne periode nu ændres til juni – september. Slagelse Kommune bruger mange resurser på at udtænke planer for
øget turisme, da der ligger store indtægter i dette erhverv, men når det kommer til stykket vil de åbenbart ikke servicere de turister, der kommer til området. Nu skal turisterne i hvert fald holde sig helt fra oktober til juni.
Slagløse. På Kultur & Fritidsudvalgets møde d. 1. december fik Udvalget følgende orientering fra Forvaltningen:
Slagløse er et projekt, der har som formål, at genopbygge en historisk vikingeby, så den fremstår som et autentisk og storslået værk for vikingetiden og
den danske statsdannelse.
Med Trelleborgs status, som potentiel anerkendt verdens kulturarv samt placering, sammenløbet af Tude å og Vårby å, er der potentiale for at etablere et
kulturarvs monument af stor oplevelsesmæssig værdi - et oplevelsescenter for
forskning og formidling.
Baggrunden for projekt Slagløse er, at Trelleborg igennem flere år har arbejdet på at realisere en vikingeby, og i
takt med at Slagelse Byråd ønskede
at styrke positionen for at komme på
Unescos Verdensarvsliste, bevilgede
byrådet i foråret 2010 10 mil. kr. til
brug for byggemodning. I den indgår
kloakering, forbedret parkeringsforhold, handicaptoilet, forbedret toiletforhold, skiltning og en styrkelse
af adgangsforholdene. Byggemodningen vil være færdiggjort i efteråret
2011.
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Der søges eksterne midler til den samlede finansiering af Slagløse. Anlægsprisen er ikke endelig fastsat, men skal være færdiggjort d. 1.4.2011.
Indtil marts 2011 fokuseres der på udarbejdelse af den endelige projektbeskrivelse, hvor der inddrages både lokale og nationale/internationale interessenter,
der udarbejdes et anlægs- og driftsbudget. Denne fremlægges og godkendes
herefter i Kultur & Fritidsudvalget - omkring d. 1.4.2011.
Der skal tages stilling til organisering samt fremtidigt driftsbudget, som godkendes senest september 2011.
Det er væsentligt, at Kulturarvsstyrelsen og Nationalmuseet inddrages løbende,
da begge institutioner fungerer som myndighed i forbindelse med Trelleborg.
Det er ligeledes væsentligt, at Slagløse planlægges i nøje samstemning med
indstillingen om Verdenskulturarv, da projektet skal styrke og ikke reducere muligheden for at komme på Verdensarvlisten.
Der er altså lagt op til et storslået projekt i vores landdistrikt, et projekt der vil
tiltrække turister fra nær og fjern, og som for alvor vil sætte vores skønne område på landkortet. Lokalrådet byder dette spændende tiltag velkommen, og
vi glæder os til at følge udviklingen.
Legeplads. Fra pålidelig kilde oplyses, at Slagelse Kommune i 2011 vil renovere legepladsen mellem Kirkevænget og Stillingevej. Den har bestemt også
længe trængt til en kærlig hånd, således at byens børn og dagplejere igen kan
få nogle fornøjelige timer på pladsen. Lokalrådet hilser projektet velkommen.
Foreningsliv. Nu nærmer tiden sig for beboermøde og generalforsamlinger.
Det er nu, du skal tage stilling til, om det fortsat skal være andre, der løfter
opgaverne i vores lokalområde, eller om du selv kan/vil yde en indsats og gøre
din indflydelse gældende. Et aktivt forenings- og fritidsliv er en af grundpillerne
i vores landdistrikter, og dette kræver aktive borgere, der vil deltage aktivt i
lokalsamfundet. Første skridt er altså, at du skal gøre op med dig selv, om du
vil medvirke til, at vores område fortsat skal være et attraktivt og levende landdistrikt, eller om du passivt vil se på, at livet rinder ud. Andet skridt er, at du
møder op på beboermødet/generalforsamlingerne, og i det mindste udtrykker
din mening og afgiver din stemme.
Lokalrådets bankforbindelse. Lokalrådet har skiftet til Arbejdernes Landsbank, og således samlet vores bankforbindelse ét sted. Lokalrådets girokort
fra Danske Bank kan derfor ikke længere benyttes, men du får et nyt til april.
Vores nye konto i Arbejdernes Landsbank har nr.: 5356 000242740, indbetaling i filialen er gebyrfri.
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

Søndag den 13. marts 2011 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus
Efter beboermødet vil der blive serveret smørrebrød.
Af hensyn til traktementet skal tilmelding ske senest 4. marts på adr.
2sogneformand@gmail.com eller til Birthe Jacobsen, tlf. 58547892.
Øl, vand og snaps kan købes til rimelige priser.
Program:
Præsentation af lokalområdets foreninger.
Beretning fra Stillingehallen.
Uddeling af Lokalrådets årspris.
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: Ib Jensen
			 Birthe Jacobsen
			 Hanne Tew
			 Ketty Munch
			 Børge Carlsen
6. Valg af revisorer
På valg er: Egon Henriksen
			 Jane Brodthagen
7. Valg af repræsentant til Stillingehallens bestyrelse:
På valg er: Helle Jensen
8. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være Lokalrådet i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse,
d.v.s. senest torsdag, den 3. marts 2011.
Mød op og hør om områdets mange foreninger og deres virke samt Lokalrådets arbejde
– og gør din indflydelse gældende.
Vel mødt den 13.3.
Venlig hilsen
Lokalrådet
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Fastelavnsfest

Søndag den 13. februar 2011 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 tirsdag d. 8. februar 2011
Hanne tlf. 40 51 65 45

Hvalpe ventes!
Hvalpe
ventes!
Ruhårede gravhunde hvalpe ventes i uge 8, dvs.
salgsklare til påsken 2011. Efter prima familie og
Ruhårede
gravhunde
hvalpe ventes
i uge
8, dvs.
salgsklare
til påsken 2011.
Efter prima
familie ogog
jagthunde.
Begge forældre
er efter
bedste
blodlinier,
præmierede
på udstilling,
brugsprøver
jagthunde.
Begge
forældre
er efter bedste
blodlinier,
præmierede
bruges på
praktisk
jagt. Hvalpene
registreres
med DKK
stambog.på udstilling, brugsprøver og
bruges
praktisk jagt. Hvalpene
registreres
med DKK
stambog.Karla Akasut”
Mor:påDK06012/2008
Sporpr.gravpr.
”Ravnsagers
Ø. Kærlige
Mor:
DK06012/2008
Sporpr.gravpr.
”Ravnsagers
Ø. Kærlige”Charletans
Karla Akasut”
Far:
DK13365/2001
Brugschampion
på grav(DKBCHG),
Jülich”
Far: DK13365/2001 Brugschampion på grav(DKBCHG), ”Charletans Jülich”

”Karla tager en slapper under lillebrors barnevogn!”

