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Lokalrådets medlemmer:
Carsten Berg 26 80 91 49
Børge Carlsen 23 72 03 51
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Ib Jensen 58 52 97 84
Mads Jensen 58 54 19 41 
Ketty Munch 39 27 89 90
Jack Rasmussen 58 53 44 79
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
2sogne@gmail.com
Tlf. 60 67 33 42

Næste nummer af beboerbladet 
udkommer ca. 1. april 2013.
Indlevering til bladet, såsom læ-
serbreve, fotos og tegninger skal 
være redaktionen i hænde senest 
d. 10. marts 2013.     
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Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder til-
hørende artikler. 

Tryksted: Jannerup offset a/s

”2 Sogne” trykkes i 1500 eksemplarer 
(eftertryk tilladt).

Indlæg og synspunkter, som bringes i 
bladet, deles ikke nødvendigvis af redak-
tionen.

I dette nummer:
  3:  Nyt fra Lokalrådsformanden
  5: Beboermøde
10: Stillinge IF afholder 
 generalforsamling
 Stillinge Hallen afholder 
 generalforsamling
11: Fastelavnsfest i Stillinge Hallen
12: Det sker i HUSET
13: Hejninge-Stillinges Venner
 Forårsfest i Stillinge Hallen
18: Landsbykoret afholder 
 forårskoncert
 Gymnastikopvisning
19: Stegt flæsk i Forsamlingshuset
20: Støtteforeningen 
 Stillinge Forsamlingshus
25: Kirkesiderne
36: Stillinge Skole
37: Stillinge IF vinterprogram
40: Trelleborg Friskole
46: Ungdomsklubben Stjernen
47: Stillinge skolebestyrelse
48: Stillinge Plejecenter
49: Konfirmander 1956
54: Kunstmaler Ole Olsen
55: Mødekalender
Forside: 
Stillinge Kirke klædt i hvidt af sne.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet plejer to gange om året at lægge et girokort i bladet for indbetaling 
af frivillige bidrag til Rådets arbejde. Igen i år er det i februar- og augustbladet, 
og vi håber, at rigtig mange vil benytte sig at muligheden for at støtte vores ar-
bejde. Støtte kan også indbetales direkte ved en bankoverførsel til Lokalrådets 
konto i Arbejdernes Landsbank: 5356 0242740. Husk at sætte afsender på – 
på forhånd tak. Ved at give et bidrag sikrer du, at du modtager beboerbladet 
2sogne i din postkasse, uanset om du bor i de 2 sogne.

Slagelse Kommune har d. 22. december sendt Kommuneplan-tillæg nr. 15 
– Stiplan i offentlig høring. Det er muligt for alle borgere at indsende kommen-
tarer eller input til planen. Disse skal være Planafdelingen i hænde senest 17. 
februar. Planen har været mindst fem år undervejs. Kommunens Landsby- & 
Lokalråd har i 2008 indsendt en del kortmateriale. Dette materiale er i de mel-
lemliggende år genfremsendt nogle gange, men er endnu ikke indarbejdet i 
planen. Af kortbilaget, der følger med planen, fremgår dels eksisterende stier 
(adgange) samt ønskede stier (adgange). Et umiddelbart skøn er, at ca. 50% 
af de påtegnede stier (adgange) er fejlmarkerede, hvorfor alle opfordres til at 
kontrollere, om forvaltningen har ”anlagt” en sti gennem din have eller over din 
gårdsplads!

I sidste nummer af 2sogne skrev vi, at Lokalrådet holdt beboermøde søn-
dag d. 10. marts 2013 kl. 12.00. Dette har vi været nødt til at flytte til søndag d. 
17. marts 2013 kl. 12.00, se annoncering andet sted i bladet. Har du lyst til at 
være med i en glad og uformel forening med masser af aktiviteter, og hvor du 
kan få indflydelse på de emner og aktiviteter, der interesserer dig, så mød op 
d. 17. marts og meld dit kandidatur. Vil du vide mere om lokalrådsarbejdet, er 
du meget velkommen til at kontakte undertegnede på 2sogneformand@gmail.
com. På beboermødet afsløres også modtageren af Lokalrådets Årspris.

Lokalrådet plejer at holde valgmøde umiddelbart inden kommunalvalget, 
således også i 2013. Sæt X i kalenderen onsdag d. 23. oktober 2013, hvor 
Lokalrådet inviterer alle borgere i de 2 sogne til kaffe og brød i Kr. Stillinge 
Forsamlingshus. Vi forventer, at partierne stiller med deres spidskandidater, og 
vi håber, at rigtig mange af beboerbladets læsere vil benytte lejligheden til at 
møde op og stille nogle kritiske, men sobre, spørgsmål til de folkevalgte.

Lokalrådet har planer om opsætning af 4 hjertestartere i vores lokalområde. 
Vi forestiller os en ved Stillingehallen/Stillinge skole, en ved Trelleborg Friskole 
og en ved hver af vores Spar-købmænd ved henholdsvis Næsby- og Stillinge 
Strand. Indkøb og opsætning af disse løber op i ca. 75.000,00 kr. Vi opfordrer 
bladets læsere til at støtte op om dette arbejde. Økonomisk støtte modta-
ges med glæde og kan ydes ved en bankoverførsel til Lokalrådets konto i 
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Arbejdernes Landsbank: 5356 0242740. Husk at sætte afsender på – på for- 
hånd tak.

Vi har allerede modtaget 2.000,- kr. fra Arbejdernes Landsbank og 2.500,- 
fra Slagelse Diamanten. Disse midler anvendes til et udendørs skab ved Stillin-
gehallen/Stillinge skole, hvori Hallens hjertestarter placeres. Efter denne aftale 
med Stillingehallen har vi altså allerede nu realiseret ! af planen. STOR TAK 
til Arbejdernes Landsbank, Slagelse Diamanten og Stillingehallens bestyrelse.

Foråret er tiden for en del generalforsamlinger i det lokale foreningsliv. Ge-
neralforsamlinger, hvor det ofte er svært at finde kandidater til alle poster. Ofte 
bevirker det, at vi aktive må dække flere foreninger, hvilket er resursekrævende 
og til skade for demokratiet og aktivitetsniveauet. Ifølge kirkebøgerne er vi 
ca. 2.500 borgere i de 2 sogne, så der er vel mindst 2.000 personer over 18 
år. Hvorfor er det så de samme ca. 50 personer, der skal klare bestyrelsesar-
bejdet i alle foreningerne, være idrætstræner, arrangere byfester o.s.v.? Det 
er ikke rimeligt, at vi er så få til at trække læsset – det er på tide DU også gør 
en indsats. Det kan gøres på flere måder, og det behøver ikke være en ”tung” 
bestyrelsespost, det kan også være mere projektorienteret, f.eks. medarrangør 
af et bestemt arrangement.

Der er brug for flere hoveder og hænder i en del foreninger. Lokalrådet 
mangler ét medlem (Beboermøde d. 17. marts), HUSET mangler ét medlem 
(Generalforsamling til oktober), Idrætsforeningen mangler flere udvalgsmed-
lemmer, holdledere og trænere (Generalforsamling d. 4. februar), Hallen mang-
ler to medlemmer (Generalforsamling til maj) o.s.v.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

”Åbent hus”
Lokalrådet ønsker en mere åben og bredere dialog med lokalområdets 

øvrige institutioner, foreninger og borgere. 
Derfor holder vi nu ”Åbent hus” forud for vores lokalrådsmøder, 

hvor alle er velkomne til at møde op med input, debatoplæg, 
ideer til aktiviteter, spørgsmål el.lign.

