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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Carsten Berg 26 80 91 49
Børge Carlsen 23 72 03 51
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Ib Jensen 58 52 97 84
Ketty Munch 39 27 89 90
Jack Rasmussen 58 53 44 79
Lars Schou 29 16 97 65
Hanne Tew 58 54 14 12

Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com

Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
Bildsøvej 81, 4200 Slagelse

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 ud-
kommer ca. 1. april 2014.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest d. 10. marts 2014.     

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhøren-
de 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 
redaktionen.

I dette nummer:
  3:  Nyt fra Lokalrådsformanden
  5: Beboermøde
  6: Det sker i Huset
 12: Stillinge Skole
13: Stillinge skolebestyrelse
14: Fastelavnsfest
15: Askehavegård
20: Gule ærter i forsamlingshuset
21: Støtteforeningen Stillinge Forsamlingshus
22: Ungdomsklubben Stjernen
23: Gymnastikopvisning/Damefodbold
25: Kirkesiderne
33: Stillinge Plejecenter/Spejderne
38: Trelleborg Friskole
40: Pengeautomaten ved Brugsen reddet
41: Det var Knolden
46: Virksomhedsprofil 
 Kr. Stillinge El-Forretning
47: Spejderne generalforsamling
48: Fæstningsslave fra Kirke Stillinge
54: Hus- og Grundejerforeningen 
 Stillinge Strandarealer
55: Mødekalender

Forside: Søstjerner på Kelstrup Strand efter stormfuld dag i 
januar. Foto: Mette Fabel.

Lokalrådet er meget taknemme-
lig for alle bidrag, som gør det 
muligt at ’2sogne’ kan udkomme. 
Såfremt at du vil give et bidrag til 
bladet, kan beløb sættes ind på kon-
tonummer 5356 - 000242740. - På 
forhånd tak!
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet har internt haft en værdidebat. 
Hvad skal være Lokalrådets kerneværdier, 
og hvad vil vi gerne kunne kendes på. Efter 
en rigtig god og konstruktiv aften i novem-
ber, hvor vi havde ”brainstorming” og ud-
fordrede hinanden, har vi fundet følgende 
fire værdiord:

Ansvarlighed. Vi lever i et område, hvor 
beboere og Lokalråd tager aktivt ansvar 
for vores og hinandens liv og velfærd. Hvor 
borgere og Lokalråd tager aktivt ansvar for 
lokalområdet og samfundet.

Udvikling. Det er vigtigt for vores lokalom-
råde fortsat at være opmærksomme på ”ver-
den omkring os” og hele tiden udvikle os 
”mentalt og fysisk”, så vores område fortsat 
er et aktivt, attraktivt og iøjnefaldende sted.

Brobygning. Det er vigtigt at bygge bro 
mellem mennesker, danne netværk mellem 
mennesker, foreninger, erhvervslivet og lo-
kalsamfundet samt danne netværk til det 
øvrige samfund.

Samhørighed. Det er kendetegnende for 
vores lokalområde, at der er samhørighed 
mellem områdets beboere i det skæbnefæl-
lesskab, det er at bo lige her. Vi er der for 
hinanden, vi har ejerskab til området, det 
giver identitet og tryghed.

Samlet set mener vi, at Brobygning mellem 
lokalområdets beboere, erhvervsdrivende og 
foreninger vil give positiv Udvikling, og den 
Ansvarlighed, der derved udvises, vil afføde 
yderligere Samhørighed i lokalområdet.

Sydbank annoncerede sidst i november, at 
hæveautomaten ved Dagli’brugsen skulle 

lukkes/nedtages sidst i december. Vores 
Brugsmand Henning Clausen reagerede 
prompte overfor Sydbank, og flere lokale 
borgere nåede at underskrive en protest 
– tak for det. Lokalrådet kontaktede også 
Privatdirektør Steen Tophøj fra Sydbank. 
Problemet for Sydbank er, at automaten 
bliver brugt mindre og mindre, og omkost-
ningerne for at opretholde en aktiv automat 
stiger. Det er således en rigtig dårlig forret-
ning at holde hæveautomaten i gang, når 
de fleste kunder efterhånden har Dankort, 
der kan bruges direkte i forretningerne, og 
vi derfor ikke bruger hæveautomaten så tit. 
Sydbank har dog efter yderligere overvejelse 
– og efter de lokale protester – besluttet ikke 
at nedlægge hæveautomaten. Det er rigtig 
dejligt, at selv store ”stygge” pengeinstitut-
ter er lydhør over for os kunder/borgere, 
stor ros til Sydbank og Steen Tophøj for at 
lytte til os – det kunne andre store penge- 
institutter lære noget af.

Borgmesterskifte. Den 18. december var 
der afskedsreception for den afgående Borg-
mester Lis Tribler, og Lokalrådet mødte op 
for at vise hende den velfortjente respekt. 
Lis Tribler var ”regent”, da vores Plejehjem 
var lukningstruet, men ”regeringen” lyt-
tede, og Plejehjemmet overlevede. Lis var 
også ”regent”, da HUSET blev realiseret, og 
da der blev afsat midler til cykelsti mellem 
Kelstrup og Næsby Strand. Lokalrådet vil 
hermed gerne sige det afgående Byråd tak 
for kampen, det har været en fornøjelse. Det 
afgående Byråd har altid været lydhør, når 
vi har taget kontakt, og dialogen har altid 
været sober og konstruktiv. Lokalrådet med-
bragte en lokal kurv indeholdende: Vin fra 
Domaine Skovgaard i Næsby. Grønsager fra 
Jørgen Jensen i Kr. Stillinge. Honning fra 
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Leif  Jørgensen i Ø. Stillinge. Spegepølser 
fra Leif  Henriksen i Kragemosen. Gran fra 
plantagen på Dyssegårdsvej 1A, Kelstrup 
Strand. Med kurven var naturligvis et lokalt 
kort tegnet af  Calle Stech med et motiv fra 
Hejninge gadekær.

Den 3. januar var det så den nye Borg-
mester Stén Knuths tur til at holde recep-
tion, også han fik en ”kurv” med lokale 
varer. Kurven var til lejligheden skiftet ud 
med en blå spand. Lokalrådet har noteret 
sig, at allerede den 3. januar var det første 
valgløfte brudt, idet vi jo alle hørte den nye 
Borgmester med høj og klar stemme ved 
valgmødet i Stillinge Forsamlingshus love, at 
der med ham ved roret i de næste fire år ikke 
vil blive lukket nogen skoler i Slagelse Kom-
mune – nu anbefaler vores nye Borgmester 
at lukke Agersø Skole pr. 1. august 2015. I 
forbindelse med ”Regeringsskiftet” har der 
naturligvis været en del omorganisering og 
strukturændringer. De blå har jo altid kri-
tiseret de røde for udpræget kammerateri 
og nepotisme, men vi kan nu konstatere, 
at disse metoder også anvendes af  den nye 
”Lokalregering”, der jo ellers ofte taler po-
sitivt om borgerinddragelse, samarbejde og 
nærdemokrati.

Lokalrådet støtter ethvert initiativ til for-
del for Slagelse Kommune, og vi deltager 
meget gerne i en positiv udvikling af  kom-
munen i al almindelighed, men naturligvis 
vores lokalområde i særdeleshed. Vi indgår 
meget gerne i en konstruktiv dialog med så-
vel politikere som forvaltning, og vi håber 
kommunen som helhed vil bevæge sig i den 
rigtige retning i de kommende år. Vi byder 
det nye byråd velkommen, og i håb om at 
vores tillid ikke svigtes, ønsker vi det nye By-
råd held og lykke med hvervet.

Hjertestarter. Lokalrådet har jo i en lang 
periode forsøgt at rejse midler til indkøb 

og opsætning af  4 hjertestartere i vores lo-
kalområde. Økonomisk er vi langt fra nået 
i mål, men Lokalrådet har ”vovet pelsen”, 
og brugt en væsentlig del af  vores formue 
på projektet. Der er således nu indkøbt 3 
hjertestartere + 4 skabe for udendørs mon-
tering. Den sidste hjertestarter er den, der 
nu sidder i gangen i Stillingehallen. Denne 
hjertestarter flyttes nu ud således, at den 
er tilgængelig 24 timer i døgnet, alle ugens 
dage. Lokalrådet håber, vi i løbet af  vinteren 
kan få en aftale med Trelleborg Friskole om 
montering af  skab/hjertestarter på Frisko-
len, og ligeledes håber vi på en aftale med 
”Min Købmand” ved Næsby Strand og ved 
Stillinge Strand således, at der også her kan 
opsættes hjertestarter/skab. Det har været 
op ad bakke med at indsamle så stor en pen-
gesum – næsten 70.000 kr. Sidste år kom vi 
bl.a. til at annoncere, at et eventuelt over-
skud fra Picnickoncerten ville gå ubeskåret 
til Projekt Hjertestarter. Dette bevirkede at 
vi ikke kunne låne kommunens mobilscene, 
men måtte betale næsten 3.500,00 kr. i leje. 
Set i lyset af  at Røde Kors med et overskud 
på næsten 1.000.000 kr. kan få 180.000 kr. 
i kommunal støtte til bl.a. personalefrokost, 
er det umådelig svært at forstå, at Lokalrå-
det ikke kan få lov at lave et overskud på en 
Picnickoncert på 5.000 kr., uden det altså 
udløser en regning fra kommunen på 3.500 
kr. Her er det virkelig tid til forandring.