”Jülich tænker….bliv nu færdige med det billede!!”

og Martin
Thomassen,
Kildemarksvej 6.”Jülich
Forhåndsreservationer
modtages
på 58586545 eller
”Karla tagerHanne
en slapper
under lillebrors
barnevogn!”
tænker….bliv nu færdige
med det billede!!”
Hanne
og Martin Thomassen, Kildemarksvej
6. Forhåndsreservationer
modtages på 58586545 eller
kildemarksvej6@mail.dk
Er du interesseret
så følg os på : www.123hjemmeside.dk/karlashvalpe
kildemarksvej6@mail.dk Er du interesseret så følg os på : www.123hjemmeside.dk/karlashvalpe

KFUM-Spejderne

KILDEMOSEN SMEDIE

i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt smedejern til hus og have
•
•
•
•
•

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder
møde onsdag.

LAGER
PORTE
PAVILLONER
VINREOLER
OLIELAMPER

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

VELKOMMEN

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

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15
Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.
Autoværksted - Pladesmed
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R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385

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

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

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk
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Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

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

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN

STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud
Malermester

Bjarne Nielsen
Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84
www.strandensmalerservice.dk
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Karl H. Pedersen
Tømrer/byggetekniker
Tlf. 2986 6209
khp@mtbbyg.dk

MTB BYG

Bildsøvej 40, Kr. Stillinge
4200 Slagelse
www.mtbbyg.dk
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Gymnastikopvisning
i Stillinge Idrætsforening
lørdag den 26. 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 og kage.
Cafeteriaet er åbent for salg.
FRI ENTRÉ.

Kelstrup Forsamlingshus
Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling
onsdag den 9. marts 2011 kl. 18.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Grundejerforeningen Stoukærgaard
Indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Torsdag den 7. april 2011 kl. 19.30
Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88
Dagsorden i henhold til vedtægterne samt revideret regnskab vil blive omdelt.
Forslag stiles til formand Jacob Tranegaard, Rugmarken 15, 4200 Slagelse,
enten pr. brev eller på mail: tranegaard@googlemail.com senest 24. marts 2011.
Vel mødt til generalforsamlingen
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Støtteforeningen
for Stillinge Forsamlingshus
vil herigennem takke alle, som støttede os med flotte gaver til vores
reklame- og gavebanko den 15. december 2010.
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, Slagelse Autodele og
Computerproblemer v/Torben Ryttersgaard.

Et ønske om et godt og lykkebringende nytår.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Støtteforeningen
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 17. februar kl. 19.00

Stillinge Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 17. 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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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!
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Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10
Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12B • 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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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

• 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
• Kran / grabbil
• Levering af grus og sten
• Containerudlejning

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

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården
Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT 20 15 02 62
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Tak for sponsorater i forbindelse
med den årlige sommerlejr-fest
KFUM Spejderne i Stillinge vil herigennem takke de handlende og andre for
de mange gode gaver, som blev skænket til vores årlige ”sommerlejrfest”, der
blev afholdt i forsamlingshuset den 8. oktober 2010:
				
Jongshøj Servicecenter · Dagli´ Brugsen i Stillinge · Slagtermester Leif Henriksen · H J Huse · Kirke Stillinge El-forretning · Rødstensgården · Kurts Oliefyrsservice · Malermester Bo Nielsen · Fætter BR · Møllers Havecenter · Møllegården · Bildsø El · Birkedals Biler · Stillinge Auto · Kom Ann · Trelleborg Grøn
Service · Guldbageren i Slagelse · Skousen i Slagelse · Jysk Sengetøjslager ·
Danish Agro · Salon Harlekin · Næsby Strand VVS · Jørgen Jensen, Stillingevej
· Maria Ege ”Lys og Design” · Computer Problemer · Rådhus Apoteket, Slagelse · Murermester Johnny Jensen · Alice og Kurt Zielinski

Indsamling af
effekter til loppemarked
Så er det igen blevet tid til
spejdernes store loppemarked!
Søndag d. 14/8-2011 kl. 10 hos spejderne
på Støvlebækvej afholder spejderne det traditionelle loppemarked
Hvis du vil skænke os dine loppe-effekter, kan du kontakte
Addi på tlf. 58 54 71 73
Husk! Vi tager ikke imod hårde hvidevarer
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Generalforsamling til spejdernes
Grupperåd og Forældreforening
Tirsdag d. 8/2 kl. 19:30
Følgende er på valg:
Grupperåd:
Dorte Simonsen (Afbryder sin periode)
Anja (Modtager genvalg)
Morten P (Modtager genvalg)
Forældreforeningen:
Mette (Modtager genvalg)
Birthe (Modtager genvalg)
Manja (Modtager genvalg)
Det betyder, at vi skal bruge min. 1 nyt medlem til Grupperådet og
3 nye medlemmer til Forældreforeningen.
For at stille op til Grupperådet, som er spejdernes bestyrelse,
skal man være forældre til en spejder
Forældreforeningen er en frivillig støtteforening til spejderne, og man
behøver ikke at være forældre til en spejder for at deltage i det frivillige
arbejde her. Hvis der er borgere i De 2 Sogne, som har lyst til at hjælpe
spejderne på denne måde, så mød op til generalforsamlingen
d. 8/2 kl. 19:30 i Spejderhytten på Støvlebækvej