Du er velkommen i HUSET, Bildsøvej 74C den første onsdag 
i hver måned, mellem kl. 19.00 og 19.30.

I juni dog den anden onsdag, p.g.a. Grundlovsdag.
(dog ikke december, juli og august).
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Lokalrådet afholder det årlige 

Beboermøde
Søndag d. 17. marts 2013 kl. 12.00.

Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C.

Program:

Kl. 12.00  Frokost (husk tilmelding senest d. 10. marts på 
 2sogneformand@gmail.com.)

Kl. 12.30  Lokalområdets øvrige foreninger får lejlighed til en kort 
 præsentation af foreningen.

Kl. 13.00  Beboermøde med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere)
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt
 8. Overrækkelse af Lokalrådets Årspris.

Kl. 13.30  Foredrag af Gert Rune – ”den etbenede Ironman”. 
 Læs mere nedenunder.

Kl. 15.00  Tak for i dag.

Lokalrådet har som afslutning på dette års Beboermøde inviteret Gert 
Rune – ”Den etbenede Ironman”, til at holde foredrag for os. Kom og hør 
om hans ”rejse” fra kræftramt teenager til topidrætsmand. 

I august 2011 “fejrede” Gert Rune sit 25-års-jubilæum som etbenet. I den an-
ledning satte han sig for at blive den første dansker med kun ét ben, der gen-
nemfører en såkaldt Ironman, en ekstrem fysisk og mental udfordring. Efter 
mere end et års hård træning gennemførte han på under 13 timer.

Som 16-årig fik Gert Rune konstateret knoglekræft. Efter fire måneders in-
tensiv kemoterapi gav lægerne op, og han fik amputeret sit venstre ben midt 
på låret. Trods hårde odds fik Gert kæmpet sig tilbage, og fysisk blev han 
erklæret rask. Mentalt var der dog meget han skulle overvinde, og han måtte 
igennem en nødvendig forandringsproces, der skulle ændre hans liv for altid.
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Har du brug for brodering af navn, logo, 
motto eller lignende?
Det kan f.eks. være på

r

T

www.rmmaskinbroder rmmaskinbrodering.dk

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385

Gert Rune lagde al sin energi i svømmesporten og fik hurtigt sportslig suc-
ces. Efterhånden vendte lysten til livet tilbage, og han deltog blandt andet ved 
OL. Han trodsede systemets tilbud om et liv på overførselsindkomst og gjorde 
i stedet erhvervskarriere hos bl.a. A.P. Møller – Mærsk.

I dag driver Gert Rune egen foredragsvirksomhed, med hvilken han inspirerer 
og motiverer medarbejdere i danske virksomheder og organisationer til at over-
komme tidens forandringer og til stadighed udvikle deres fulde potentiale. Han 
har efteruddannet sig i formidling, adfærd, kommunikation og mentaltræning.

Det er ikke udefrakommende udfordringer og forandringer, der afgør, om vi 
som mennesker har et godt liv. Det er måden, hvorpå vi forholder os til udfor-
dringer og forandringer, der er altafgørende.

I dette foredrag motiverer Gert Rune sine deltagere til at gribe tidens og 
hverdagens udfordring. Via sin unikke historie inspirerer han til at turde møde 
forandringer med oprejst pande, frem for at søge flugten fra disse. En foran-
dring må aldrig blive et problem, for så stopper udviklingen. Derimod gælder 
det om at gøre forandringen til en positiv udfordring, som kan hjælpe en til at 
få succes – både som organisation og som menneske.

Gert tager udgangspunkt i de valg, der har hjulpet ham, siden han som 16-
årig fik amputeret sit ene ben, og frem til i dag, hvor han er blevet Danmarks 
første Ironman med kun ét ben.
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Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

Vi saver, !ækker og leverer dit brænde, som du vil have det.

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

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

Salg af æg, træpiller og brænde.
Afhentning eller levering i 

nærmeste lokalområde.

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Kontakt:

Brian Olsen 
26 16 57 20 
brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 
martin@stepla.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

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

�ŝůĚƐƆǀĞũ�ϭϬϲ�Ͳ�<ĞůƐƚƌƵƉ�Ͳ�ϰϮϬϬ�^ůĂŐĞůƐĞ�
důĨ͘ �ϱϴϱϰ�ϵϬϰϴ�Ͳ�ĨĂǆ�ϱϴϱϰ�ϵϯϳϵ�Ͳ�ŵŽďŝů�ϰϬϱϲ�ϵϮϰϴ

ǁǁǁ͘�ŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ�Ͳ�ĐŽũΛŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ
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STRANDENS

MALERSERVICE
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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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STILLINGE
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F.Stillinge Idrætsforening

www.stillingeif.dk

Stillinge IF afholder 
ordinær generalforsamling for alle medlemmer

Mandag den 4. februar 2013 kl. 19.00
i Huset

Dagorden:
  1. Valg af dirigent og referent
  2. Hovedbestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af næstformand
  6. Valg af kasserer
  7. Valg af afdelingsformænd
  8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af 2 revisorer
10. Valg af 1 revisorsuppleant                             
11. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-
manden i hænde senest 14 dage før.

På bestyrelsens vegne
Jacob Raft (fællesformand)

Støvlebækvej 7, 4200 Slagelse

Stillinge Hallen indkalder til 
generalforsamling

torsdag den 11. april kl. 19:00 
i Hallens Cafeteria.
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Fastelavnsfest
Søndag den 10. februar 2013

Kl.14.30-17.00
I Stillinge Hallen

TØNDESLAGNING FOR ALLE
PRÆMIER til de bedste udklædte 

børn og voksne 

Entré:
Voksne kr. 30,-  Børn kr. 20,-

Inkl. en fastelavnsbolle
2HɈL��ZVKH]HUK��¥S�T�T��RHU�R¥ILZ�P�JHML[LYPL[

TILMELDING:
 Senest torsdag d. 7. februar

Hanne - Tlf. 40 51 65 45

Stillinge IF søger...
Stillinge IF afholder Generalforsamling mandag den 4. februar 2013 klokken 
19.00 i Huset, Bildsøvej 74C, 4200 Slagelse.

Fællesbestyrelsen mangler følgende frivillige personer:
Næstformand, kasserer, afdelingsformand for badmintonafdelingen samt 

afdelingsformand for gymnastikafdelingen. Der afholdes ca. 10 fællesbestyrel-
sesmøder om året af ca. 2 timers varighed.

Mød op til Generalforsamlingen og vær med til at sikre Stillinge IF’s videre 
eksistens.

Vigtigt: Hvis posterne ikke bliver besat til generalforsamlingen, vil Idrætsfor-
eningen have svært ved at bestå, ligesom hvis afdelingerne ikke får en afde-
lingsformand vil der desværre ikke blive oprettet gymnastikhold eller badmin-
tontider i 2013 / 2014 sæsonen!

Med venlig hilsen Fællesbestyrelsen Stillinge IF
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Det sker i HUSET
Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge

1/2½ pris for børn under 13 år til alle arrangementer.

Tirsdag d. 5. marts 2013 kl. 19.00-21.00

Foredrag

Tænder du på Kilimanjaro?
Toppen af Afrika og safari i Serengeti, Tarangia, Ngorongoro og Lake Manyara?