Vi håber naturligvis aldrig, at de nyind-
købte hjertestartere bliver brugt, men risiko-
en er der jo. Derfor har Lokalrådet indgået 
en aftale med en professionel, certificeret 
førstehjælpsinstruktør om afholdelse af  et 
udvidet førstehjælpskursus, se annonce un-
der ”Det sker også i HUSET”. 

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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Lokalrådet afholder det årlige 

Beboermøde
Lørdag d. 15. marts 2014 kl. 10.30

Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C

Program:

Kl. 10.30
Forrygende foredrag af Museumsinspektør Kåre Johannessen over emnet 

Hvad blev der egentlig af Vikingerne?

Kl. 12.30
Beboermøde med følgende dagsorden:

Valg af dirigent.
Formandens beretning.
Kassererens beretning.

Indkomne forslag.
Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).

Valg af revisorer
Eventuelt

Overrækkelse af Lokalrådets Årspris

Kl. 13.15
Frokost, hvor tilmelding er nødvendig på 2sogneformand@gmail.com.

Sidste frist for tilmelding til frokosten er lørdag d. 8. marts.
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Det sker i HUSET
Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge

Fredag d. 7. marts kl. 19.00

Ølsmagning
Kr. Stillinge får besøg af øl-entusiaster fra

Humletorvet / Sorø Bryghus.
De vil underholde os i et par timer med deres viden og erfaringer med 

ølbrygning, aftenen krydres med gode, sjove historier og anekdoter fra 
øllets forunderlige verden. Der vil være prøvesmagninger af 8 forskellige øl, 

og disse prøver serveres naturligvis med en historie om hver enkelt øl. 
Efter foredraget er der mulighed for at købe de forskellige produkter, 

læs mere på http://soroebryghus.dk/wordpress/

Tilmelding inden den 2. marts er nødvendig, da der vil være 
begrænset antal deltagere.

Pris: kr. 150,- pr. person, tilmeld på stillingehuset@gmail.com

Lørdag d. 15. marts 2014 kl. 10.30
Foredrag ved Lokalrådets Beboermøde med

Kåre Johannessen
Om Kåre

Årgang 1964, er historiker (og en lille smule middelalderarkæolog) 
med en cand.mag-grad fra Odense og Århus Universiteter, afsluttet med en 

specialeafhandling om den hedenske islandske holmgang.
Har siden uddannelsens afslutning i 1993 arbejdet som lærer på 

Ryslinge Højskole, som informationsmedarbejder på DTU, som overviking på 
Museet ved Trelleborg, og som inspektør på Middelaldercentret i Nykøbing F. 

I 2006 modtog Kåre Ole Haslunds Kunstnerfonds hædersgave for sin 
formidlingsindsats på Trelleborg og på Middelaldercentret. 

Kåre har også medvirket i et utal af inspirerende udsendelser på TV2ØST. 
Læs mere om Kåre på: http://www.kaarejohannessen.dk/.

Om foredraget: Hvad blev der egentlig af Vikingerne?
Vi ser nærmere på vore stolte, øksesvingende forfædre for tusind år siden 

- og især på, hvad de har måttet lægge navn og ansigt til sidenhen! 
Vikingerne er blevet brugt og misbrugt som få andre; de er blevet brugt til at sælge 

alt fra operaer over nazisme til leverpostej, hotdogs og vvs-installationer. 
Vikingerne er simpelthen ét af de allerstærkeste brands, Danmark overhovedet 
kan byde på. Det er derfor ikke uden grund, at Superligaens nyeste fodboldhold 

- FC Vestsjælland - kalder sig Vikingernes hold.
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Det sker i HUSET

Torsdag d. 10. april kl. 19.00

Foredrag med Kåre Johannessen
En interessant og berigende aften i HUSET med vores - næsten lokale - 

historieformidler, Kåre Johannessen.

Kåre vil denne aften fortælle om seksualiteten i Middelalderen.
Med udgangspunkt i hans bog “Hor Saa Vide” kigger vi nærmere på vore 

fjerne forfædre dér, hvor de er allermest ubeskyttede: under dynerne! 
Det vil vise sig, at ting ikke altid bliver bedre og mere frigjort med tiden; 

vi synes i dag, at vi er så åbne og rummelige… men et nærmere eftersyn viser, 
at man for 600 år siden så sandelig også forstod at more sig! 

Foredraget holdes i en nogenlunde sober tone, men kildeteksterne må 
selvfølgelig læses op som de er - og der er ingen garanti mod røde ører ;-) 

Læs nærmere om bogen bag foredraget på 
http://kaarejohannessen.dk/skrift.html.

Der vil blive serveret vand, kaffe, te, og måske lidt spiseligt.

Tilmelding inden den 1. april er nødvendigt, 
da der vil være begrænset antal deltagere.

Pris: kr. 50,- pr. person, tilmeld på stillingehuset@gmail.com

Lørdag d. 26. april kl. 10.00-16.30

6-timers førstehjælpskursus 
m/kursusbevis

Et 6-timers kursus, hvor man lærer almen førstehjælp, gennemgang af 
de 4 hovedpunkter i førstehjælpen 

- Hjerte-lunge-redning - og hjerte-lunge-redning med hjertestarter. 
(Dette kursus anbefales pga. den grundige gennemgang af især 

hjertestarteren, og der er god tid til rutinering på kurset)

Der bliver undervist efter retningslinjerne fra 
Dansk Førstehjælpsråd, og underviseren er certificeret instruktør.

Der vil blive serveret sandwich, vand, kaffe og te.
Hurtig tilmelding er nødvendig, da der maximalt kan deltage 16 personer.

Pris: kr. 500,- pr. person, tilmeld på stillingehuset@gmail.com

1/2½ pris for børn under 13 år til alle arrangementer
Har du en idé til et arrangement eller en aktivitet, så kom ud af busken, 

skriv til stillingehuset@gmail.com.
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Jeres sommerhus skal i nærmeste 
fremtid tilsluttes den offentlige kloak

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

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

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

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården

Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT  20 15 02 62
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Godt håndværk

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

www. fischerflindtholt.dk • jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

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

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

FYRTEST

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
•	 Reparation	og	rensning
•	 Service-abonnement
•	 Lovpligtig	oliefyrskontrol
•	 Aften-	og	weekendvagt
•	 Udskiftning	af	oliefyr
	 og	varmtvandsbeholder
•	 Opsætning	og	reparation	
	 af	træpillefyr	Woody	og	Scotte

KURT’s
OLIEFYRSERVICE
v/ Jakob Nielsen
Strandvejen 130
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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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

KILDEMOSEN SMEDIE

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

Ring	for	nærmere	information
Kildemosen	1,	4200	Slagelse

Tlf. 20 21 93 55

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde tirsdag 
og onsdag.

VELKOMMEN
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Ny Hjemmeside (igen)
Stillinge Skole skal igen have ny hjemmesi-
de, da kommunen har besluttet, at alle virk-
somheder i kommunen skal have ens ud- 
seende hjemmesider med samme opbyg-
ning. Stillinge Skole er udtaget som pilotsko-
le, og derfor vil skolens hjemmeside snarest 
få nyt udseende. Der kan i den forbindelse 
også være enkelte dage, hvor hjemmesiden 
er helt ude af  drift.

Jorden rundt på 80 dage
Den årlige skolefest står for døren, og igen 
i år vil alle eleverne fra 0.- 6.klasse være på 
scenen. Til forskel fra de andre år arbejder 
eleverne i ugens løb op til festen, på tværs af  
klasser og årgange. Derfor vil eleverne også 
optræde på tværs af  klasserne. Vi gentager 
succesen fra sidste år, hvor bedsteforældrene 
inviteres til generalprøven, så de efterføl-
gende har mulighed for at hygge med deres 
børnebørn over en kop kaffe og et stykke 
kage. Hele festen sluttes af  med festfyrvær-
keri, som I alle har mulighed for at komme 
og se ca. kl. 20.45 torsdag i uge 6. 