HUSK Sct. Hans 2011 hos spejderne
Sæt allerede nu aftenen af til at fejre
Sct. Hans hos spejderne
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Trelleborg Friskole
Historien fra Trelleborg Friskole handler denne gang om livet som forældre og
børn i indskolingen 0. 1. og 2. klasse.
Først giver vi ordet til John Jensen, der er far til Johannes i 1. klasse:
Johannes startede i 2010 i Trelleborgs 0. klasse. I forbindelse med valget af
skole var det for os som forældre afgørende, at den skole vi valgte ”gik på to
ben”; uddannelse og dannelse skulle følges ad og supplere hinanden, og vi er
ikke blevet skuffet.
Det er en kæmpe oplevelse for børn og forældre, når en sej teenagedreng
fuld af attitude står foran hele skolen og danser sit eget koreograferede indslag
i forårets gymnastikopvisning. Vi, der var så heldige at overvære træningen og
showet, så her en dreng fuld af tryghed og tro på eget talent, turde stille sig op
foran alle og få tillid og accept tilbage til skolens fællesskab. Det gjorde stort
indtryk på Johannes, og det blev der talt meget om ved middagsbordet.
Det forpligtende fællesskab bliver også i det daglige taget alvorligt, og det
behøver hverken at være kedeligt eller trist. Et godt eksempel fra 2010 var de
fælles gymnastiktimer med 0. og 6. klasse i foråret. For de store blev opgaven
med at planlægge og gennemføre timerne et helt undervisningsforløb i sig selv,
samtidig med at relationerne mellem små og store elever blev udbygget og
styrket til stor gavn for det daglige fællesskab. Der opstod en mulighed, som
blev udnyttet maksimalt af lærerstaben, og værdifulde erfaringer og lærdom
blev lagret i hukommelsen.
Vi kan se tilbage på et rigtigt godt første år på Trelleborg; ikke bare for Johannes, men i lige så høj grad for resten af familien.
Pernille Riis, der er klasselærer i indskolingen fortæller her om hverdagen
i indskolingen:
Indskolingen på Trelleborg Friskole består af 0., 1. og 2. klasse, og vi hører
hjemme i vores atmosfærefyldte gamle skolebygning, der emmer af historie.
Vi arbejder for, at børnene får en tryg og god skolestart hos rummelige og
omsorgsfulde kammerater og voksne.
Fællesskab
På vores skole prioriterer vi fællesskabet for hele skolen højt. Dette styrkes
bl.a. i vores emneuger, traditionsrige arrangementer og vores årlige fælles
overnatning for hele skolen.
De større elever lærer hurtigt de små nye 0. klasser at kende, og vi oplever
ofte, at det er store elever, der trøster mindre elever, der er kommet galt af sted
i et frikvarter.
I vores undervisning knytter eleverne hurtigt venskaber også i andre klasser,
da vi har flere fag på tværs af klasserne. For eksempel har vi stor fornøjelse
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af de 4 ugentlige gymnastik og idrætstimer, hvor de tre klasser er sammen. I
de kreative fag som musik og billedkunst arbejder klasserne også sammen på
værksteder.
Kreativ tilgang til undervisningen
Vi begynder hver dag med fælles morgensang for hele skolen. Vores dage er
længere end på de fleste andre skoler og det giver os mulighed for to gode
lange frikvarterer á en halv times varighed. Dette giver børnene gode muligheder for at fordybe sig i deres lege, og de får masser af frisk luft.
De længere skoledage giver os også god tid til en kreativ tilgang til indlæringen. Vi har f.eks. introduceret begrebet ”Madmatematik”.
I ”Madmatematik” lærer børnene om deciliter, former, brøker og meget andet. Børnene laver eksempelvis koldskål, og skal omregne en opskrift fra liter
til deciliter, eller deler en pizza i halve, fjerdedele, ottendedele osv.
Men Trelleborg Friskole er ikke kun ny og moderne undervisning. Der er
også plads til mere traditionel undervisning og til den mundtlige fortælling,
hvor der fortælles bibelhistorie, nordisk mytologi og andet på alle klassetrin.
Ud i det fri
Hver torsdag har vi udeskole fra kl. 10 til kl. 14, hvor vi er ude i al slags vejr.
Turen går nogle gange til Vikingeborgen Trelleborg, og undervisningen kan her
bestå af historiske fortællinger, eller matematik, hvor vi laver former med tov,
eller tæller, hvor mange pæle, der var i vikingeborgen. På udeskolen oplever vi
et fantastisk godt fællesskab, børnene får gode samarbejdsevner, da de er delt
op på hold, og vi voksne oplever en tæt kontakt med børnene, hvor vi har god
tid til at fordybe os i samtalerne.
Med vores hyggelige fysiske rammer, fantastiske naturskønne omgivelser
og en stor portion omsorg fra kammerater og voksne gør vi skolestarten på
Trelleborg Friskole inspirerende og frem for alt tryg - for som man siger ”Godt
begyndt er halvt fuldendt”.
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FRITIDSBUTIKKEN
- det naturlige valg når du skal
sælge eller købe fritidshus.

www.nybolig.dk

En ordentlig handel

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

Lars Meng 58 85 85 89

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

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
Potentilla”Goldfinger ......................... 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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'HWNULVWQHHYDQJHOLXPK YGHUDWPHQQHVNHWHUnQG
(WPHQQHVNHHULNNHNXQELRORJL'HWYLNDOGHUnQG
NDQLNNHUHGXFHUHVWLOELRORJLVNHSURFHVVHU0HQnQG
HUYLUNHOLJKHG'HWYLVHUVLJ\SSHUOLJVWLVSURJHWcQ
GHQ\WUHUVLJLRUGHW+YDGKMHUWHWHUIXOGWDIO¡EHU
PXQGHQRYHUPHG$OWVnYLGQHUYRUHVWDOHRPDWGHU
HUPHUHLRVHQGELRORJL0HQQHVNHWHUHWY VHQGHU
LNNHEORWHUWLORJOHYHUPHQGHWHUHWY VHQGHUKDU
GHWVRPRSJDYHDWOHYH'HWJnULNNHDIVLJVHOYPHQ
YLVNDOIRUKROGHRVWLORVVHOYIRUDWNXQQHOHYHRJ
GHUIRUPnYLRJVnIRUKROGHRVWLORVVHOYVRPHWY 
VHQGHUVNDOGHWWH$OWVnPnYLIRUKROGHRVWLORVVHOY
VRPnQG

9LKDUDOOHJMRUWHUIDULQJHUPHGKYRUGDQRUG
NDQSnYLUNHRV9LNDQInGHWJRGWHOOHUGnUOLJWDI
KYDGDQGUHVLJHUWLORV
9RUHVOLYRJKHOHV\QSn
RVVHOYNDQIRUDQGUHVLJ
YHGKYDGYLK¡UHUHOOHU
O VHU+HUHUGHUnQGSn
I UGH

'HUHURJVnYHGYL
DIHUIDULQJVDPPHQK Q
JHPHOOHPYRUHVI\VLNRJ
nQG9LNDQY UHVnOHGHV
nQGHOLJWIRUNU¡EOHGHDW

GHWRJVnDQJULEHUYRUHVI\VLVNHIRUIDWQLQJVHOYRP
VDPPHQK QJHQQRNLNNHHUVnHQNHORJGLUHNWHVRP
GHWV\QHVQnUYLK¡UHURP-HVXVKHOEUHGHOVHU'HUHU
LNNHQRJHQJUXQGWLODWJnKHQRJHUVWDWWHGHO JH
YLGHQVNDEHOLJHODQGYLQGLQJHUGHUHUJMRUWVLGHQKDQV
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WLGPHGHQO UHRPRQGHRJJRGHnQGHU

'HWnQGHOLJHVS¡UJVPnOVRPYLDIHYDQJHOLHWXG
IRUGUHVWLODWWDJHVWLOOLQJHURPYLYLODQHUNHQGHDW
YLnQGHOLJWVHWRJGHUPHGRJVnLDQGHQU NNHI\VLVN
LNNHHUUHQWVHOYRSKROGHQGHPHQDWYLOHYHUDIDW
EOLYHEHnQGHWDIGHQnQGVRPNDOGHV+HOOLJnQGHQ
HOOHU*XGVnQG'HQnQGGHUHUXO¡VHOLJWIRUEXQGHW
PHGHYDQJHOLHW'HQnQGGHUNRPPHUWLORVLWLO
JLYHOVHQVEXGVNDE