HUSET inviterer til et spændende rejseforedrag ved Svend Worm fra Slagelse. 

Der serveres kaffe og kage.

Vi modtager gerne din tilmelding senest dagen før.

Pris: kr. 30,- pr. person, tilmeld på stillingehuset@gmail.com

eller telefon 4044 9784

Fredag d. 24. maj 2013 kl. 19.00-21.30
Pris 175 kr. pr. person

Vinsmagning

Smagen af Alsace
Nu er der igen en spændende vinsmagning på programmet i HUSET. 

Denne gang vil I få et rigtig godt indblik i det spændende vinområde i det nordlige 

Frankrig “Alsace”. Du vil også smage lidt andre specialiteter fra området.

Tilmelding inden den 8. april 2013 er nødvendig, da der vil være 

begrænset antal deltagere.

Pris: Er endnu ikke fastlagt, men bliv opdateret på www.2sogne.dk. 

Tilmeld på stillingehuset@gmail.com eller på telefon 4044 9784

Fredag d. 7. juni 2013 kl. 18.00

Grillaften
Vi tænder op i grillen og lader hyggestemningen sænke sig over terrassen 

ved HUSET. Deltagerne skal selv medbringe kød til grillen, 

så sørger vi for salat, dressing, flütes m.v.

Drikkevarer købes til fornuftige priser i HUSET.

Skynd dig at tilmelde dig og din nabo, så vi kan få nogle hyggelige, 

afslappede timer med hinanden.

Pris: kr. 50,- pr. person, tilmeld på stillingehuset@gmail.com
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FORÅRSFEST I STILLINGE HALLEN 
Skyproduction præsenterer 

FEDE FINN & FUNNYBOYZ 
Lørdag 9. marts 2013 kl. 18.00- 01.00
Årets brag af en fest med spisning og live musik hele aftenen

for det voksne publikum 
Pris pr. Person 350,- + gebyr incl. mad

Køb dine billetter på www.billetnet.dk 
 Posthuset  Turistkontoret  Dagli’Brugsen, Stillinge 

Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner afholdt generalforsamling den 
18. oktober 2012. Det besluttedes her at nedlægge foreningen. Beslutnin-
gen blev taget på grund af den ringe opbakning til Byfesten i juni måned 
– mest til arrangementerne ved Byfesten.

I henhold til vedtægterne kan bestyrelsen selv ophæve institutionen ved 
likvidation og beslutte, hvorledes overskuddet skal anvendes. Bestyrelsen 
besluttede, at midlerne skal overdrages til Lokalrådet for Hejninge og Stil-
linge sogne og dér øremærkes til fremtidige, festlige arrangementer i lo-
kalområdet.  

Formand for bestyrelsen
Hans Kurt Nielsen
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Jeg elsker sommer.
Jeg får sådan lyst til 
at bo ved havet med 

en lille badebro

Du er  godt
klar over, at det er

saltvand, ikk’?
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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
$IWDO�WXU�PHG�KHVWHYRJQ
9RJQH�IUD������SHUVRQHU

Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03
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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
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LANDSBYKORET
inviterer til

FORÅRSKONCERT
Tirsdag d. 19. marts kl. 19.00

på Stillinge Skole

Traditionen tro holder Landsbykoret en humørfyldt forårskoncert, 
og til koncerten i år deltager også ”Stillinge Kirkes Voksenkor”.

Der er fri entré til koncerten.
Efter koncerten er der dækket op til det velkendte og 

overdådige kaffe-/kagebord, hvor Landsbykoret sælger 
kaffe/te og kage.

Gymnastikopvisning 
i Stillinge Idrætsforening
Lørdag den 23. marts 
fra kl. 14.00-16.00
i Stillingehallen

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

Der kan købes kaffe, te og kage. 
Cafeteriaet er åbent for salg.

FRI ENTRÉ.
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Stegt flæsk 
med persillesovs
Kom og få en hyggelig aften sammen med dine 
naboer og venner

Torsdag den 28. februar kl. 18 
i Stillinge Forsamlingshus

Der serveres stegt flæsk ad libitum med kartofler
og persillesovs samt en kop kaffe med småkager.

Pris pr. couvert kr. 85,- excl.drikkevarer

Tilmelding senest 
søndag den 24. februar til
Formand Erik Larsen, tlf. 58 54 74 13 eller
Claus i Forsamlingshuset, tlf. 58 54 72 91, 
mobil 40 13 10 53

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer, 

informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde. 
På www.2sogne.dk  "nder du mange relevante oplysninger om det lokale erhverv, 

om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet, 
den lokale kalender og meget mere.

Scan koden og se "lmen lavet i samarbejde med 
Slagelse kommune om vores lokalområde

- Landsby!lmen 
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Støtteforeningen 
for Stillinge Forsamlingshus

vil herigennem takke alle, som støttede os med flotte gaver til vores
reklame- og gavebanko den 12. december 2012.

Bed & Breakfast, Malermester Bo Nielsen, Stillinge Auto-Pladeværksted, 
vært Claus Sørensen Forsamlingshuset, Birkedahls Biler, Jongshøj Maskiner, Møllegården, 

Bo Grønt, Slagter Henriksen, Pileagergårds Grøntsager, Sydbank, H.J. Huse,
Rødstensgårdens Kloakservice, Jørgen Jensens Grøntsager, Kurts Oliefyrsservice, 

Dagli’ Brugsen, Kr. Stillinge Elforretning, Danish Agro, Kildemosens Smedie, 
Tøjglad v/Gudrun Berg, Papirindustrien, Slagelse Autodele, Antenne-Madsen, 

Vognmand Keen Birkemose og anonym giver.

Et ønske om et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Støtteforeningen
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 14. februar kl. 19.00

Stillinge Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 14. 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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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

1�6%<�675$1'
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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 lørdag og mandag · Også solarium
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Møllevænget 11
Kirke Stillinge

 4200 Slagelse
 

Telefon: 32 20 07 72
Mobil: 52 17 58 28
E-mail: timolholt@hotmail.com

Murermester
Torkild Mølholt

 Tilbygning 

 Flisearbejde
Frostskader m.m.

   

FYRTEST

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
��9LWHYH[PVU�VN�rensning
��:LY]PJL�HIVUULTLU[
��3V]WSPN[PN�VSPLM`YZRVU[YVS
��(M[LU��VN�^LLRLUK]HN[
��<KZRPM[UPUN�HM�VSPLM`Y
 og varmtvandsbeholder
��Opsætning og reparation 
� HM�[Y¤WPSSLM`Y�>VVK`�VN�:JV[[L

KURT’s
OLIEFYRSERVICE
v/ Jakob Nielsen
Strandvejen 130
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

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
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureRi
ge

lig
 o

g 
ve

lti
lla

ve
t m

ad

Billige planter
;PS�KPZZL�WYPZLY�OHY�]P�PRRL�YrK�[PS�H[�HUUVUJLYL�PNLU�MVYLS¥IPN�

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
3RWHQWLOODµ*ROGÀQJHU� ........................ 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.Kl
ip

 u
d 

og
 g

em
�

Lars Meng 40 53 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud
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OM BØN 
 