Forsøg med iPads
Sidste år gennemførte Stillinge Skole deres 
målsætning om, at alle eleverne fra 3.-9. 
klasse har en pc, som de låner af  skolen. Der 
er sket meget på den tekniske front, siden be-
slutningen om investeringen af  computerne 
til eleverne blev taget i Skolebestyrelsen for 
6 år siden. Derfor vil vi i de kommende 6 
måneder teste, om skolen fremadrettet skal 
satse på iPads som understøttende lærings-
værktøj i stedet for computere. Hovedsko-
lens 2.klasse og autistafdelingens mellem-
trinsklasse vil derfor få udleveret personlige 
iPads. Sammen med kommunens IT-kon-
sulenter vil vi afdække fordele og ulemper 

ved iPads og computere, så skolebestyrelsen 
sidst på skoleåret kan beslutte, hvad der skal 
satses på i de kommende skoleår. 

Motion og bevægelse
Som altid er Fristedet primusmotor for mo-
tion og bevægelse for eleverne. Fristedet har 
afholdt den årlige udtagelse til SFO-mester-
skabet i bordtennis. De fire bedste fra hver 
klasse skal om kort tid dyste mod de andre 
SFO’ers udtagede bordtennisspillere. Der 
blev spillet mange gode kampe under udta-
gelsen, og niveauet var meget højt igen i år. 
Jeg tænker, de andre SFO’er skal øve sig en 
del, hvis ikke Stillinge Skole igen i år skal 
løbe med de fleste pokaler.

Samarbejde med halbestyrelsen
Samarbejdet med halbestyrelsen har som 
I sikkert ved, resulteret i at omklædnings-
rummene er blevet 
ombygget, så de i dag 
fremstår nye og ind-
bydende. Vi håber, vi 
i fremtiden kan lave 
lignende samarbejde 
til glæde for alle bru-
gerne af  hallen. 

Godt nytår 
Martin Meier

Skoleleder

Stillinge Skole
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Nyt fra skolebestyrelsen
Årets store udfordring bliver implemen-
teringen af  den nye skolereform, som skal 
træde i kraft fra starten af  det nye skoleår 
til august. Planlægningsarbejdet er godt i 
gang. Reformens faglige indhold blev om-
talt i sidste nummer af  bladet. Som på an-
dre skoler skal vi også på Stillinge skole ind-
rette arbejdspladser til alle medarbejdere. 
Planen for indretningen har været fremlagt 
skolebestyrelsen. Det drejer sig om arbejds-
pladser til mere en 40 medarbejdere. Flere 
af  skolens mindre lokaler og tidligere depo-
trum indrettes til kontorlokaler med åbne 
kontormiljøer. 

Busruterne, som vores børn bruger til 
og fra skole hver dag, har reduceret antal-
let af  afgange. Begrundelsen er dels at få 
mere direkte rute mellem byerne, og dels at 
der skal spares penge. Specielt er det pro-
blematisk, at afgangen kl 12:05 er fjernet. 
Da børnene ikke må vente mere end 60 
minutter på hjemtransport, er den eneste 
nuværende løsning, at børnene transporte-
res hjem i taxa. I skolebestyrelsen har vi be-
handlet reduktionen i antallet af  busafgange 
på flere møder og skrevet et høringssvar til 
kommunen, hvor vi påpegede de uheldige 
konsekvenser ved at spare på antallet af  
busafgange. Vi foreslog, at skolen udvidede 
lektiehjælpen og det pædagogiske opsyn, så 
børnenes ventetid frem til næste busafgang 
kunne anvendes konstruktivt. Men sådan 
er det ikke blevet. Vi håber, at den valgte 
løsning med taxa transport vil spare det of-
fentlige for penge. Frem for dyre taxaregnin-
ger havde vi hellere set pengene anvendt på 
flere pædagogiske medarbejdere på skolen.

Til maj skal der vælges ny skolebestyrel-
se. Hvis du kender nogen eller måske selv 
overvejer at stille op til bestyrelsen, er der 
ingen grund til at holde sig tilbage. Hold øje 

med valget, kontakt skoleledelsen eller én 
fra bestyrelsen. 

Den ny konstituerede blå kommunalbe-
styrelse vil gerne gøre en ekstra indsats for, 
at landdistrikterne forbliver et attraktivt sted 
at lade børn vokse op. Derfor har de en mål-
sætning om at igangsætte mindst 2 forsøgs-
projekter med udgangspunkt i borgernes 
ideer om udvikling i landdistrikterne. Stil-
linge skole vil gerne stimulere udvikling og 
børns opvækst inden for skoledistriktet, så 
hvis vi skulle være så heldige, at der er initia-
tiver til, at et af  de to projekter igangsættes 
inden for vores område, vil Stillinge skole 
gerne både støtte og deltage i projektet.

Fra starten af  2014 vil skolen indkøbe 
flere iPad til autismeklassen og 2. kl. Erfa-
ringer skal være med til justere skoles fremti-
dige IT-politik. Hidtil har alle børn fået PC. 
Måske skal vi købe iPad eller tablet i stedet. 

Skolefesten med årets skolekomedie af-
holdes som altid torsdag aften i uge 6. I år 
er det torsdag den 6. februar. Titlen på sko-
lekomedien er ”Jorden rundt på firs dage”. 
I komedien rejses der rundt til forskellige 
lande og byer, hvor der opleves forskellige 
kulturer i bl.a. Yokohama, San Francisco og 
flere europæiske byer. Alle skolens børn ar-
bejder i år sammen i blandede hold på tværs 
af  klasserne. Autistelever er også med, selv 
om det er en voldsom udfordring for dem, 
da de typisk foretrækker mindre grupper 
i vante omgivelser. Det vil som sædvanligt 
være muligt at købe billetter til forestillingen 
gennem skolens elever. Husk, at det plejer 
at være en udfordring med parkeringsfor-
holdene den aften, så kom på cykel eller til 
fods, hvis du har mulighed for det. 

11. januar 2014, 
Bjarne Nielsen
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www.2sogne.dk

Kelstrup Forsamlingshus
Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling

 i forsamlingshuset onsdag den 5. marts 2014 kl. 18.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen

Fastelavnsfest
Søndag	den	2.	marts	2014

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

TILMELDING:
 Senest tirsdag d. 25. februar

-	gerne	på	sms

Hanne - Tlf. 40 51 65 45
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Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk

Fredag den 10. januar holdt personalet i 
børnehaven en pædagogisk dag. Det er en 
dag, hvor de har god tid til at diskutere  
den pædagogiske praksis, de udøver i hver-
dagen.

Vi siger tak til forældrene for den store 
opbakning på denne dag. Mange af  bør-
nene holdt en fridag, og de børn, som kom i 
børnehave, blev passet af  en af  de faste per-
soner, samt nogle frivillige forældre, som var 
med deres børn i børnehave for at kunne 
opleve, hvordan sådan en dag ser ud. Det 
er en spændende og anderledes måde at få 
indblik i børnenes hverdag på.

I øjeblikket bliver der arbejdet med te-
maet sprog, både hvordan det ser ud på 
skrift, men også hvordan man bruger det i 
praksis. Børnene lærer, at kommunikation 
indeholder både en tale- og en lyttedel, samt 
vigtigheden af  begge dele.

Temaet leges ind ved brug af  teater, rim 
og remser, højtlæsning og samtale.

Teaterdelen kan både være med de voks-
ne som skuespillere eller med børnene. De 
voksne laver nogle gange skuespil, hvor bør-
nene kan se forskellige måder at løse proble-
mer og konflikter på, hvor man bruger sine 
ord, og ikke sin næve.

Men det kan også være børnene, der 
spiller skuespil, hvor de øver sig på at sige 

replikker på skift og lytte efter hinanden, så 
de ved, hvornår det er deres tur.

En øvelse de også kan tage med ud i ver-
den, hvor det jo er god kutyme at man taler 
på skift og ikke afbryder hinanden.

Der bliver ligeledes sat fokus på det skrift-
lige, hvor børnene øver sig på tal og bogsta-
ver, at skrive og genkende deres navn, samt 
at lege-skrive bogstaverne for at styrke fin-
motorikken omkring det.

Vejr og udeliv
Det milde vintervejr giver rig mulighed for 
at lege udendørs, men det sætter unægte-
lig nogle større krav til påklædningen og 
mængden af  skiftetøj... Og vaskemaskinen...