3nVWDQGHQHUDWYLXGHQ*XGVnQGVRPJLYHVWLO
RVLGHWJO GHOLJHEXGVNDERPDWYLHUHOVNHGHDI
*XGYLOOHYHHWOLYGHULJUXQGHQHUIRUWYLYOHWVHOY
RPGHWRYHUIODGLVNVHWHUO\NNHOLJWRJVXFFHVULJW
/LYHWHUSnpQPnGHGHUKYRUPDQOHYHUPHG
WLOJLYHOVHQLU\JJHQRJGHWHUSnHQDQGHQPnGHGHU
KYRUVN\OGHQHUKHOHYRUHVVN EQH6DJWSnHQDQGHQ
PnGHVnHUOLYHWIRUVNHOOLJWDOWHIWHURPGXOHYHUHW
OLYKYRUGLQSHUVRQOLJHKLVWRULHVDPWLGLJHUGRPPHQ
RYHUGLJHOOHUGXOHYHUHWOLYKYRUGXLNNHVHOYPHG
GLQKLVWRULHI OGHUGRPPHQRYHUGLJVHOYPHQKYRU
GRPPHQWLOK¡UHUHQDQGHQRJWLOJLYHOVHQGHUIRUHU
HQPXOLJKHG

PE

%LOOHGHUQHSnGHQQHRJ
IRUHJnHQGHVLGHHUIR
WRJUDILHUDIG\GHILJX
UHUQHSnDOWHUWDYOHQL
+HMQLQJH'HWHUG\
GHUQH+nEHW PHGIXJO
RJDQNHU RJ9LVGRP
PHQ PHGVODQJH 
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7RUVGDJGHQIHEUXDUNO


6RJQHSU VW0RUWHQ%U¡JJHU.RUVRJKDJHNRUV
2PNLUNHRJNULVWHQGRPL7\VNODQGXQGHU
QD]LVPHQ
8QGHUPLQRUORYLHIWHUnUHWVnMHJQ UPHUHSn
KYRUGDQGHOHDINLUNHQL7\VNODQGJDYHIWHUHOOHU
OLJHIUHPVOXWWHGHRSRPGHWQD]LVWLVNHVW\UHVHOYRP
DGYDUVHOVWHJQHQHPRGDWJ¡UHGHWV\QWHVDWY UH
PDQJH.RPRJK¡URPKYRUGDQRJKYRUIRU

7RUVGDJGHQPDUWVNO

6RJQHSU VWMRXUQDOLVWRJNRPPHQWDWRU6¡ULQH
*RWIUHGVHQ.LUNHQLPHGLHUQH

+DUIRONHNLUNHQHWGnUOLJWHOOHUJRGWIRUKROGWLO
PHGLHUQH"(UMRXUQDOLVWHUQHJRGHWLODWV WWHVLJLQGL
KYDGGHUVNHULNLUNHQRJIRUPnUSU VWHUPHQLJ
KHGVUnGRJELVSHUDWInNLUNHQVEXGVNDELJHQQHPL
PHGLHUQH".RPRJK¡U6¡ULQH*RWIUHGVHQVYXUGHULQJ
+XQKDUVHOYHQIRGLQGHQIRULEnGHNLUNHRJPHGLHU

7RUVGDJGHQDSULONO  

)LOPDIWHQ.¡EPDQGHQL9HQHGLJDI:
6KDNHVSHDUH

(QN¡EPDQGPHGJ OGOnQHUSHQJHRJVWLOOHUVRP
VLNNHUKHGIRUOnQHWHWSXQGDIVLWHJHWN¡G6HVW\NNHW
GHUKDQGOHURPNRQWUDNWHUJ OGUHWI UGLJKHGRJ
QnGH0HG$O3DFLQRRJ-HUHP\,URQV,QGOHGQLQJWLO
ILOPHQYHG0RUWHQ%U¡JJHU
1%)RUKnQGVWLOPHOGLQJWLOILOPDIWHQHQVNDOVNHWLO
0RUWHQ%U¡JJHUPEU#NPGNHOOHU

$OOHHUYHONRPQH'HUHUNDIIHERUG)ULHQWUp
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/¡UGDJIHEUXDU
NO


*UDWLVZRUNVKRSIRUYRNVQHLNRQILUPDQG
VWXHQL6WLOOLQJH3U VWHJnUG(QK\JJHOLJGDJ
PHGLQWHQVLYNRUVDQJIRUGLJGHULNNHKDUWLG
WLOHQXJHQWOLJNRUDIWHQIHNVSJDHQWUDYO
KYHUGDJPHGE¡UQRJMRE

(IWHUOLGWVWHPPHRSYDUPQLQJWDJHUYLIDWSn
HWSDUNRUVDWVHULQGHQIRUGHQNLUNHPXVLNDOVNH
JHQUHHQNODVVLVNVDQJRJHQJRVSHOVDQJ

$OOHXDQVHWDOGHUN¡QRJVDQJOLJHUIDULQJHU
YHONRPQH'RJVNDOGXV\QJHQRJHQOXQGH
UHQW

9LKROGHUHWSDUNRUWHSDXVHUXQGHUYHMVVn
WDJOLGWVSLVHOLJWPHG'HUHUNDIIHRJWH
,QJHQWLOPHOGLQJ

'DJHQOHGHVDI+HMQLQJH6WLOOLQJH.LUNHUV
RUJDQLVW&KDUORWWH1LHOVHQRJKDUGX
VS¡UJVPnOHUGXYHONRPPHQWLODWVHQGHHQ
PDLOWLOVORWVJDGH#VWRIDQHWGN
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6WLOOLQJH.LUNHV3LJHNRUKHGGHUQX
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6WLOOLQJH.LUNHV8QJGRPVNRU
'HWEHW\GHUDWNRUHWHUnEHQWIRUEnGH
GUHQJHRJSLJHUIUDNODVVHRJRSHIWHU


YHWLGHUQHHURJVn QGUHWRJOLJJHUQX
GLUHNWHHIWHUVNROHWLG
NO²KYHURQVGDJ
GRJLNNHRQVGDJLKYHUPnQHG 

0¡GRSLNRQILUPDQGVWXHQLSU VWHJnUGHQRJ
SU¡YRP8QJGRPVNRUHWHUQRJHWIRUGLJ

/ VHYWPHUHSnNLUNHQVKMHPPHVLGH
ZZZVWLOOLQJHNLUNHGNHOOHUNRQWDNWRUJDQLVW
&KDUORWWH1LHOVHQSnPDLOVORWVJDGH#VWRIDQHWGN
OO O
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$OWHUWDYOHQRJDOWHUNDONHQ
 

L+HMQLQJHNLUNH
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6RPMHJVNUHYIRUHWnUVLGHQVNDODOWHUWDYOHQL+HM
QLQJHNLUNHUHVWDXUHUHV'HQHUDQJUHEHWDIUnGLGHW
HQHQHGHUVWHKM¡UQH'HVXGHQHUGHQPHJHWVQDYVHW
RJVN PPHWDIVWHDULQVW QN