Det er svært, ja måske helt umuligt at tage imod no-
get, når man allerede har hænderne fulde. På samme 
måde, er det svært at folde hænderne til bøn, når 
man har hænderne fulde af ting eller er travlt beskæf-
tiget med noget andet. At folde sine hænder til bøn 
forudsætter helt enkelt, at man har tomme hænder. 
Man kan også have hænderne fulde i overført for-
stand, dels ved at man ejer rigtigt meget både af 
materielle midler og mere åndelige skatte, dels ved at 
de er fulde af beskæftigelse.  
 Se nu blot på disciplene. Mens Jesus og tre af 
disciplene var oppe på bjerget, så havde de andre 
disciple travlt med at prøve at drive en ond ånd ud af 
en dreng. Det lykkedes dem ikke.  
 Det kan de ikke forstå, og de spørger Jesus, 
hvorfor. Og Jesus siger, at de egentlig godt kunne 
det, men ikke ved egen magt. „Den slags kan kun 
drives ud ved bøn,“ siger han. Det vil sige, den magt 
har kun Gud. 
 Troen er ikke en særlig magt, der har taget bolig 
i den troende, og bønnen er ikke en særlig metode 
eller færdighed, hvormed den slags lader sig gøre. 
Men såvel troen som bønnen er udtryk for erken-
delsen af sin egen magtesløshed og for, at man over-
lader sin sag til ham, der har magten, nemlig Gud. 
Både troen og bønnen står med tomme hænder. 
 At bede Gud om hjælp behøver ikke betyde, at 
vi så selv skal sætte os med hænderne i skødet og 
vente. Vi erkender, at vores egen magt er begrænset, 
men inden for de grænser, der er sat for os, har vi 
naturligvis ansvaret for at gøre, hvad vi kan.  
 Det er ikke givet, at vi altid får, hvad vi beder  
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om. „Ske din vilje,“ er altid underforstået i enhver bøn, 
når den virkelig skal være en bøn til Gud. Det er den,  
fordi bønnen netop er en fortvivlelsens flugt fra sig 

  
Den hellige Erasmus, Stillinge kirke 

 

der og de mest ubærlige lidelser skulle kunne bæres, 
uden at et ord til klage undslap vore læber.  
 Vi ved, at mennesker fra tid til anden udsættes 
for, hvad der virkelig må betegnes som ubærlige lidel-
ser og er pålagt byrder, hvorunder man ikke kan andet 
end segne. Men netop fordi bønnen ikke skal være en 
evne eller færdighed, hvormed vi kan bære alt, er der 
også i lidelsen plads til bøn og grund til bøn. For bøn 
er intet andet end at erkende, at det, vi skal igennem, 
kan vi ikke klare selv, og derfor hænger bønnen sam-
men med troen, fordi troen netop er tilliden til Gud, til 
hans magt og til den kærlighed, hvormed han omfatter 
os. 
 Således har vi lov at bede om styrke og mod til at 
holde ud, når byrderne er ubærlige. MB 
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selv til Gud, idet 
man fortvivler over 
sin egen magtesløs-
hed og griber Guds 
ord, for at bygge alt 
håb og al sin tro på 
det.  
 Troens og bøn-
nens passivitet for-
stået som villigheden 
til at bære, hvad 
Gud måtte sende os, 
er ikke en heroisk 
holdning, hvorved 
selv de tungeste byr-
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN  
 
Torsdag, den 7. februar, kl. 19.30:  
Gymnasielektor Henrik Ursin, Rosted:  
Niels Bohr  

 
For 100 år siden offentliggjorde Bohr sin atommodel. 
I den anledning vil Henrik Ursin tegne et portræt af 
fysikeren og mennesket bag en af menneskehedens 
største naturvidenskabelige erkendelser samt belyse 
hans arbejde med den nye menneskelige erkendelse,  
som udsprang af atommodellen.  
 
Torsdag, den 14. marts, kl. 19.30:  
Gymnasielektor Inger Brøgger, Kr. Stillinge:  
Charles Dickens  

 
Dickens skrev klassikere som „Oliver Twist“ og „Store 
Forventninger“. Inger Brøgger vil genfortælle og 
fortælle om et af Dickens’ hovedværker, romanen 
„Bleak House“, en skildring af det britiske samfund fra 
top til bund, vise enkelte klip fra en filmatisering  
af romanen og også fortælle lidt om Dickens’ liv.  
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Torsdag, den 11. april, kl. 19.30:  
Universitetslektor Anders Holm, Roskilde:  
Søren Kierkegaard og N.F.S. Grundtvig  
 

            
Kierkegaard og Grundtvig er ofte set som hinandens 
modsætninger. I anledning af 200-året for Kierke-
gaards fødsel vil Anders Holm gennem en genfor-
tælling af, hvordan de talte om hinanden, besvare, 
hvorfor de kritiserede hinanden. Det mærkelige er, 
at man midt i deres indbyrdes kritik også finder 
passager, som afslører, at de ikke altid stod så langt 
fra hinanden. Hvordan hænger alt det sammen?  
Hvad kan de - set sammen - sige os i nutiden?  

Der er kaffebord alle aftenerne og fri entré. 
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KONCERT I STILLINGE KIRKE 
 
Mandag, den 13. maj. Koret Ars Nova, Slagelse, 
giver koncert i kirken.  
 
Se mere i næste nummer. 
 

 
 

PÅSKE 
 
Stat op, min sjæl, i morgengry! 
Lad søvn og sorg og frygt nu fly, 
lad al din klage blive borte, 
thi her er nyt fra dødens porte! 
O salig påskemorgenstund 
med guld i mund! 
 
Kom, hjerte, med hvad dødt du har, 
hvad du med sorg til graven bar, 
gak med det alt til ham, som døde, 
men levende dig nu vil møde! 
O salig påskemorgenstund 
med guld i mund! 
 
  W.A. Wexels 
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Har kirken noget at byde? 
 
Der er mange, der mener, at det danske folk for tiden 
trænger til en kraftindsprøjtning eller en åndelig op-
strammer eller noget andet godt og stærkt og rigtigt. 
Det skal jeg ikke blande mig i, – det hele minder mig 
mest om en mand, jeg engang kendte, som tilbragte en 
timestid i sengen hver morgen med at spekulere over, 
hvordan han kunne få sig selv vænnet til at stå op i 
ordentlig tid; de mange dybe og alvorlige overvejelser 
gjorde mærkeligt nok intet indtryk på hans dovenskab. 
 Men når man spørger, om kirken har noget bidrag 
at yde til problemernes løsen, om den har noget at byde 
vor tids mennesker på, så kan kirken kun svare på føl-
gende måde: 
 For det første går vi ud fra, at den, der spørger, 
spørger for sin egen skyld, om kirken har noget at byde 
ham. Ellers er det overhovedet ikke umagen værd at tale 
med ham. Og så kan kirken kun give ham det råd selv at 
undersøge det; selv at høre efter, om det kirken forkyn-
der, vedkommer ham, om kirken har noget at sige ham. 
Har den det, er det jo muligt, at den også har noget at 
sige andre. Men hvis kirken ikke har noget at byde dette 
enkelte menneske, så er det latterligt at spørge, om den 
har noget at byde andre. 
 Derimod: Kirken har ikke andet bidrag at yde til 
diskussionerne end det, at sådanne diskussioner er 
noget af det mest ligegyldige, som tænkes kan. Skulle 
kirken komme med noget andet bidrag, så er det ganske 
sikkert, at den derigennem kun yder bidrag til at holde 
ligegyldig snak i gang. At det kan være tilfældet, være 
det langt fra mig at nægte. 
 