Børnene er dog af  en noget anden me-
ning, for sneen mangler...Og det er ikke 
sjovt at kælke på græs.

Fastelavn
Julesangene er nu ved at være afløst af  fa-
stelavnssange. Og juleklippen afløst af   klip 
og dekoration af  fastelavnsmasker og -katte. 
Hvor finmotorikken igen bliver trænet med 
saks og lim. Nogle år har børnene endda lavet 
fine fastelavnsris, som de har riset deres for-
ældre ud af  sengene med fastelavnsmorgen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen fra Askehavegård Børnehave 

2014 - for fuld skrue...
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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 hotel- 
og restaurationsbranchen

•   Dåbskjoler med navn og dato
•   Ting til baby: Navnebrodering på f.eks. sengetøj, 

stofbleer og håndklæder 

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

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

Madsen’s Multiservice
www.madsens-multiservice.nu

Anlægsarbejde · Gravearbejde 
Anlæg af græsplæner

Entreprise · Træfældning
Udlejning af småmateriel, 
flishugger og hestetrailer 
samt salg af grus og sten.

v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512
Email: ebbensgaard@ofir.dk
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Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

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

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

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

Salg af 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.

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

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk
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STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

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

www.strandensmalerservice.dk

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64
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Gule ærter
Kom og få en hyggelig aften sammen med dine 
naboer og venner

Torsdag den 27. februar kl. 18 
i Stillinge Forsamlingshus

Der serveres gule ærter og pandekager til dessert.
Derefter en kop kaffe med småkager.

Pris pr. couvert kr. 100,- excl.drikkevarer

Tilmelding senest 
søndag den 23. februar til
Formand Erik Larsen, tlf. 58 54 74 13 eller
Claus i Forsamlingshuset, tlf. 58 54 72 91

Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk



2sogne 21Februar 2014

Støtteforeningen 
for Stillinge Forsamlingshus

vil herigennem takke alle, som støttede os med flotte gaver til vores
reklame- og gavebanko den 11. december 2013.

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 v/Jacob Nielsen, Dagli’ Brugsen, Kr. Stillinge Elforretning, 
Danish Agro, Kildemosens Smedie, Tøjglad v/Gudrun Berg, Papirindustrien, 

Slagelse Autodele, Antenne-Madsen, Vognmand Keen Birkemose, Q8 Slagelse, 
ScanMetals Kr. Stillinge, Sjællands Tømrerservice v/Lars Olsen, RK Maskinbrodering, 

J.P. Storkøkken, Kom-Ann Hudplejeklinik Slagelse, 
Tømrerfirma Fischer-Flindtholt Kr. Stillinge, H.H. Auto Øster Stillinge.

Et ønske om et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Støtteforeningen
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 13. februar kl. 19.00

Stillinge Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 13. 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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Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det 
til undertegnede, og jeg vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige måneder.

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

(adresse, se side 2)

www.klubstjernen.dk

Så blev det januar, og klubben går i gang med sidste halvdel af  sæsonen, med dejlige søde 
rare børn. Vi glæder os meget til at være sammen med de dejlige ”unger” i klubben eller ved 
ture ud af  klubben.

Vi har et meget stort ønske her i det nye år, nemlig at der er flere forældre, som vil melde 
sig til vagter. Vi i bestyrelsen bruger meget af  vores egen private tid i klubben, når der er 
forældre, der ikke melder sig til vagterne. Det kan være, at vi i sidste ende, er nødt til at skære 
ned i åbningstiden, hvilket selvfølgelig vil være synd for børnene, da de synes det er rart, 
hyggeligt osv. at komme i klubben.

Klubben er en frivillig forening, som kun kan holdes i gang med hjælp fra 
jer forældre eller andet familiemedlem over 18 år - så vi håber meget, at flere 
forældre vil melde sig til vagter i klubben.   

Glade forventningsfulde børn mødte op til nogen hyggelige timer, da vi sluttede året med 
vores traditionelle julebanko med gode gevinster, saftevand og julesmåkager. I den forbin-
delse vil vi gerne takke følgende sponsorer fra lokalområdet:       

Madsen Antenneservice, Daglig Brugsen, El Salg, Kurt Oliefyrservice v/Jacob 
Nielsen, Birkedahls Biler, HH Auto, Jongshøj, alle Kirke Stillinge samt Sports-
master og Kop og Kande i Høng.

På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese

Støt vores annoncører - de støtter os!
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Gymnastikopvisning 
i Stillinge Idrætsforening
Søndag den 23. marts 
fra kl. 14.00-16.00
i Stillingehallen

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

• Fælles ind- og udmarch • Troldunger • Krudtugler
• Springhold • Zumba • Trampolin  • Motionshold
• Gæstehold • Rytmedamer

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

FRI ENTRÉ.

NYT I SIF  ·  NYT I SIF  ·  NYT I SIF 

DAMEFODBOLD
Vi skal have kvinderne på banen

Opstart i februar.
Alle fra 15 år kan deltage.

Yderligere info kan fås hos Kim – 26157046

6718
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Lysgaarden, Kelstrup
B&B

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
B&B er åben hele året, men husk at

bestille værelser i god tid.
Velkommen!

Græsslåning, 
hækkeklipning, 

beskæring af træer, 
malerarbejde mv. 

Kontakt for tilbud. 

v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand

4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07
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SELFIE 
 
I lignelsen om de betroede talenter, er der de to første 
tjenere, der forstår at få talenterne til at yngle. Men den 
mest interessante er den tredje tjener. Ham med den ene 
talent, som han gravede ned og gemte. Ham kan vi ikke 
kan slippe af tankerne igen. Han blev kastet ud i mørket 
udenfor, da hans herre kom for at se, hvad de havde fået 
ud af talenterne. 
 X-factor er vore dages talentkonkurrence. Men der 
er ingen i konkurrencen, der ligner den uduelige tjener i 
mørket udenfor? Så det må være alle os, der sidder foran 
skærmen. Vi sidder i mørket – borte fra projektørlyset – 
der sidder vi uduelige og betragter andres liv på den hyp-
notiserende tv-skærm, der frejdigt stjæler vores liv fra os, 
mens vi gladelig ser til.  
 Men tv-skærmen er ikke den eneste skærm, der be-
røver os vort liv. Den får konkurrence af computerskær-
men og de håndholdte smartphone-skærme, sådan at vi 
overalt, hvor vi står og går, kan være hypnotiserede af 
skærmen. Vi er vidne til en af de største forandringer i 
vores livsform i lange tider. Vi er mindre til stede i vores 
eget liv end nogensinde før.  
 Jeg kender godt til, at de nye medier kan mange 
gode og nyttige ting, og jeg bruger da også selv medierne 
flittigt. Men samtidig er adgangen til underholdning, der 
trækker os bort fra det konkrete samvær med andre 
mennesker, blevet mange gange lettere, og mængden af 
den er også forøget mangefold. Skole- og gymnasieelevers 
udbytte af undervisning forringes på grund af den 
mængde af tid de bruger foran skærmene. 
 Jeg har hørt om forældre, der ikke er i stand til at 
passe deres eget spædbarn på grund af et computerspils 
hypnotiserende magt til at fastholde dem foran skærmen. 
Familien er, selv om den befinder sig inden for hjemmets 
fire vægge, slet ikke sammen. Vi ligner mere og mere den 
tjener, der gravede sin talent ned og gemte den. Vi holder  
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os på en skærms afstand af den virkelige tilværelse. 

 
ten af andres arbejde? Det skal han, fordi det ikke er alt, 
hvad vi gøre, der kun skal komme os selv til gode. Vi skyl-
der altid på forhånd noget af os selv væk. Noget som vi 
ikke skal give, for dermed at få noget igen, men fordi det 
skal komme andre til gode.  
 At være menneske er at være en skyldner. En der ikke 
har ret til at grave sin talent ned og gemme den. Men en, 
der skylder at give til andre, hvad han har – uden at kunne 
regne med at få noget igen. For at gøre det, må vi være til 
stede i tilværelsen, må vi møde de mennesker, der har brug 
for os. De har brug for vores nærhed, at vi er sammen med 
dem.  
 Vi har ikke noget, som vi ikke skylder til den herre, 
som har givet os livet.  

mb 
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Det er nødvendigt at 
investere noget, ja 
det er nødvendigt at 
investere sig selv i 
livet, hvis vi vil have 
noget ud af livet. 
 Men ikke blot 
for selv at få noget 
ud af det, men fordi 
vi har en herre, der 
høster, hvor han ikke 
har sået. Det lyder 
måske som en uri-
melig herre. Hvorfor 
skal han høste frug-
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SANGFORMIDDAG I PRÆSTEGÅRDEN 
Torsdag, den 20. februar, kl. 9.30 

1864 – I anledning af 150-året for slaget ved Dybbøl 
synger vi nogle sangene fra tiden og fortæller træk af 
den begivenhed, som fik så stor betydning for Dan-
marks senere historie.  