9RUWHVSURMHNWWLOUHVWDXUHULQJEOHYVLGVWHnU
JRGNHQGWDIP\QGLJKHGHUQH EODQGWDQGUH1DWLRQDO
PXVHHW RJYLKDUQXWUXIIHWDIWDOHPHGNRQVHUYDWRU
2OH'XIRXUIUD5RVNLOGHRPDWInVDWDUEHMGHWLJDQJ
+DQKDUPHGGHOWDWKDQVY UNVWHGVDQGV\QOLJYLVNDQ
EHJ\QGHDUEHMGHWWLOPDUWV

+HOHDOWHUWDYOHQYLOVnEOLYHWDJHWQHGRJN¡UWWLO
Y UNVWHGHWKYRUGHYLOUHVWDXUHUHGHQ9LKnEHU
DUEHMGHWPHGGHQYLOY UHDIVOXWWHWRJWDYOHQWLOEDJH
SnVLQSODGVLO¡EHWDIVRPPHUHQ

6DPWLGLJHUYRUHVJDPOHDOWHUNDON GHUHUIUD
I¡UVWHKDOYGHODIWDOOHW JnHWIUDKLQDQGHQRJYL
KDULO QJHUHWLGPnWWHWNODUHRVXGHQGHQ9LKDUL
VDPDUEHMGHPHG1DWLRQDOPXVHHWGHUKDUWLOV\QHW
PHGYRUHILQHDQWLNYDULVNHEUXJVJHQVWDQGHInHW
NDONHQVWLOVWDQGYXUGHUHW+HUWLOIRUnUHWEULQJHVNDO
NHQWLONLUNHV¡OYVPHGHQH'RUWKHRJ(EEH+MRUWKV
Y UNVWHGKYRUGHQYLOEOLYHUHSDUHUHWRJGHQQHG
VOLGWHIRUJ\OGQLQJDINDONHQVLQGHUVLGHYLOEOLYHIRU
Q\HW

9LKDUKHOGLJYLVNXQQHWVSDUHRSWLOGLVVHUHVWDX
UHULQJHUVn¡NRQRPLHQHUVLNUHWRJYLLNNHEHK¡YHU
OnQHWLOGHW

9LJO GHURVPHJHWWLODWEnGHDOWHUWDYOHRJ
DOWHUNDONHUUHVWDXUHUHGHRJDWGHLJHQNDQSU\GH
YRUHVNLUNHRJJXGVWMHQHVWHU
PE
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6WLOOLQJH +HMQLQJH

IHEUVH+OWUHNJ 

,QJHQ
IHEU6LGVWHVH+ONJ 
IHEU6HSWXDJHVLPDV  
,QJHQ

IHEU6HNVDJHVLPDV 


PDU)DVWHODYQ


PDUVLIDVWHQ
 
,QJHQ

PDUVLIDVWHQ


PDUVLIDVWHQ
 
,QJHQ

*XGVWMHQHVWHUSnSOHMHKMHPPHW
IHEUXDUNOPDUWVNO


$OOHJXGVWMHQHVWHUYHGVRJQHSU VW0RUWHQ%U¡JJHU
XQGWDJHQ YHG-DUOUVNRY&KULVWHQVHQ

.LUNHELO
6ODJHOVH7D[DWOIVHQHVWHQWLPHI¡U
JXGVWMHQHVWH





)HULH
6RJQHSU VW0RUWHQ%U¡JJHUKROGHUIHULHIUDGHQ
WLOGHQIHEUXDU(PEHGHWYDUHWDJHVDI
SU VWHUQHL6FW3HGHUV+DYUHEMHUJVRJQH.RQWDNW
NLUNHNRQWRUHWSnWOIVHHYWKMHPPHVLGHQ
ZZZVFWSHGHUVNLUNHGNIRU\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ
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6RJQHSU VW









0RUWHQ%U¡JJHU

6WLOOLQJHYHM.LUNH6WLOOLQJHWOI
HPDLOPEU#NPGN
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7U IIHVEHGVWKYHUGDJHPORJ
PDQGDJWU IIHVVRJQHSU VWHQLNNH
6WLOOLQJHVRJQ
*UDYHU$VJHU-DQXVWOI
0HQLJKHGVUnGHW
)RUPDQG(EEH*M¡UXS. UUHEMHUJYHM%LOGV¡
WOIHOOHU
HPDLOHEEHJMRHUXS#VNROHNRP
.LUNHY UJH$JQHV-HQVHQWOI
6XVDQQH%URXVWER
%LUJLW+MRUWVWUDQG
6¡UHQ6NRYDJHU-HQVHQ
3RXO7UDQHN U1LHOVHQ
7RYH6WHSKHQVRQ
+HMQLQJHVRJQ
*UDYHU3HU%HUJ&KULVWLDQVHQWOI
0HQLJKHGVUnGHW
)RUPDQG0RUWHQ%U¡JJHU6WLOOLQJHYHM
.LUNH6WLOOLQJHWOIHPDLOPEU#NPGN
.LUNHY UJH$OIUHG%HUJWOI
$QHWWH$QGHUVHQ
(OVH%HUJ
.QXG+DQVHQ
(OLVDEHWK5RVDVFR
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tlf. 74 37 85 20 · sydbank.dk

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

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

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

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00
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Have & Park
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Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park& Park
Have
& Park

Trailere
marine
produkter
Trailere
samtsamt
marine
produkter
Trailere
samt marine produkter

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

BIRKEDAHL’s BILER

www. jongshoej-maskiner.dk
Telefon 5854 7276

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

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

Autoværksted - reparationer udføres
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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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Konfirmerede 19. marts 1961

Bagest fra venstre: Erik Knud Sørensen N, Jan Houlind Jørgensen B, Hans Peter Pedersen N, Ni
Hans Christian Olsen S, Ole Bjørn Petersen B,Kristian Løvmose Andersen S. Mellemste række: K
N, Orla Kristian Daugaard Olsen N, Jens Steffen Klitholm Christiansen S, Maggi Viola Folman N,
Peter Erik Madsen N, Olesen, Gerda Birthe Petersen B. Forrest: Grethe Broholm Ø, Bente Margre
holm Nielsen S, Elisabeth Egebæk Andreasen B, Bente Jytte Nielsen N, Lissi Jensen K, Gerda C
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iels Jespersen Ø, Arne Flemming Christensen Ø, Leif Kurt Hansen Ø, Jens Lundgaard Nielsen S,
Knud Arne Rasmussen B, Erling Friman Nielsen N, Leif Kleofas Pedersen K,Willy Werner Jensen
, Lis Werner Rasmussen N, Linda Thyra Møller, Km. Karen Lene Larsen N Laila Aronsson N, Lars
ethe Munkholm Olsen K, Ellen Margrethe Petersen Ø, Lizzi Kamilla Ottosen B, Hanne Signe LindChristensen N, Hanne Christoffersen S.
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Godt nytår til alle!
Stjernen lever sit stille liv og havde tirsdag den 14. december det store
JULEBANKO for klubbens medlemmer. Cirka 30 børn og unge sad næsten
musestille for at høre, om det var lige præcis DERES afgørende nummer, som
blev råbt op. Som sædvanlig klumpede gevinsterne sig hos en håndfuld, men
ingen gik tomhændede fra bankoaftenen. Vi sluttede aftenen af med æbleskiver og klementiner.
Vi vil gerne takke lokalområdets sponsorer, nemlig:
Brugsen · Bo Grønt · Malerfirmaet Bo Nielsen · JP Storkøkkenservice ·
Toys”R”us · Rod i Rocken · BH Design
Ellers byder 2011 på hygge, aktiviteter - og tilbud om samvær med jævnaldrende.
Når dette læses, har der været afholdt generalforsamling i klubben, nemlig
den 29. januar. Her blev der valgt nye bestyrelsesmedlemmer, da en del af den
gamle bestyrelse har valgt at takke af efter mange års arbejde i Ungdomsklubben Stjernen. Gå ind på klubbens hjemmeside, hvis du vil se, hvilke medlemmer den nye bestyrelse har.
Husk! Børn og unge er stadig velkommen, hvis de vil være medlem af klubben.
På bestyrelsens vegne
Annette Kaae