K. Olesen Larsen, 1941 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

3. febr., S. seksagesima 1030  Ingen 
10. febr., Fastelavn 1030 900 

17. febr., 1. s. i fasten 1600 * Ingen 

24. febr., 2. s. i fasten 900 1030 

3. marts, 3. s. i fasten 1030 Ingen 
10. marts, Midfaste 1030 900 
17. mts, Mariæ bebudelse 1030  Ingen 
24. marts, Palmesøndag 1030 Ingen 
28. marts, Skærtorsdag 1930 1030 
29. marts, Langfredag 1030 Ingen 
31. marts, Påskedag 1030 900 

1. april, Anden påskedag 1030 Ingen 

Gudstjenester på plejehjemmet 
20. februar og 13.marts, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Jarl Ørskov Christensen.

Kirkebil 
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til 
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For 
at bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe  
fredag inden kl. 16. 

Ferie 
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 11.-17. 
februar. Embedet varetages af præsterne i Sct. 
Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf.  
58 52 08 81. (Se også www.sctpederskirke.dk). 

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

Stillinge sogn  
Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.  

Menighedsrådet:  
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,  
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk  

Kirkeværge Susanne Broustbo, tlf. 58 54 78 53,  
e-mail: susbus1940@yahoo.dk.  

Birte Andersen  
Jens Erling Jensen  
Poul Tranekær Nielsen  
Gitte Olesen  
Søren Skovager  

Hejninge sogn  
Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.  

Menighedsrådet:  
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,  
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk  

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,  
e-mail: skrivtilberg@stofanet.dk.  

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Else Berg  
Knud Hansen 
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 TRELLEBORG ALLE 1 z 4200 SLAGELSE�
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�

U�BUKETTER 
U�BEGRAVELSE 
U�RECEPTIONER 
U�BRYLLUP m.m. 

GRATIS  
LEVERING  

I HELE SLAGELSE 

 ÅBNINGSTIDER: 
MAN-TORS:10-14 
FREDAG:    10-17 
LØRDAG:     9-13      ELLER EFTER AFTALE
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

�ŝůĚƐƆǀĞũ�ϭϬϲ�Ͳ�<ĞůƐƚƌƵƉ�Ͳ�ϰϮϬϬ�^ůĂŐĞůƐĞ�
důĨ͘ �ϱϴϱϰ�ϵϬϰϴ�Ͳ�ĨĂǆ�ϱϴϱϰ�ϵϯϳϵ�Ͳ�ŵŽďŝů�ϰϬϱϲ�ϵϮϰϴ

ǁǁǁ͘�ŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ�Ͳ�ĐŽũΛŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ

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

autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 110,- kr.
Luksus permanent 590,- kr.
Miljøvenlig permanent 670,- kr.
Langt hår 743,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-17

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

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

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leveres.
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Nyt fagligt læringsmiljø med særlig fokus på skolens autistelever
Skolebestyrelsen har besluttet at igangsætte en ombygning af skolens ude-
område med særligt fokus på skolens autistelever. ”Prærien” bliver i øjeblikket 
ombygget til et område med fokus på sanser, former og med stor mulighed 
for at lave udeskole for alle skolens elever. Planlægningsgruppen har taget ud-
gangspunkt i vores lokalområde, og derfor vil skolens elever i fremtiden kunne 
lege og lære i Trelleborg, gemme sig bag dysser og sejle med både på Tude Å.

Vi glæder os meget til, at det er færdigt, og vil invitere til åbning af området 
til foråret. 

Når Prærien bliver 
færdig (oversigts-

kort til venstre) 
vil der være et stort 
udbud af aktiviteter 

til børnene.
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Skolens nye Logo
Skolens nye logo er færdigt - se til venstre.

Logoet vil i fremtiden være at finde på skolens officielle papir, breve og 
hjemmeside. Vi er glade for at have et logo, som kendetegner skolen som et 
sted, hvor man aktivt kan lukke op for viden, samtidig med at forskellighed er 
en styrke. 

To børnehaveklasser i det kommende skoleår
Vi er næsten færdige med indskrivningen til næste års børnehaveklasser, og vi 
er rigtig glade for, at så mange forældre igen i år har valgt, at deres børn skal 
gå på Stillinge Skole. Vi regner med at oprette to børnehaveklasser og ser frem 
til at sige velkommen til eleverne og deres forældre.

Lyddæmpning og maling af SFO’en
Skolens SFO har fået opsat støjdæmpende lofter i hele huset. Dette har været 
et stort ønske siden huset blev bygget, og vi håber, det vil være med til at sikre 
et bedre lydniveau i dagligdagen til glæde for husets brugere.

 I uge 7 vil hele indskolingshuset desuden blive malet indvendigt, hvilket vil 
betyde, at eleverne skal være i SFO 2 i denne uge. Efterfølgende vil SFO 2 blive 
malet og inventaret udskiftet, så SFO 2 vil fremstå mere nutidig.

Legepatrulje
Skolens legepatrulje har været i gang i over et år og er blevet en stor succes. 
De store elever lærer at være rollemodeller for de mindre elever, og de mindre 
elever ser op til de store elever, som de ved, vil og kan hjælpe dem, hvis der 
skulle opstå problemer. Da legepatruljen også gerne vil sætte lege i gang i 
vinterhalvåret udendørs, har de fået grønne vinterjakker, så alle stadig kan se, 
hvem der er legepatrulje i frikvartererne. 

I ønskes alle et godt nytår 
På skolens vegne

Martin Meier
Skoleleder

Stillinge Skole 
anno 2013? 

Nej, heldigvis 
ikke, men så-
dan forestiller 

eleverne sig 
det så ud for 
50 år siden.
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Stillinge IF 2012/2013
Hvad skal du bruge efteråret og vinteren til???

  GYMNASTIK
Tid: Dag: Hold:  Instruktør:
15.30 – 16.30 Mandag Motion Damer Inge-Lise
16.30 – 17.30  Troldungerne 1-3 år Ragnhild
16.30 – 17.30  Krudtuglerne 3-6 år Jørgen
17.30 – 18.30  Springgym 0-3 klasse Henrik
18.00 – 19.00  Zumba  Anna-Louise
19.00 – 20.00  Motion - Mix  Inge-Lise
16.00 – 18.00 Fredag Stortrampolin  Henrik
Pris: 400 kr.

Afdelingsformand: Afdelingen mangler en formand. Tlf. 51 82 27 78 
Email: gymnastik@stillingeif.dk

Motionsrum:
Stillinge IF ønsker i øjeblikket at opstarte hold, der kan være i Stillinge Hallens nye mo-
tionsrum, der ligger i Stillinge Hallens nordlige ende over redskabsrummet.
Vi forestiller os hold som Line Dance, Yoga, sang eller lign.
Har du mod på at stå for et sådan hold, eller kender nogen, der vil deltage i den type 
hold, så kontakt fællesformanden på formand@stillingeif.dk

 BADMINTON

Tid: Dag: Hold: Instruktør:
16.00 – 17.00 Tirsdag Børnetræning Christoffer og Christopher
17.00 – 21.00  Motion
21.00 – 22.00  Motion – Sene tider *

Pris: 400 kr.
Afdelingsformand: Kenneth Jensen. Tlf. 2244 2991. Email: badminton@stillingeif.dk
* Sene tider: 300 kr.
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 HÅNDBOLD
Tid: Dag: Hold: Instruktør:
18.00 – 19.30 Onsdag Dame senior Mogens Randall
19.30 – 22.00  Herre senior - Serie 1 Jan Schwartz
19.30 – 22.00  Herre senior - Serie 2 