 
                                                      Dybbøl Mølle efter Slaget 

 
 
VINTERKIRKE 
Som et forsøg vil vi i vinterens løb ændre lidt på vores 
sædvanlige gudstjenestetidspunkter og steder.  
 I Stillinge kirke vil gudstjenesterne kl. 9 blive 
afholdt i dåbskapellet, som blev istandsat sidste år. Vi 
håber på nogle gode og mere intime gudstjenester. 
 I Hejninge kirke vil vi flytte morgengudstjene-
sterne til om aftenen, kl.19.30. Der vil være lys på 
kirkegården, og vi håber, at den hyggelige stemning, 
der er til vores sangaften i oktober, også vil indfinde 
sig til disse aftengudstjenester. Der vil være kirkekaffe i 
våbenhuset efter gudstjenesten. 
 Se nærmere i gudstjenestelisten. 
 
 

Formiddagen ledes af 
organist Charlotte Nielsen 
og sognepræst Morten  
Brøgger.  
Der serveres morgenbrød  
og kaffe. 
Alle er velkomne. Der er fri 
entré. 
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN 
Onsdag, den 30. april, kl. 19.30 

Højskoleforstander Thue Kjærhus, Rønshoved: 

Den danske skoleverden og dannelsestanken. 

Dannelse er andet og mere end at have gode mane-
rer. Tanken om dannelse indeholder idealet om 
kendskab til de grundlæggende bidrag til vores 
kultur. Det vil sige kendskab til verdenslitteraturen, 
til den danske litteratur, til kunst og videnskab, til 
historie og tro. Dannelsen er samtidig tanken om, at 
dette kendskab til de klassiske kulturværker er med 
til at danne det enkeltes menneskes karakter. 
Hvordan har skolen det med dannelsesidealet i dag? 
 
Der er kaffebord. Alle er velkomne. Der er fri entré. 

 
STILLINGE KIRKES TO KOR  

Kirkens børnekor er for piger og drenge fra 2.-7. 
klasse. Koret øver hver torsdag kl. 16.00-17.30 i 
præstegården. 
  

Kirkens voksenkor er for alle over 15 år.  
Koret øver hver anden onsdag (lige uger) kl. 19.00-
21.15 i præstegården.  
 

Det er gratis at gå til kor. Læs mere på kirkens 
hjemmeside www.stillingekirke.dk  
eller kontakt organist og korleder  

Charlotte Nielsen 
58 50 09 51/20 16 31 53 – slotsgade42@stofanet.dk 
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN 
Torsdag, den 20. marts kl. 19.30 
Lektor ved Københavns Universitet, Sven Rune 
Havsteen fortæller om Matthæuspassionen.  
Vi vil blive ført ind i musikken og teologien i J.S. 
Bachs store værk.  
 Det er påskeevangeliet sat i musik af en af de 
aller største komponister. Matthæuspassionen er et 
værk for kor, orkester og solister. Det omfatter  
en række meget smukke arier og koraler. 
Der er kaffebord. Alle er velkomne. Der er fri entré. 
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KONCERTTUR TIL KØBENHAVN 
Søndag, den 6. april om eftermiddagen.  
Som optakt til påsken arrangerer vi en tur til en 
opførelse af Bachs Matthæuspassionen. Billetprisen vil 
ligge omkring 200 kr. Hvis der er interesse, vil vi om 
muligt sørge for fælles transport. 
 Der er to opførelser i København denne dag, og 
når vi ved, om der er interesse for turen, vil vi sørge for 
at købe billetter til den ene af dem.  
 Interesserede bedes snarest melde sig til sognepræst 
Morten Brøgger, mbr@km.dk eller 58 54 70 40. 
 

 
 
 

Befal du dine veje 
og al din hjertesorg 

til hans trofaste pleje, 
som bor i Himlens borg! 

Han, som kan stormen binde, 
hvem bølgen lyde må, 

han kan og vejen finde, 
hvorpå din fod kan gå. 

Paul Gerhardt 
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GUDSTJENESTER Stillinge  Hejninge 
 kirke kirke 
2. feb., 4. s. e. Hl.trekonger 900 1030 
9. feb., Sidste s. e. Hl.trekg. 1600 * Ingen   

16. feb., Sønd. septuagesima 1030 Ingen   
23. feb., Sønd. seksagesima 1030 1930 #   

2. marts, Fastelavn 1030 Ingen 
9. marts, 1. s. i fasten 900 1030 
16. marts, 2. s. i fasten 1030  Ingen 
23. marts, 3. s. i fasten 1030 1930 # 
30. marts, Midfaste 1030 Ingen 

# = kirkekaffe. 

Gudstjenester på plejehjemmet 
12. februar og 12. marts, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Katja Liebst-Olsen. 

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. 

Vinterferie 
Sognepræst Morten Brøgger holder fri 3.-10. 
februar 2014. Embedet varetages af præsterne i Sct. 
Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf.  
58 52 08 81. (Se også www.sctpederskirke.dk). 

Kirkernes hjemmeside 
www.stillingekirke.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. 61 65 40 88,  
e-mail: susannebroustbo@yahoo.dk.  

Birte Andersen  
Jens Erling Jensen  
Poul Tranekær Nielsen  
Søren Skovager  
Joachim Wolder 

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

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

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

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Else Berg  
Knud Hansen 
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Forhåbentlig har alle haft en rigtig dejlig jul og et godt nytår.
Her har vi hygget, selv om vi manglede julesneen.
Vi vil i starten af  det nye år gå i gang med at planlægge vores 9 års fødselsdag, sommer-

husferie og øvrige sammenkomster i 2014. Der vil i næste nr. være fastsat datoer for hele 
2014, så alle kan få sat kryds i kalenderen.

I  2014 vil der være fokus på nye tiltag for den enkelte beboer og  medarbejder samt visio-
ner for hele Slagelse kommune. Der bliver nedsat arbejdsgrupper i kommuneregi, hvor den 
enkelte medarbejder kan deltage. Der vil blive forskellige grupper såsom en borger-, plan-, 
kost-, kommunikationsgruppe m.m. Der vil blive nedsat ca. 7 grupper. Det er så meningen, 
der skal arbejdes videre på de forskellige virksomheder med de indkomne forslag.

Vores venneforening starter loppemarked op i februar igen efter en velfortjent juleferie, 
det er som altid den første lørdag i måneden.

Som I sikkert har bemærket, har personalet fået nyt tøj, hvilket har gjort dem endnu 
smukkere at se på.

Kr. Stillinge Plejecenter

Stillinge Plejecenter

Loppeting

KFUM spejderne i Stillinge søger 
effekter til vores loppemarked

Ligger du inde med effekter, du mener, vi kan bruge, dog ikke 
hårde hvidevarer, kan du kontakte os på telefon og aftale 

nærmere om eventuel afhentning.

Henrik Andersen tlf.: 51 20 68 30
Karsten Jørgensen tlf.: 22 34 73 95

 KFUM
spejderne
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND
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Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

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

Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10

Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12 • Øster Stillinge 4200 Slagelse
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Vita HomeCare
- de bedste hænder

Godkendt af Slagelse kommune til 
praktisk bistand og pleje samt nødkald 

Vi er fast besluttet på, at yde den absolut bedste hjemmepleje og omsorg, hvor respekt 
for dig og dine behov sættes i centrum - det handler om tryghed og livskvalitet.

Modtager du hjemmehjælp eller pleje i Slagelse kommune,
så skift gratis til Vita HomeCare.

Mulighed for tilkøb af rengøring, pleje, lettere havearbejde m.m
Husk at der er håndværkerfradrag på mange ydelser f.eks rengøring og havehjælp

Ring og spørg
6142-8482

Ved plejehjemsassistent Tammy Grell og 
sygeplejerske Vivi Jørgensen

www.vitahomecare.dk

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

informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde. 
Når du har tilmeldt dig nyhedsmail får du en mail som du skal bekræfte.

Tilmeld dig den lokale nyhedsmail, så er du godt informeret!

På www.2sogne.dk finder du mange relevante oplysninger om det lokale erhverv, 
om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet, 

den lokale kalender og meget mere.
Gør www.2sogne.dk til din startside og du er altid opdateret!