www.klubstjernen.dk

Tilmeld dig lokal nyhedsmail ved at sende
din mailadresse til 2sogne@gmail.com
Se også www.2sogne.dk
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Så starter vi på et nyt frisk år
og ønsker alle et rigtig godt nytår
Vi på Stillinge Plejecenter vil starte med at sige tak til vores ældre borgere, som
bor ude i området. I har vist stor forståelse i det her vintervejr.
Vores medarbejdere i udegruppen har kæmpet med snemasserne for at
passe vores ældre borgere. Mange af jer har aflyst, da vores personale ikke
kunne komme ud til jer. Det er vi meget glade og taknemmelige for.
Vi håber ikke, at det dårlige vejr fortsætter, men det er jo nogle gæve piger
der kører, så dem er vi rigtig glade for.
På plejecentret har vi haft en god jul og kommet godt ind i det nye år. Nogle
personaler blev for at overnatte, så de ikke risikerede at sidde fast i snemasserne. Så var vi sikre på, at vores borgere på centret kunne blive passet.
I 2011 håber vi på, at flere fra området vil kigge ind og nyde vores plejecenter og alle de dejlige mennesker, der bor eller arbejder på centret og i området.
Vi er ved at få lavet en aktivitetskalender, der kommer med i næste 2sogne.
Som nyt kan jeg informere om, at vi har sang den sidste torsdag i hver måned med Annemarie. Kom og syng med og nyd en kop kaffe.
Vi vil også lige gøre opmærksom på, at vi har afholdt Banko i Kelstrup Forsamlingshus den 31. januar.
Hilsen Kr. Stillinge Plejecenter
Lilian Nielsen

Tusind tak for hjælp
til familier i nød
Jeg blev ringet op af en af vores døtre, der havde lovet at hjælpe nogle familier
i nød her til jul. Vi kender mange dejlige mennesker som hjælper, hvor der er
brug for det.
I de 2 sogne blev der ringet til 5 steder. Jeg manglede tid til at ringe til flere,
men jer, jeg nåede, sagde et stort ja. Den fornemmelse at få et ja, når jeg ringede, kan jeg ikke beskrive. Vi kan alt i vores lokalsamfund, især at tænke på
nogen, vi ikke kender. Et meget stort tak fra mig til jer: Leif Henriksen, HJ Huse,
Møllegården, Jordbær Jørgen (i folkemunde!) og DagliBrugsen.
Tænk, hvis vi igennem vores kirke, foreninger og private kunne hjælpe dem,
der trænger i de 2 sogne, evt. med en varmestue.
Med venlig hilsen og en stor tak.
Karen Madsen - Godt nytår!
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Kunstgræsanlæg i hele Danmark.
Total-, hoved- eller fagentreprenør,
autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.

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

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

KIRKE STILLINGE

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

Tlf. 21 40 20 30

Visens Venner i Slagelse
Vi mødes den 1. onsdag hver måned
på Seminariet, Ingemannsvej 17,
hvor vi synger viser sammen og
optræder for hinanden.
Vi kan tilbyde musikalsk
underholdning ved private eller
offentlige arrangementer med:
Gadesang, Folkesang, Syngepiger,
Visesang med alt fra
Bellman til Kjellerup.
Kan bookes på tlf. 22330950
Vera Kristensen
Har du lyst til at synge, spille eller
bare høre på/synge med,
er du velkommen i foreningen.
Kontingent 150,- pr. år.

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

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

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

Mangler du

GODT LYS I HJEMMET?
små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE
EL - FORRETNING A/S

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen

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

•
•
•
•

REPARATION
RENSNING
JUSTERING
UDSKIFTNING AF OLIEFYR

·
·
·

Service-abonnement tegnes
Lovpligtig oliefyrskontrol
Aften- og weekendvagt

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

- Hudpleje og makeup for alle

Kurt Bender Petersen
Bildsøvej 57
Kr. Stillinge 58 54 77 22

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

FYRTEST

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

58 8 5 2 4 7 0
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.
Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.
Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste.
Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom.
Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

U9 og U10 vinder guld
U9 og U10 træner sammen indendørs hver torsdag, men spiller så vidt muligt
kampe hver for sig. De har i flere stævner leveret nogle rigtig flotte resultater,
og det er blevet til flere medaljer. Bl.a. vandt begge årgange deres stævner d.
11. december 2010 i Alsted Fjenneslev, hvorfor begge årgange fik guldmedaljer. U10 vandt ligeledes et stævne i Vesthallen d. 18. december 2010 efter
nogle rigtig flotte kampe.
Nedenfor ses drengene med deres medaljer.
Fra venstre nederst:
Frederik Olsen, Simon Hansen,
Philip Nielsen.
Fra venstre øverst:
Filip Johannessen,
Martin Johansen, Loke Larsen.

Fra venstre:
Mathias E.P.,
Kristian Vittenbach,
Filip Johannessen,
Benjamin Van Dick,
David Carkirli,
Simon Hansen,
Marko Strandet.
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk
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Ny skolestruktur påvirker
Stillinge Skole
Slagelse Kommune skal finde besparelser på skoleområdet og har derfor udarbejdet et oplæg til en ny skolestruktur.
Der er i forslaget lagt op til store forandringer i strukturerne, i væsentlighed
vil flere skoler administrativt blive drevet som én enhed, for Stillinge Skoles
vedkommende vil skolen blive drevet sammen med Marievang og Nørrevangsskolen dvs. fælles ledelse og fælles skolebestyrelse.
Derudover vil ressourcerne følger det enkelte barn og ikke længere den enkelte klasse, hvilket gøres for at give incitament til at skabe klasser der gennemsnitlig for kommunen skal være 22 elever pr. klasse.
I oplægget er der to scenarier for Stillinge Skole:
11. Marievang-Nørrevang-Stillinge
Model

Marievang
(0-9 kl.)

Nørrevang
(0-6 kl.)

Stillinge
(0-9 kl.)

Elevtal 2010 / 2014

945 / 820

142 / 107

279 / 283

Tosprogede

17 % / 14 %

75 %

2%

Klassekvotient

22,5 / 22,8

20,3 / 15,3

19,9 / 17,7

Den sydøstligste del af Nørrevang overføres til det nye Nymark-Vestermose
skoledistrikt. Desuden overføres den sydligste del af Stillinge til Vemmelev.
Det nye skoledistrikt har i alt 1376 elever.
Stillinge Skole bevarer fuldt forløb 0.-9. klasse. Nørrevangsskolen bevares
som heltidsskole for 0.-6. klasse i den resterende projektperiode. Elever i kommende 8. og 9. klasse færdiggør deres skolegang på Nørrevangsskolen. For
øvrige elever sker ændringen pr 1. august 2011. Der bliver løbende fulgt op på
projektet, herunder med en midtvejsevaluering.
Både Nørrevang og Stillinge skoler har en gennemsnitlig klassekvotient på
under 22. Der er derfor behov for enten samlæsning, tilførsel af elever fra Marievang eller tilførsel af flere midler fra distriktet, end elevtallet tilsiger, for at
opnå det vejledende timetal.
Skoleprognosen viser et elevtal på i alt 1220 elever i distriktet i 2014. Der er
altså et væsentligt fald i elevtallet.
Der er fortsat meget stor forskel på andelen af tosprogede elever afdelingerne imellem.
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Mindretallets forslag:
11a. Marievang-Stillinge

Model

Marievang
(0-9. kl)

Stillinge
(0-9. kl)

Elevtal 2010 / 2014

857 / 774

296 / 297

Tosprogede

11 %

2%

Klassekvotient

21,9

21,1

Dette forslag indebærer, at det nye skoledistrikt har i alt 1153 elever. Også her
overføres den sydligste del af Stillinge til Vemmelev.
Stillinge Skole bevarer fuldt forløb 0-9 klasse, men har en gennemsnitlig
klassekvotient på under 22. Der er derfor behov for enten samlæsning, tilførsel
af elever fra Marievang eller tilførsel af flere midler fra distriktet, end elevtallet
tilsiger, for at opnå det vejledende timetal.
Skoleprognosen viser et elevtal på i alt 1071 elever i distriktet i 2014. Der er
altså et mindre fald i elevtallet.
Der er stor forskel på andelen af tosprogede elever afdelingerne imellem.
Det samlede oplæg til ny skolestruktur er fremlagt i nedenstående link
www.slagelse.dk/Boern+og+unge/Skoler+og+SFO/Ny+skolestruktur/
Ny+skolestruktur.htm
I oplægget fremgår det, at elevflytninger er baseret på frivillighed.
For de kommende elever i børnehaveklassen vil den ændrede struktur kunne komme til at betyde, at elever, der i dag bor i skoledistriktet, ikke kan være
sikre på at blive indskrevet på Stillinge Skole. En ny fælles skolebestyrelse skal
udarbejde principper for fordeling af elever og for klassedannelse.
Den nye skolebestyrelse for Stillinge Skole – Marievangsskolen og Nørrevangsskolen skal tage udgangspunkt i nogle overordnede principper, bl.a.
Vejledende principper for fordeling af elever / klassedannelse
I skoledistrikter med flere afdelinger skal den enkelte skolebestyrelse udarbejde principper for, hvordan eleverne fordeles mellem afdelingerne. De skal tage udgangspunkt i de overordnede principper. Nedenstående kan bruges til inspiration:
• Klassesammenlægning på et klassetrin overvejes, når den gennemsnitlige
klassekvotient er mindre end 22 og/eller hvor der er stor forskel på elevtallet i de enkelte klasser.
• Det tilstræbes, at så få klasser og elever som muligt berøres.
• Sammensætning af nye klasser i forbindelse med sammenlægninger skal
ske efter inddragelse af lærerne i de berørte klasser. Lærerne på hvert klassetrin udarbejder oplæg til klassedannelse.
(fortsættes næste side)
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• Forældre og elever inddrages ved klassesammenlægning. De informeres
så tidligt om muligt med mulighed for at komme med kommentarer.
• Hver klassesammenlægning vil være særegen og skal derfor have sine specielle betingelser.
• Ved sammenlægning tages pædagogiske såvel som sociale og personlige
hensyn.
• Det tilstræbes at søskende indskrives på samme afdeling
• Klassedannelsen skal være på plads inden 01.04.
Bestyrelsen for Stillinge skole vil opfordre til at bakke op om de følgende synspunkterne, som vil være væsentlige elementer i Skolebestyrelsens officielle
høringssvar.
1. At fastholde Stillinge Skole fra 0.-9. kl. for at sikre kontinuitet i skoleforløbet
og en robust skolestruktur omkring Stillinge Skole.
2. At fastholde Stillinge Skole fra 0.-9. kl. for fortsat kunne enkeltintegrere
elever fra autistklasserækken igennem hele skoleforløbet.
3. At den sydlige del af skoledistriktet fastholdes som en del af Stillinge Skoles
skoledistrikt set i forhold til princippet om, at der i gennemsnit skal være 22
elever pr. klasse. Det giver ikke mening at overføre elever til Vemmelev skole
for at hæve det gennemsnitlige elevtal dér på bekostning af Stillinge Skole.
4. At det sikres, at hver afdeling(skole) bliver repræsenteret i den nye fælles
skolebestyrelse.
5. At skolebestyrelsen er positive over for muligheden for en mere jævn fordeling af tosproget elever fra andre skoler for at sikre at, der er max. 25 %
tosprogede elever på kommunens øvrige skoler/afdelinger.

Skolebestyrelsen
Arbejdet i skolebestyrelsen er stadig meget koncentreret om Slagelse kommunes bestræbelser på at ændre skolestrukturen i kommunen. Vi har brugt
meget tid på kommunes forskellige forslag til ny skolestruktur. Det seneste
forslag er fra starten af december, og forslaget har allerede været beskrevet i
både dagblade, ugeblade og grundtankerne har også været nævnt i ”2 Sogne”
og ”Havrebjerg nyt”. Som beskrevet i de to tidligere udgivelser af lokalbladene
ønsker Slagelse kommune at ændre skolestrukturen for alle skoler i kommunen, så antallet af børn i alle skoleklasserne i gennemsnit bliver 24, og at ingen
klasser kommer betydeligt under 22 elever. Kommunes seneste forslag blev
sendt i offentlig høring inden jul. Den positive del af forslaget betyder, at Stillinge Skole fortsætter som folkeskole med ti klassetrin af elever fra børnehaveklasse til niende klasse.

2 sogne

49

Forslagets negative side medfører, at Stillinge Skole ikke vil fortsætte som
en selvstændig skole, men at vi skal lægges sammen med Marievangsskolen
og Nørrevangsskolen. De tre skoler vil tilsammen blive den største skoleenhed i Slagelse kommunen med mere end 1.300 elever. Lad det stå klart, at i
skolebestyrelsen ønsker vi, at Stillinge skole burde fortsætte som selvstændig
skole. Men når kommunen nu ikke er indstillet på dette, ser vi helst, at alle
tre skoler lægges sammen til en stor enhed. Ved at danne en stor enhed er
det kommunens hensigt, at klassedannelsen skal ske, så alle klasser på de
tre skoler vil have mindst 22 elever. Elever i randområderne mellem skolerne
vil blive indskrevet på den skole, hvor der er plads. På Stillinge Skole vil det i
fremtiden høre til sjældenheden, at der oprettes to klasser i samme årgang, da
det vil kræve at mindst 44 elever søger Stillinge.
Som der også har været skrevet i bl.a. Sjællandske, så inviterede Slagelse
kommune alle interesserede til borgermøde i Anvorskovhallen den 6. december. Anledningen var præsentation og høring af forslaget til ny skolestruktur.
At betegne det som høring var nu lidt af en tilsnigelse. De mange spørgsmål
og kommentarer fra de fremmødte borgere blev kun i ringe omfang hørt og
kommenteret af politikerne. Allerede fra mødets start var det tydeligt, at Børn
og Ungeudvalgets medlemmer havde haft nogle hede og intense debatter, der
havde ført dem i ”skyttegrave”, som de havde svært ved at komme op af. Det
betyder, at forslaget til ny skolestruktur er blevet vedtaget med én stemmes
flertal. Som borger og skoleinteresseret er det uheldigt, at der ikke er et bredt
flertal for den kommende skolestruktur i kommunen.
Ved alle tidligere møder vi har haft med politikerne om denne sag er det
gang på gang blevet påpeget fra alle sider, at vi ønsker bæredygtige løsninger,
som er fremtidssikret mange år fremover. Da antallet af børn i kommunen falder de kommende år er problemet med det nuværende forslag, at det ikke reducerer antallet af skolepladser til det fremtidige behov. I den sammenhæng er
vi dog specielle i Stillinge. Vi har IKKE udsigt til et faldende elevtal. Dertil kommer, at skolen er særdeles innovativ ved bl.a. integration af IT og computer i
undervisningen samt oprettelse og udvikling af autistklasserne. Det er vores
baggrund for, at vi ønsker, at Stillinge skole burde fortsætte som selvstændigt
skoledistrikt med egen ledelse.
På flere arbejdspladser er det blevet moderne at gennemføre undersøgelser af medarbejdernes trivsel. På Stillinge skole holder vi os ikke tilbage.
Med jævne mellemrum gennemføres en undersøgelse af elevernes trivsel. I
undersøgelsen svarer børnene på spørgsmål om bl.a. mobning, helbred, velbefindende, kammeratskab i klassen og tilfredshed med undervisningen. Trivselundersøgelsen giver et vigtigt øjebliksbillede af elevernes tilfredshed i de
forskellige årgange og er et vigtig redskab for lærer og ledelse i bestræbelserne på at udvikle skolen.
Bjarne Nielsen
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JHN
Tømrermester

JESPER HVID NIELSEN

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

Gasekærvej 6, Kelstrup
4200 Slagelse
Kontor

Enghave 108
4281 Vemmelev
Tlf. 20 16 52 12
www.jesperhvid.dk

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

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
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tlf. 22 55 09 69 www.stillingeif.dk
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Jacob Raft
Kjeld Andersen
Ole Madsen
Kim Nielsen
Henrik Jensen
Bent Heegaard
Mette Frimann Nielsen

ID

FÆLLESFORMAND
BADMINTON
FODBOLD - ungdom
FODBOLD - senior
GYMNASTIK
PETANQUE
HÅNDBOLD

G

S.

Stillinge Idrætsforening

Godt håndværk
Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109
jj@fischerflindtholt.dk

52

2 sogne

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

Aut. VVS-installatør

58 54 91 40
Næsbyvej 22 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 91 40
www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk
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Hjælp til..!
Dette års byfest afholdes lørdag den 18. juni ved Stillinge Hallen. I den forbindelse har Støtteforeningen for Hejninge Stillinges venner brug for DIN hjælp.
Vi har brug for ALT hjælp til f.eks. op- og nedtagning af festpladsen, bemanding af de forskellige salgsboder m.v.
Går DU rundt med en god idé til aktiviteter til byfesten, hører vi også gerne
fra DIG.
Har DU lyst til at give en hånd med
ved dette års byfest eller går DU rundt
med en god ide til aktiviteter, så kontakt Pia Svendsen, tlf. 29 63 65 89, mail
piasv@msn.com
Pia Svendsen

• Alufacader
• Altanlukninger

OG ALUFACADER
• Forsikringsskader • Solfilm • Butiksruder
Indramning af billeder • Salg af kunstnerartikler

Alt glarmesterarbejde udføres
Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

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

Byfest 2011

Sæt X i kalenderen
lørdag den 18. juni kl. 18.30 til 01.00

Afholdes den årlige fest i teltet på de grønne arealer ved hallen.
Du sørger for:
• Tilmelding (nærmere her om i næste nr. af 2sogne)
• Invitere naboen.
• Madkurven m/ service til eget forbrug.
• Det gode humør
• Dansesko
Vi sørger for:
• Telt
• Bord/stole
• Varm grill
• Drikkevarer til rimelig pris
• God musik.
Indbydelse følger i næste nummer af 2sogne.
På festligt gensyn ” De Tre Arrangører ”
Daggi Thomsen, Lene & Finn Christensen

Såfremt man vil støtte at ’2sogne’ udkommer, er det muligt at indbetale
valgfrit beløb på kontonummer 5356 000242740.
Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto og omdeling af bladet. På forhånd tak!
Lokalrådet
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Onsdag d. 9. marts kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 9. marts kl. 18.30
Kelstrup Forsamlingshus afholder
generalforsamling

Mødekalender

Søndag d. 13. marts kl. 10.30
Beboermøde i
Kelstrup Forsamlingshus

Tirsdag d. 8. februar kl. 19.30
Spejderne afholder generalforsamling

Torsdag d. 17. marts kl. 19.30
Foredrag i præstegården

Onsdag d. 9. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 23. marts kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 13. februar kl. 14.30
Fastelavnsfest i Stillingehallen

Lørdag d. 26. marts kl. 13
Gymnastikopvisning i Stillingehallen

Torsdag d. 17. februar kl. 19.00
Generalforsamling Stillinge Forsamlingshus og Støtteforening

Onsdag d. 6. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 23. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 7. april kl. 19.30
Grundejerforeningen Stoukærgaard
afholder generalforsamling

Torsdag d. 24. februar kl. 19.30
Foredrag i præstegården

Torsdag d. 14. april kl. 19.00
Filmaften i præstegården

Lørdag d. 26. februar kl. 10
Kirkekor-Workshop i præstegården

SÆT X I KALENDEREN
Tirsdag den 12. april kl. 19.00
FORÅRSKONCERT MED
LANDSBYKORET OG STILLINGE SKOLES
BØRNEKOR
i musiklokalet på Stillinge Skole.

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