Pris: 1000 kr.
Afdelingsformand: Camilla Dahl Nielsen. Tlf. 2063 8954 Email: handbold@stillingeif.dk
Læs mere på www.stillingeif.dk

 PETANQUE
Tid: Dag: Periode:
14.00 – 16.00 Tirsdag Ulitimo september – ultimo april
19.00 – 21.00  Ulitimo april – ultimo september
14.00 – 16.00 Fredag Hele året
10.00 – 12.00 Lørdag Hele året

Pris: 375 kr.  
Opstart: Der spilles hele året
Afdelingsformand: Bent Heegaard. Tlf. 2364 7436. Email: petanque@stillingeif.dk
Læs mere på www.stillingeif.dk

Se også www.StillingeIF.dk 

 FODBOLD
Tid: Dag: Hold: Instruktør:
16.00-16.30 Torsdag U8 Drenge
16.30-17.45  U9-U10 Drenge
17.45-18.30  U12 Piger
18.30-19.30  U13 Drenge
19.30-20.30  U15 Piger
20.30-22.00  Herre Senior – Old Boys *

Pris: 200 kr.
* Pris: 250 kr.  
Afdelingsformand - Ungdom og senior: Ole Madsen. Tlf. 2140 2030. 
Email: fodbold_ungdom@stillingeif.dk eller fodbold_senior@stillingeif.dk
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Trelleborg Friskole fylder år
I år er det 10 år siden, at Trelleborg Friskole blev oprettet. Meget vand er løbet 
gennem Tude å siden 2003, da vi første gang åbnede dørene for de første ele-
ver. Til åbningsdagen blev Trelleborg Friskole sangen skrevet, og den skildrer 
stadig meget godt, hvad det er, vi vil med vores skole. Og heldigvis for det, 
kan man sige.  

I en drøm – står det klart.
Der må skabes en skole.
Ja en, der gi´r plads til krop og sjæl.
Og et sted, der er skønt,
hvor der flyver frie fugle
og hvor sammenhold og fællesskab
er med.

Omkvæd:
Skoleliv på Trelleborg.
Børn og leg i solen.
Fællesskab, der vokser til magi.
Sjæl og krop går hånd i hånd.
Grundtvig-Kold gi´r skolen ånd.
Folk der mødes, skaber energi.

Og en dag blev det klart
her ku´skabes den skole.
Ja – en, der gi´r plads til barneliv.
Og i den skal der snart
flyve mange frie fugle.
De skal plejes – de skal styrkes og gi´ 
liv. 

Vi insisterer fortsat på, at der skal være plads til forskelligheder. Det er gennem 
mødet med andre, at menneskets udvikler sig og finder frem til sig selv. Vi op-
dyrker det enkelte barns særlige muligheder og støtter dets udvikling, for det 
handler grundlæggende om, at hvert enkelt liv er værdifuldt. Vi har den nære 
og den fjerne historie og kultur med os. Ja, vi sætter endda pris på den. For 
vi er som danske borgere ikke kommet ud af ingenting; svævende frit i tid og 
sted. Vi giver dagligt glæden ved tilegne sig nye kundskaber og færdigheder 
videre i den klare bevidsthed om, at man kommer længst i denne verden, hvis 
man har respekt for sig selv og for andre mennesker.

Og i dag – er vi klar.
Ja, vi starter vor skole.
Den, vi så længe ønsket har.
Her er liv – her er sjæl.
Her er plads til frie fugle
og den drøm er opfyldt – det er
soleklart.
 
Trelleborg – du er klar.
Du kan åbne din skole.
Du får brug for kræfterne, vi har
til at tro på det liv,
som kan føde frie fugle.
Og gi´alle her den gode skolestart

(melodi Landsstævnesangen 2002)
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Vi har mange gange gennem årene måtte høre på allehånde rygter om vores 
snarlige død. Det er ikke sket, og man kan være helt tryg ved, at vi også vil 
være her til vores 25 års jubilæum og videre frem. For der er brug for skoler, 
som tilbyder en anden vej end skole-fabrikker med 1.000 elever eller mere, 
som flere og flere kommuner efterstræber. Vi har kun et spor på Trelleborg 
Friskole, og det sætter en naturlig begrænsning på omkring de 220 elever. Vi 
ønsker ikke flere spor, da vi tror på værdien af nærheden eleverne imellem, 
mellem de ansatte og eleverne og på den korte og ofte meget direkte indfly-
delse fra forældre til ledelsen. I sidste ende er det nemlig vores skole og ikke 
kommunens, og lige netop det forhold tror jeg, er af afgørende betydning for 
mange forældre, når de vælger en fri skole til deres børn i dagens Danmark.

Vi har brugt vores frihed til at eksperimentere med mangt og meget gennem 
de første 10 år, og det vil vi blive ved med i årene fremover. Stol trygt på det. 
Ingen børn er nemlig ens, og alle skal mødes på deres egne præmisser, og det 
kan man efter min opfattelse – på trods af alle de smukke ord fra stat og kom-
mune – ikke på en fabrik. Man behøver ikke at kigge langt væk, for at se, at 
vi ikke står alene med denne grundlæggende opfattelse. Bare i vores nærom-
råde ligger Forlev Friskole, Landsgrav Friskole, Lille Egede Friskole og seneste 
tilkomne Vestermose, som alle bekender sig til det nærheden i det ene spor. 

Skoler er en afgørende byggeklods for et område og for en egns udvik-
ling og trivsel. Se bare på den solide opbakning til Stillinge skole under den 
kommunale skoledebat. Og som tilhænger af den fortsatte udvikling i vores 
lokalområde, så kan jeg ikke andet, end glæde mig over udfaldet. Det er ikke 
tilfældigt, at Carsten Abild, der er formand for Landsforeningen Landsbyerne 
i Danmark, for nyligt udtalte, at ” Vi får ikke ressourcestærke børnefamilier til 
at flytte på landet, hvis der ikke er en skole.” Det kan jeg kun være enig med 
ham i, og kræfterne bør derfor fremadrettet samles på tværs af organisationer 
og hidtidige skel, så vi sammen kan støtte op om den meget positive udvikling 
i vores to små sogne.

Godt nytår.
John Jensen, forælder på Trelleborg Friskole og 

formand for skolens støtteforening
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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

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

Besøg hjemmesiden 

www.2sogne.dk
og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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Snyd din el- og varmeregning
Som husejer er det en stor fordel at have øje for energibesparende tiltag. 
Det vil Arbejdernes Landsbank gerne hjælpe sine kunder med og tilbyder 
derfor nu et helt nyt energilån til særlig fordelagtige priser.
 
Der er mange måder at spare på de årlige udgifter til sin ejendom. Man
kan installere eksempelvis solfangere/solceller, naturgas, fjernvarme eller 
jordvarme, skifte vinduerne ud med lavenergivinduer eller efterisolere. 

Ta’ banken med på råd
Kom ind og tal med os om dine ønsker og ideer
til energiforbedringer - så fi nder vi en løsning.

Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56  | slagelse@al-bank.dk
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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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9DUPHVWXHQ
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

7¡M�RJ�WLQJ
0¡EHOJHQEUXJ
Løvegade 68
Tlf. 58 53 24 11
cEHQ
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

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

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

Kirkens

Korshær

Slagelse

Disagervej 22, Øster Stillinge · www.bo-groent-slagelse.dk

Åbent hverdage 9-1730· 
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600

Fællesformand  Jacob Raft 5182 2778  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  På valg 4. februar  nf@stillingeif.dk  
Kasserer   På valg 4. februar   kasserer@stillingeif.dk  
Håndbold Camilla Dahl Nielsen 2063 8954  haandbold@stillingeif.dk  
Fodbold senior  Ole Madsen 2140 2030  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Fodbold ungdom  Ole Madsen 2140 2030  fodbold_ungdom@stillingeif.dk 
Badminton På valg 4. februar   badminton@stillingeif.dk  
Gymnastik  På valg 4. februar  gymnastik@stillingeif.dk
Petanque Bent Heegaard  2364 7436  petanque@stillingeif.dk 
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Ungdomsklubben Stjernen ønsker rigtigt godt nytår til alle og ser frem til endnu 
flere hyggelige timer i den sidste del af sæsonen.

Vi havde julebanko tirsdag d. 11.12.12 for klubbens medlemmer. Omkring 
40 børn og unge sad og ventede spændt på det afgørende tal, til at kunne råbe 
banko på, ingen gik tomhændede hjem. Vi sluttede aftenen af med klementi-
ner. Vi vil i den forbindelse gerne takke lokalområdets sponsorer for gaverne til 
dette arrangement, nemlig:

Bo Maler, Jørgen K. P. Storkøkken, Daglig Brugsen Kirke Stillinge, Mad-
ZLU�(U[LUUL��/1�/\ZL��1VUZO¥Q��//�(\[V��2\Y[»Z�6SPLM`YZLY]PJL��)V�.Y¥U[��
Toys R’us, Svanekøkkenet og Thomas Rengøring.

Sidste dag inden juleferien blev afsluttet af med æbleskiver og saft.
2013 byder på hygge og samvær med jævnaldrende i klubben fra d. 8. ja-

nuar 2013. Aktiviteter ud af huset og overnatning i klubben vil komme på vores 
hjemmeside, Facebook og hænges op på skolen og i klubben. Så følg løbende 
med dér.

Kære forældre til børn i Ungdomsklubben Stjernen.
Ungdomsklubben Stjernen er en frivillig forening, som kun kan holdes i gang, 
hvis vi får hjælp fra Jer forældre, eller et andet familiemedlem over 18 år.

Derfor er vores bøn til lige netop dig at melde dig på banen og hjælpe med 
et par vagter i klubben, enten eftermiddag fra kl. 14.00 til 18.00 eller aften fra 
kl. 18.00 til 21.00, på en sæson, tirsdage el onsdage.

Du står sammen med én fra bestyrelsen. Dine evt. andre børn, som ikke er 
tilmeldt klubben, er selvfølgelig meget velkomne dernede sammen med dig 
Det er rigtigt hyggeligt at være i klubben, være sammen med børnene, spille et 
spil, snakke om alt mellem himmel og jord, lave nogen kreative ting med dem.

Det kan også være, at du ligger inde med en rigtig god ide til noget at lave 
sammen med børnene, som du evt. har lyst at være tovholder på. Vi har som så-
dan ikke nogen store forventninger, bare det, at der er nogen voksne i klubben, 
som vil hjælpe med at holde den i gang, mange år endnu, til stor glæde for både 
dit, mit og andres børn i de 3 sogne Havrebjerg, Kirke Stillinge og Hejninge.

Vi i bestyrelsen ser meget frem til at høre fra lige netop dig. Mie Olsen kan 
kontaktes på tlf.: 50 88 79 05 for vagter.

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden Dorthe Gliese på tlf.: 20 78 30 86.
På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese.
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Stillinge skolebestyrelse
Mange forældre er med rette bekymrede for at sende deres børn på cykel i 
skole, når de skal køre ad Bildsøvej. Det er ikke nogen rar oplevelse at blive 
overhalet på cykel af en lastbil med tung last en mørk morgen på Bildsøvej.

Det er derfor godt at læse i Ugenyt, at Lars Schou Petersen, fmd. for Lokal-
rådet i Hejninge og Stillinge Sogne fortsat har visioner om, at der skal etableres 
cykelsti langs Bildsøvej. I skolebestyrelsen har vi også været ude i samme 
ærinde og har flere gange skrevet til kommunen med ønsker om at få etableret 
cykelsti langs Bildsøvej.

Lars Schou nævner i sit indlæg, at det er op til ildsjæle at bære udviklingen i 
landdistrikterne. Fra skolebestyrelsens side har vi intentioner om at bidrage til 
udvikling i det skoledistrikt som er tilknyttet skolen. Stillinge skole skal indgå i 
størst mulig synergi med de ressourcer som findes på landet, hvor vi har kort 
afstand til skov, strand og åbent landskab. Skolens fokus er, som i enhver an-
den folkeskole, at bibringe til størst mulig faglig indlæring og sociale udvikling 
af vores børn.

Det ser desuden ud til, at vi vil få to børnehaveklasser til næste skoleår. Det 
er dejligt og falder i tråd med bestyrelsens bestræbelser på at skolen skal udvi-
des til 2 spor. Derved kan vi styrke mellemtrinnet og udskolingen ved at udvikle 
to linjer med forskellige fag.

Skolefesten med årets skolekomedie afholdes som traditionen byder tors-
dag i uge 6. I år er det torsdag den 7. februar. Titlen på skolekomedien i år er 
«The univers» og handler om alle planterne i solsystemet. Hver klasse har en 
planet de fortolker gennem skuespillet. Det er som sædvanligt sjette klasse, 
som skal være hovedkræfterne bag komedien og binder enderne sammen. 
Vi glæder os til skolefesten. Skolens elever vil formidle billetsalg til forældre, 
bedsteforældre og andre bekendte. 

Bjarne Nielsen

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din post-
kasse, så fortæl det til undertegnede, og jeg vil sørge for, at det bliver 
gjort i fremtiden.

Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige 
måneder.

Redaktøren
E-mail: 2sogne@gmail.com eller tlf. 60 67 33 42 

(adresse, se side 2)
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Vi håber, at alle har haft en rigtig dejlig jul og et godt nytår.

Vi på hjemmet har hygget os, selv om vi blev ramt af influenza.
Først vil vi takke Gitte for 8 fantastiske og gode år. Vi vil komme til at savne 

hende i vores hverdag. Gitte har været med til at lægge grundstene til vores 
hyggelig hjem, sammen med personale, pårørende og ikke mindst beboerne, 
som står hendes hjerte nær. Gitte ønskes held og lykke med sit nye projekt, 
hvor hun er blevet leder af flytningen af Alliancehaven. Og mon ikke hun kigger 
ind til os på et tidspunkt.

Vi vil i starten af det nye år planlægge sommerfest, sommerhusferie samt få 
sat mere fokus på borgernes hverdag.

Personalet har påbegyndt et aktivitetsrum, der bl.a. skal bruges til gymna-
stik, læsegruppe, sang, spil m.m.

 Desuden vil der være foredrag, banko, ture ud i det blå og fester, som vi 
håber, pårørende og de ældre i byen vil deltage i.

Vore nytårsønske er en sansehave, så vores borger kan komme ud og få en 
masse indtryk af farver og dufte. 

Så mon ikke det skal lykkes i år, med hjælp fra vores ildsjæle af en venne-
forening. De har jo gennem de sidste år været en meget stor hjælp med at få 
tingende før til virkelighed. 