Støt vores annoncører 
- de støtter os!
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Et nyt år er kommet til os alle; store som 
små. Forhåbentligt bliver det for de fleste af  
os et af  de gode. Kalenderen siger utroligt 
nok 2014. Hvor blev 2013 lige af ? Er der 
virkelig gået så mange år siden årtusindskif-
tet? Jeg begynder så småt at kunne forstå 
mine forældre, som – dengang jeg var barn 
– ofte sagde, at tiden fløj af  sted. Jeg kan 
huske, at jeg dengang tænkte, at det var da 
noget mærkeligt noget, for tiden den gik da 
utroligt langsomt. Der var alt for lang tid til 
sommerferien, juledagene eller bare til på 
næste lørdag, hvor vi skulle spille fodbold-
kamp mod B93. 

Det er underligt, som man overtager 
holdninger og tankesæt fra tidligere genera-
tioner. Måske har det noget med ens ændre-
de fokus at gøre? Som barn lever man meget 
i nuet, og har mest egne behov for øje. Når 
man stifter familie og sammen med sin æg-
tefælde sætter den næste generation op på 
cyklen, så påtager man sig samtidig ansvaret 
for forsvarsløse mennesker. Og fokus ændrer 
sig uvilkårligt til ens afkom. Livets fast-for-
ward knap bliver så samtidig trykket ned. 
Den ene dag er man hos jordemoren, den 
næste er børnenes første skoledag, konfir-
mation, så flytter de hjemmefra, og man er 
lige pludselig blevet mor- eller farfar. Puha.

Før man får set sig om, så er ens tid på 
jorden slut, og regnebrættet skal gøres op. 
Fik du noget ud tiden, eller sløsede du den 
mest bort? Fik du, med dit levede liv, sat dig 
nogle fingeraftryk? Fik du givet værdier og 
traditioner videre eller glemte du det i travl-
heden? Tiden står aldrig stille – i hvert fald 
ikke særligt længe af  gangen!  Muligheder 
opstår og forsvinder i dit liv. Det samme gør 
sig gældende for organisationer. 

2013 var året, hvor Trelleborg Friskole 
havde sit 10 års jubilæum. Meget har natur-
ligvis ændret sig i løbet af  denne årrække; 
både på skolen og i det omkringliggende 
samfund. Vi har fået en storkommune med 
tre købstæder, og et meget aktivt lokalråd 
har vokset sig stærkt. 2013 var også året, 
hvor Mette Jensen fratrådte stillingen som 
skoleleder på Trelleborg Friskole. Jeg vil 
gerne her benytte lejligheden til at takke for 

Trelleborg Friskole 
- et nyt års muligheder



2sogne 39Februar 2014

den solide indsats i vanskeligt farvand. Kon-
stitueret skoleleder er souschef  Ghita Pelle, 
indtil en ny leder er udpeget. Når man som 
jeg arbejder med organisationsudvikling, så 
kan det nogle gange være fornuftigt at skifte 
ud i holdledelse. Jeg havde en gang en chef, 
hvis motto var: ”Bevægelse er livet. Stilstand 
er døden.”. Jeg er tilbøjelig til at give ham 
ret, og det passer egentlig meget godt, når 
man tænker på, at skolens motto er: En sko-
le i bevægelse. Nogle gange er der simpelt-
hen brug for nye mennesker og deres nye 
ideer. I samme ombæring har vi tiltrukket et 
par nye, men dog kendte ansigter på skolen, 
de er fagligt meget garvede undervisere, og 
de holder af  at bevæge sig både fagligt og 
menneskeligt. Der er en udbredt opfattelse 
på skolen af, at vi nu har samlet et meget 
stærkt 2014-hold, hvor den daglige ledelse 
i tæt samarbejde med den forældrevalgte 
bestyrelse, lærerkollegiet og forældrekredsen 
vil sætte et markant aftryk på det nye år.

Jeg holder meget af  traditioner, men én 
der altid har stået mit hjerte særligt nær, det 
er Julen. Fokus er naturligvis ikke det samme 
nu, som da jeg var barn. Jeg kan tydeligt hu-
ske, at min far og min farfar hvert år tog mig 
med i kirke juleaften. Det er et godt minde 
og et aftryk, som de begge har fået sat i mit 
sind. Derfor er jeg også ekstra glad for det 
årlige krybbespil, som 1.klasse hvert år op-

fører under Hejninge Kirkes middelalder 
hvælvinger. Det var en tradition, som blev 
startet af  skolens første leder i samarbejde 
med sognets præst Morten Brøgger. Manu-
skript og kostumer har stort set ikke ændret 
siden premiereåret. Hvert år opføres fortæl-
lingen i forbindelse med søndagens gudstje-
neste, og den sidste skoledag er hele skolen i 
kirke til en særgudstjeneste, hvor mange af  
de ældre elever ihukommer deres tid som 
hyrde, Jomfru Maria eller Visemænd. Det er 
det, som traditioner kan, gøre den enkelte 
bevidst om, at man er en del af  noget større. 
At vi så med 150 elever og 10-15 voksne har 
stadigt større problemer med at være i kir-
ken, det er en anden sag.     

Juleevangeliet skal ikke stå alene. Det skal 
være levende og ikke bare være et historisk 
dokument fra en fjern tid. Er traditioner ikke 
relevante og i live, så går de i glemmebogen. 
Og det sker, hvis ikke de levende arbejder 
med de afdødes efterladenskaber. Lad det 
være mit reflekterede januar-forsæt. Husk 
på, at din tid er afmålt, og hvis du vil have 
en form for evigt liv, så kan du kun få det 
gennem de næste generationers erindringer. 
Vores liv er en gave, så husk at bruge det 
nyttigt i stort og småt.

Tekst: John Jensen
Billeder: Brian Dehli og Lars Raagart
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0. klasse

Pengeautomaten ved Brugsen reddet

Det var lige før, at Kirke Stillinge og omegn skulle blive endnu mere udkants-Danmark, da 
Sydbank sendte et anbefalet brev til Brugsen om, at pengeautomaten i Kirke Stillinge ville 
blive nedlagt sidst i december 2013.

Brugsuddeler Henning Meier Clausen og bestyrelsen samt borgere i Kirke Stillinge og 
omegn stod sammen. Der blev iværksat en underskriftindsamling, og Henning tog kontakt til 
Sydbank og fik et møde. Pengeautomaten fik lov at blive, dog mister vi den døgnboks, som er 
placeret ved hæveautomaten. Men det betyder uendeligt meget, at automaten stadig er her, 
da omdrejningspunktet i hverdagen er vores Brugs, for udover handlen med dagligvarer, er 
der også håndkøbsudsalg, posthus samt andre servicefunktioner, som bare gør dagligdagen 
så meget nemmere for så mange fastboende samt for vores sommerhusejere/lejere.

Stor tak til Sydbank og Henning Meier Clausen.
På Brugsens bestyrelse vegne

Dorthe Gliese.
Foto-lån af  Georg Hemmingsen.

Støt vores annoncører - de støtter os!
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Knolden er kendt af  alle i området og af  de fleste sommerhusbeboere.   
Der har været mange, der har nydt at kunne tage til Knolden for enten at sidde og nyde 

en stille drink eller få sig lidt mad. 
Igennem årene – når der har været grill – har man også kunne møde en mand, der næ-

sten hver formiddag, sad udenfor sammen med sin hund og fik sig en stille bajer, mens han 
fulgte livet, der rørte sig omkring ham, både trafikken og mennesker.

For mange år siden lå der en lille købmandsforretning i bygningerne. Den eksisterede i 
en hel del år med skiftende ejere, samtidig var der en mindre isforretning i lokalerne ved 
siden af.

Købmanden på Knolden lukkede, og det hele henlå øde, men så åbnede en grill i loka-
lerne til venstre for den tidligere forretning. Det var Dorte, der drev Knoldgrillen, og man 
kunne få de dejligste store grillkyllinger. Men den lukkede efter nogle år, til stor skuffelse for 
de fastboende og for sommerhusgæsterne.

Der var tomt et par år, men så der kom nye til for at drive Knolden, og alle lokale var 
glade - det hørte man fra mange sider.

Pia og Morten åbnede den nye Knolden i forsommeren 2013 og gav den navnet Strand-
perlen.

Men - - - ! Der er sikkert mange, der har undret sig over, at Strandperlen på Knolden ikke 
har været åbnet i weekenderne, efter sommersæsonen, men det er der en grund til.

Det gik ikke med Strandperlen ved Næsby Strand, selv om det var en varm sommer. Den 
15. oktober 2013 har Skifteretten i Næstved taget Strandperlen ApS under tvangsopløsning, 
og den 21. november blev det stadfæstet.

Hvad var så årsagen til, at det ikke gik? Ja der kan man kun gisne om - var priserne for 
høje, så der ikke kom det antal kunder, der var nødvendige, for at det kunne løbe rundt, eller 
var der andre årsager?

Den nye Knolden holdt kun i én sæson - nu er det slut - og vil sikkert blive savnet af  
mange.

Jørgen Weiberg.

Det var Knolden
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej	45,	4200	Slagelse.	Tlf.	58	54	70	15

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

www.hjhuse.dk   -   coj@hjhuse.dk
Bildsøvej 106, Kelstrup, 4200 Slagelse   -   tlf. 58 54 90 48

Total-, hoved- 
eller fagentre-
prenør

Aut. 
kloakmester

Tømrermester

Egen produktion 
af døre og 
vinduer i 
lærketræ

Kunstgræsanlæg
i hele Danmark
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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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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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Stillinge	Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
ig
el
ig
	o
g	
ve
lti
lla
ve
t	m

ad

Lars Meng 40 53 85 89
Ring	til	os,	hvis	De	vil	ha’	et	godt	uforbindende	tilbud

Hanne*s Rengøring
Alt i rengøring

tilbydes

Tlf. 2125 8385
info@hannesrengoering.dk
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Virksomhedsprofil

Kr. Stillinge El-Forretning
Vort dejlige lokalområde har en masse gode 
virksomheder – nogle er nyere, mange af  
dem har ligget her i mange år. Lokalrådet 
er glad for at kunne præsentere en række af  
disse, og i dette nummer bringer vi et por-
træt af  Kirke Stillinge El-Forretning A/S v/
aut. el-installatør Christian Jensen. 

Jeg besøgte Christian i den dejlige forret-
ning i slutningen af  november måned, hvor 
jeg – mens Christian afviklede en telefon-
samtale – beundrede alle de mange smukke 
former for julebelysning, der var opstillet. 
Og jeg faldt for en af  nyhederne, som jeg 
følte, at jeg ikke kunne leve uden og derfor 
købte og tog med mig hjem, da vi var fær-
dige med vor lille gennemgang af  firmaets 
historie.

Christian viste mig fotografier taget af  
firmaet igennem årene og fortalte, at hans 
farfar, Børge Jensen, der oprindeligt var kø-
benhavner, p.g.a. tuberkulose af  lægerne var 
blevet rådet til at flytte til et område med ren 
og frisk luft. Valget faldt på Kirke Stillinge, 
hvor han erhvervede det gamle forsamlings-
hus på Bildsøvej og indrettede forretning 
deri. Telefoncentralen befandt sig også i for-
samlingshuset, og det var Christians farmor, 
der passede den. Dette var i 1944, og 6. ja-
nuar næste år er der således 70 års jubilæum. 

Farmor og farfar var i øvrigt de første i 
Kirke Stillinge, der fik fjernsyn, og der var 
fuldt hus, når de få udsendelser i starten gik 
i luften.

I begyndelsen af  1960’erne kom sønnen, 
Povl Jensen, Christians far, i lære hos sin far, 
og i 1970 erhvervedes et hus mere – denne 
gang på Stillingevej, hvor virksomheden har 
til huse i dag. Det gamle hus blev revet ned, 

og ca. 1974 opførtes den nuværende byg-
ning. I 2012 foretoges der en større ud- og 
ombygning, og forretningen fremstår nu 
mere åben og tilgængelig.

Christian kom i lære som elektriker i 
1990 i firmaet og læste siden til autorise-
ret el-installatør. Efter ca. seks år uden for 
firmaet vendte han tilbage. Povl døde i de-
cember 2010, men Christian havde den 1. 
maj 2005 overtaget forretningen, for at Povl 
kunne nyde et velfortjent otium – men man 
kunne stadig have fornøjelsen af  at møde 
ham i forretningen, når der var behov for en 
ekstra hånd.

Der er på skrivende tidspunkt tre svende 
i marken, og tre medarbejdere på kontoret 
og i butikken, bl.a. Charlotte – Christians 
storesøster – der med sin store viden og 
hjælpsom hed er et absolut aktiv. 

I butikken sælges alt fra den mindste sik-
ring til det største amerikaner-køleskab, og 
det man ønsker at købe, og som ikke lige er 
hjemme, skaffes meget hurtigt hjem – un-
dertiden kan det nås samme dag! Priserne er 
konkurrencedygtige, og der er rigtig mange 
trofaste kunder, ikke blot fra vort lokalom-
råde, men også fra Slagelse og oplandet. Det 
er trygt at handle hos Kirke Stillinge El – 
dette skrives helt for egen regning!

Med hensyn til installationsarbejde er der 
typisk ca. 10 daglige opgaver hos ”hr. og fru 
Hansen” - spjældabejde, som det kaldes i de 
kredse! Det kan være opsætning af  nye stik-
kontakter, ophængning af  lamper, fejlsøg-
ning m.v. 

I kundekredsen er der også skoler, kir-
ker, vandværker, landmænd og flere godser. 
Også to boligselskaber i Slagelse benytter 
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KFUM Spejdernes støtteforening 
afholder 

ordinær GeneraLForSaMLinG
tirsdag den 4. feb kl. 19.30 i Spejdergården, 

Støvlebækvej 4, Kirke Stillinge
 

Alle er velkomne.
Medlemskab af Støtteforeningen kan opnås ved 

indbetaling af 50,- kr. pr medlemskab
Beløbet indbetales på foreningens konto: 

Reg. 9383  kontonr. 45 81 53 10 15 
senest 1. feb

 
Vi byder på kaffe og kage til generalforsamlingen

Med venlig hilsen
KFUM Spejdernes Støtteforening

 KFUM
spejderne

firmaet som faste serviceelektrikere.
Christian afslutter med at sige, at de er 

utroligt glade for at, de lokale støtter firma-
et, og at han håber, dette vil fortsætte – og at 
han og medarbejderne sætter service, kvali-
tet og punktlighed i højsædet.

Christian Jensen, Kirke Stillinge 
El-Forretning/Hanne Tew, Lokalrådet 

Da vi meget gerne vil bringe flere virk-
somhedsprofiler i 2sogne, beder vi de 
interesserede virksomheder henvende til 
Hanne Tew, 58 54 14 12, som gerne er 
behjælpelig med udarbejdelse af  tekst. 
Det er naturligvis gratis for vore annon-
cører – og det kan give god reklame!
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En artikel i ”Slægt og Data” nr. 4/2013 har 
vakt en del interesse. Den hedder:

”Fraskilt fruentimmer og fæstningsslave i Kirke 
Stillinge i 1835”
og er skrevet af  Martin K.I. Christensen. 
Den pågældende fæstningsslave var en af  
hans forfædre og hed Søren Pedersen.

Her skal fortælles om hans liv, men først: 
Hvad er en fæstningsslave?

Det er en straffefange, der er idømt straf-
arbejde på en fæstning.

Søren Pedersen blev født på Valdbygård 
i Slagelse Sankt Mikkels Landsogn og døbt 
i Hejninge Kirke midfaste søndag den 23. 
marts 1800. Forældrene var pigen Margre-
the Hansdatter og udlagt barnefader Peder 
Sørensen, forhen ladefoged på Valdbygård. 
Muligvis er det ham, som i folketælling 1801 
er ugift ladefoged på Gyldenholm i Kirke-
rup sogn og 46 år gammel, (opslag 176). I 
folketælling 1801 (opslag 13) er Margrethe 
Hansdatter 26 år og ugift tjenestepige på 
Valdbygård. Barnet er ikke hos hende.

Efter hvad Søren selv fortalte i 1820, var 
han i 1½ års alderen kommet i pleje hos 
Ane Niels Hansens på Øster Stillinge mark. 

Som 3-årig kom han i pleje hos Mette Niels 
Jensens i Øster Stillinge by. Hun blev senere 
gift med Lars Hansen i Barkemosen.

Søren har sandsynligvis gået i skole hos 
skoleholder Jacob Aagaard i Frederik 4.s 
kongelige skole i Kirke Stillinge, og i 1815 
blev han konfirmeret i Stillinge Kirke af  
pastor Hans Lange. Præsten skrev, at Søren 
havde god kundskab og en sømmelig opfør-
sel, og at han var slegfredbarn af  ladefoged 
Peder Sørensen på Jomfruens Egede.

Det ser ud til, at Søren efter sin konfirma-
tion har kunnet bo og arbejde hos sin pleje-
far Lars Hansen på Øster Stillinge mark, (nu 
Barkemosevej 8). Som 17-18-årig tærskede 
han om vinteren hos gårdmand Christen 
Larsen på Østergård (nu Stillingevej 10) i 
Øster Stillinge og tjente en mark om dagen 
foruden kosten. Næste vinter tærskede han 
til punds hos selvejer Andreas Kliim i Kirke 
Stillinge (nu Bildsøvej 41, Frederikkeslyst). 
Det vil sige, at han fik et pund korn af  hver 
skæppe, han tærskede eller 1/24-del.

1. maj 1819 fik Søren plads hos gård-
mand Berthel Eilertsen i Øster Stillinge. 
Denne gård lå, hvor adressen nu er Gam-

Fæstningsslave fra Kirke Stillinge
Af Helge Christiansen

Foto fra 1930-erne af  tækkemand og hjemmeslagter Anton Rasmussen foran Ejlersborgs gamle stuehus på  
Gl. Skolevej.
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mel Skolevej 3, men blev i 1894 udflyttet til 
Grønhøjvej 10 og kaldt Ejlersborg.

Natten mellem den 2. og 3. december 
1819 skete så det, der fik så forfærdelige 
konsekvenser for Søren Pedersen. Han stjal 
1½ tønde hvede (150 kg) i laden på Valdby-
gård og solgte det senere i Slagelse.

Værdien af  det stjålne korn blev vurderet 
til 12 rigsbankdaler sedler.

Søren tilstod, og han blev dømt ved Ant-
vorskov Birks Extraret i februar 1820.

Han ankede, men ved en højesterets-
dom af  12. december 1820 blev dommen 
stadfæstet: Indsættelse på livstid til strafarbejde på 
Københavns Fæstning! Desuden skulle han be-
tale erstatning til Valdbygårds ejer og betale 
sagens omkostninger.

Denne dom blev også anket, og de føl-
gende 12 år levede Søren Pedersen tilsyne-
ladende et liv i frihed. Den 21. november 
1825 blev han gift i Kirke Stillinge med pi-
gen Karen Christiansdatter. De boede beg-
ge i Øster Stillinge, og 19. marts fik de deres 
første barn, der blev døbt Jørgen Sørensen. 
Senere fik de 2 børn mere.

I 1832 blev sagen genoptaget i Den kon-

gelige Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 
og her blev dommen stadfæstet. Thi kendes 
for ret: Arrestanten Søren Pedersen af  Kielstrup bør 
hensættes til fæstningsarbejde sin livstid.

19. marts 1832 blev han indsat i Stokhu-
set i København, og 17. oktober ankom han 
til Rendsborg Fæstning i Slesvig-Holsten 
sammen med en stor gruppe andre fæst-
ningsslaver.

Det har ikke været muligt at finde noget 
om, hvordan det senere gik ham, og i en for-
tegnelse over slaverne i Rendsborg 1843 ses 
han ikke. Da er han måske død.

Hans kone, Karen Christiansdatter, og 
deres 3 børn ses i folketælling 1834 (opslag 
12), hvor de bor til leje hos Rasmus Gre-
gersen i Øster Stillinge. Der står, at hendes 
mand er i slaveriet, og at børnene underhol-
des af  fattigvæsnet. I 1835 blev hun skilt fra 
manden og gift igen. Sammen med sin nye 
mand og de 3 børn flyttede hun til Knud-
strup i Gierslev sogn, Holbæk amt. Her nå-
ede hun at få 2 børn mere, inden hun døde 
i 1847, kun 46 år gammel.

Kilder: kortlink.dk/d9ub og arkivalie-
ronline.dk

Foto 1980 af  det gamle stuehus på Bildsøvej 12, Frederikkeslyst.
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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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Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

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

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

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

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  Ubesat  nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Michelle B. Nielsen 5126 2044 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Hans Kurt Nielsen 5854 9286 badminton@stillingeif.dk  
Fodbold senior  Ole Madsen 2140 2030  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Fodbold ungdom  Ole Madsen 2140 2030  fodbold_ungdom@stillingeif.dk 
Gymnastik  Dorthe Gliese H. 2078 3086 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Camilla Dahl Nielsen 2063 8954  haandbold@stillingeif.dk  
Petanque Bent Heegaard  2364 7436  petanque@stillingeif.dk 
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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

Besøg hjemmesiden 
www.2sogne.dk

og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.

Kelstrup	Forsamlingshus
Bildsøvej	100	·	4200	Slagelse	·	5854	9411	·	www.kelstrupforsamlingshus.dk
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER 
    V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP 

 

 TRELLEBORG ALLE 1  4200 SLAGELSE 
  TLF: 28 60 51 52 - RING OG BESTIL 

 
 
 
 

 

 BUKETTER 
 BEGRAVELSE 
 RECEPTIONER 
 BRYLLUP m.m. 

GRATIS  
LEVERING  

I HELE SLAGELSE 

 ÅBNINGSTIDER: 
MAN-TORS:10-14 
FREDAG:    10-17 
LØRDAG:     9-13      ELLER EFTER AFTALE
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Hus- og Grundejerforeningen 
for Stillinge Sogns Strandarealer

Sommerens aktiviteter
Sankt Hans aften
Mandag den 23. juni afholdes bålafbrænding på Stillinge Strand. 
Bålet tændes kl. 21.00.

Strandens Dag
Kom og deltag i rengøring af  Stillinge & Bildsø strand lørdag den 5. juli.
Mens de voksne samler skrald tager en naturvejleder børnene med på opdagelse på stran-
den.  
Aktiviteten starter kl. 10.00 på vendepladsen ved nedgangen til Stillinge Strand.
Vi slutter ca. kl. 11.30 hvor vi mødes igen til en lille forfriskning.

Generalforsamling
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 13. juli kl. 10.00.

Grundejerforeningen Hus og Grund
Foreningen har medlemmer fra Næsby Strand til Bildsø Strand og optager grundejere som 
medlemmer uanset medlemskab af  lokale grundejerforeninger. 
Efter afholdt generalforsamling 2013 er bestyrelsens sammensætning følgende :
Formand: Robert Gergelyffy,  Havesangervej 6, Stillinge Strand.
Næstfmd.: Dorte Skorstengaard,  Uglevej 1, Stillinge Strand.
Kasserer: Mogens Pihl,  Bregnevej 5, Stillinge Strand.  
Sekretær: Roland Ipsen, Colibrivej 1, Stillinge Strand.
Best.medl.: Arne Larsen,   Drosselvej 9, Stillinge Strand. 
Suppleant: Hans Rynord,  Falkevej 12, Stillinge Strand.
Suppleant: Karin Sørensen Gergelyffy.
 
Foreningen har tæt kontakt til Lokalrådet i Kirke Stillinge, som samarbejder med det kom-
munale styre, og derved søger vi at være på forkant med udviklingen.  
Foreningen har direkte kontakt til kommunen i sager som har principiel og generel karakter 
for strandområdet.
Foreningen har ca. 250 medemmer og det årlige kontingent er 100 kr.
Som medlem har man elektronisk adgang til avisen ”Sjællandske ”
Yderligere information kan indhentes på foreningen hjemmeside www.husoggrund.dk eller 
ved henvendelse til sekretær Roland Ipsen – telefon 20201336.
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Søndag	d.	2.	marts	kl.	14.30
Fastelavnsfest i Stillingehallen

Onsdag	d.	5.	marts	kl.	18.30
Generalforsamling i Kelstrup 
Forsamlingshus

Onsdag	d.	5.	marts	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Fredag	d.	7.	marts	kl.	19.00
Ølsmagning i Huset

Lørdag	d.	15.	marts	kl.	10.30
Beboermøde i Huset

Onsdag	d.	19.	marts	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag	d.	20.	marts	kl.	19.30
Foredrag i Præstegården

Søndag	d.	23.	marts	kl.	14.00
Gymnastikopvisning i Stillingehallen

Onsdag	d.	2.	april	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag	d.	6.	april
Koncerttur til København

Mødekalender 

Tirsdag d. 4. februar kl. 19.00
Stillinge IF afholder general-
forsamling i Huset

Tirsdag d. 4. februar kl. 19.30
Spejderne afholder general-
forsamling

Onsdag d. 5. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 13. februar kl. 19.00
Stillinge Forsamlingshus og 
Støtteforening afholder 
generalforsamling

Onsdag d. 19. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 20. februar kl. 9.30
Sangformiddag i Præstegården

Torsdag d. 27. februar kl. 18.00
Fællesspisning i 
Stillinge Forsamlingshus
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Hejninge-Stillinge 
Lokalråd
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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!