Det er vi alle på plejehjemmet dem meget taknemmelige for. Uden deres 
tilskud og hjælp kunne vi ikke gøre alle de til tag vi gør.

GODT NYTÅR. Venlig hilsen
Stillinge Plejecenter

Kelstrup Forsamlingshus
Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling  

i forsamlingshuset onsdag den 6. marts 2013 kl. 18.30 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk
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ĚĞƚ�ƐƚǇŬŬĞ�ĂƌďĞũĚĞ͕�ƐŽŵ�ĚĞƌ�Ğƌ�ďƌƵŐ�ĨŽƌ͕ �ƉĊ�ŶĞƚŽƉ�:ĞƌĞƐ�ĞũĞŶĚŽŵ͘�

ZŝŶŐ�Ɵů�ŽƐ�ŚǀŝƐ�ĚƵ�ŚĂƌ�ďƌƵŐ�ĨŽƌ͗
ͻ�^ůĂŵƐƵŐŶŝŶŐͬŚƆũƚƌǇŬƐƐƉƵůŝŶŐ� ͻ��Ƶƚ͘�ŬůŽĂŬŵĞƐƚĞƌ
ͻ�<ƌĂŶ�ͬ�ŐƌĂďďŝů� ͻ�EǇĞƚĂďůĞƌŝŶŐ�ŽŐ�ƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĂĨ�ŬůŽĂŬŬĞƌ
ͻ�>ĞǀĞƌŝŶŐ�ĂĨ�ŐƌƵƐ�ŽŐ�ƐƚĞŶ� ͻ�dsͲŝŶƐƉĞŬƟŽŶ
ͻ��ŽŶƚĂŝŶĞƌƵĚůĞũŶŝŶŐ� ͻ�ZŽĚƐŬčƌŝŶŐ

^ůĂŐĞůƐĞ�<ůŽĂŬƐĞƌǀŝĐĞ��Ɖ^
ZƆĚƐƚĞŶƐŐĊƌĚĞŶ

důĨ͘ �ϱϴ�ϱϮ�ϳϬ�ϲϮ�ʹ��T'Es�'d��ϮϬ�ϭϱ�ϬϮ�ϲϮ
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Godt håndværk

Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

BRÆNDETRÆ 
Bøg, Eg, Ask og Ahorn a!agt i 2,7 m stakke 

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

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

Valdbygaard Skovdistrikt

Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56
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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

v/ Aut. El-installatør Flemming Bruun Jørgensen

58 54 70 20
bildso.el@gmail.com           Bildsøvej 20 · Bildsø · 4200 Slagelse

El-installationer: Alt fra ringeklokker til kraftværker

�

BILDSØ EL
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

5HSDUDWLRQ�RJ�VDOJ�DI��/DQGEUXJVPDVNLQHU��JU VVOnPDVNLQHU�RJ�KDYHIU VHUH�
6DQGEO VQLQJ�DI�GLY��HPQHU�

Finn Hangartner

/\DJHUYHM���Ã�.HOVWUXS�Ã������6ODJHOVH�Ã�7OI�������������

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

$XWRY UNVWHG���3ODGHVPHG

KILDEMOSEN SMEDIE

Alt smedejern til hus og have
���3(.,9
���769;,
���7(=03365,9
���=059,63,9
���630,3(47,9

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse

Tlf. 20 21 93 55

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde onsdag.

VELKOMMEN
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KUNSTMALER OLE OLSEN
Af Helge Christiansen

På Vestergård i Øster Stillinge fik gårdejer Hans Olsen og 
hustru Ane Sofie Hansdatter den 12. november 1869 en søn, 
der blev døbt Ole Hans Olsen. Han blev oplært som land-
mand, men da han havde talent for at tegne og lyst til at blive 
maler, tog han til København.

Her fik han hjælp af kunstmaleren Axel Hou til at komme 
ind på Kunstakademiet, hvor han blev optaget i den almind-
elige forberedelsesklasse i oktober 1890. Den 29. maj 1895 
fik han afgangsbevis som maler, og samme år fik han en 
pengepræmie for et maleri af en levende model.

Han udstillede på Charlottenborg flere gange i årene fra 1898 til 1904. Det 
var navnlig dyrebilleder og portrætter, der interesserede ham.

Ole Olsen bosatte sig i Vejle, hvor han i 17 år underviste på Teknisk Skole. 
Den 20. juni 1914 blev han gift i Vejle med Olga Hansen, der var født 19. april 
1890 på Frederiksberg som datter af vævemester Jørgen Vilhelm Hansen og 
hustru Inger Andersen. De fik en søn, der også kom til at hedde Ole Olsen.

Den 20. december 1922 døde 
kunstmaler Ole Olsen kun 53 år 
gammel. På det tidspunkt var 
hans hustru 32 år og sønnen var 
7. Berlingske Tidende omtalte 
dødsfaldet 21. december 1922.

Vejle Kunstmuseum har 2 af 
Ole Olsens malerier. 

Øster Stillinge Vestergård malet af Ole Olsen.

Ole Olsen

‘Køer på marken’ malet af Ole Olsen



Onsdag d. 6. marts kl. 18.30
Kelstrup Forsamlingshus afholder 
generalforsamling

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

Lørdag d. 9. marts kl. 18.00
Fede Finn & Funnyboyz i 
Stillinge Hallen

Torsdag d. 14. marts kl. 19.30
Charles Dickens i Præstegården

Søndag d. 17. marts kl. 12.00
Beboermøde i HUSET

Tirsdag d. 19. marts kl. 19.00
Forårskoncert med Landsbykoret
på Stillinge Skole

Onsdag d. 20. marts kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 23. marts kl. 14.00
Gymnastikopvisning i Stillinge Hallen

Onsdag d. 3. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 11. april kl. 19.30
Søren Kierkegaard og 
N.F.S. Grundtvig i Præstegården
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Mødekalender
 

Mandag d. 4. februar kl. 19.00
Stillinge IF afholder 
generalforsamling

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

Torsdag d. 7. februar kl. 19.30
Foredrag om Niels Bohr i 
Præstegården

Søndag d. 10. februar kl. 14.30
Fastelavnsfest i Stillinge Hallen

Torsdag d. 14. februar kl. 19.00
Generalforsamling Støtteforeningen 
og Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 20. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 28. februar kl. 18.00
Stegt Flæsk i Stillinge Forsamlings-
hus

Tirsdag d. 5. marts kl. 19.00
Kilimanjaro foredrag i HUSET

Girokort
I dette nummer af ’2sogne’ er indlagt et girokort, som kan benyttes, hvis man vil 
støtte, at bladet udkommer. Det er også muligt at indbetale på kontonummer 
5356 - 000242740. Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto 
og omdeling af bladet. - På forhånd tak!



Troen kan LNNH�Á\WWH�EMHUJH
- men det kan vi!

Måske de bedste på jorden!

�� 0DVNLQXGOHMQLQJ
�� 9RJQPDQGVN¡UVHO
�� .UDQ���JUDEELO
�� &RQWDLQHUH
�� /HYHULQJ�DI�JUXV�	�VWHQ
�� *UDYHPDVNLQHU����������W
�� 'XPSHUH
�� %ORNYRJQ
�� 'R]HU

Dyssegårdsvej 1A – Kelstrup, 4200 Slagelse.
7OI���������������)D[��������������0RELO�����������


