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Du kan også læse 2sogne på www.2sogne.dk
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Abdel Sabri
Børge Carlsen 23 72 03 51
Ib Jensen 58 52 97 84
Jack Rasmussen 58 53 44 79
Karen Brøndel
Kirsten Lambert 25 54 82 90
Lars Bøcher 53 66 59 66
Lars Schou 
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Yoram Roshu 58 54 18 60

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

Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com

Lokalrådets web-master:
Ib Jensen · www.2sogne.dk 
2sogneweb@gmail.com

Redaktionsadresse  for 2sogne:
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 2016.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest d. 10. marts 2016.     

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 1600 eksemplarer 
(eftertryk tilladt).

Indlæg og synspunkter, som bringes i 
bladet, deles ikke nødvendigvis af 
redaktionen.

I dette nummer:
  3:  Nyt fra Lokalrådsformanden
  4: Lokalrådets årlige Beboermøde
  5: Fastelavnsfest i Stillinge Hallen
  6: Hyggeklubben i Huset
  7: Stillinge IF gymnastik søger ny formand
 Stillinge IF generalforsamling
12: Landsbykorets forårskoncert
 Kelstrup Forsmlinghus generalforsamling
13: DagligBrugsen tak for opmærksomheden
18: Cykelpiloter til Stillinge Plejecenter
19: Stillinge Plejecenter
 Stillinge IF gymnastikopvisning
20: Stillinge Forsamlingshus
21: Stillinge IF damefodbold og løbeafdeling
25: Kirkesiderne
36: Askehavegård
38: KFUM-spejdernes generalforsamling
39: Spejderne og Petanque
44: Stillinge Skole
45: Ungdomsklubben Stjernen
48: Lucie Ingemann
54: Konfirmander 1966
55: Mødekalender

Forside: Så kom sneen til Stillinge Skole, 
ikke mindst til glæde for børnene. Læs side 44.

Lokalrådet er meget taknemmelig 
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 kontonummer 
5356 - 000242740.
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Hjertestarteren ved ”Min Købmand”, 
Stillinge Strand, blev omkring nytår sprængt 
i luften. Det er ualmindeligt kedeligt, at nogle 
så tankeløse personer færdes frit i vores om-
råde. De tre hjertestartere, som Lokalrådet 
har opsat i området, er sammen med områ-

dets øvrige hjertestartere potentielt med til 
at redde menneskeliv. Netop hjertestarteren 
ved ”Min Købmand”, Stillinge Strand, har 
faktisk været anvendt til livreddende første-
hjælp i 2015 – havde hjertestarteren ikke 
været tilgængelig og funktionsdygtig ved 
denne lejlighed, havde det formentlig bety-
det døden for en strandgæst. Lokalrådet vil 
igen forsøge at skaffe de 25.000,- kr. en hjer-
testarter koster, så strandområdet igen kan 
få en funktionsdygtig hjertestarter. Vi hå-
ber så de tankeløse personer, der sprængte 
den første hjertestarter, vil tænke sig bedre 
om til næste nytår og lade et så livsvigtigt 
redskab blive hængende uskadt. Bidrag kan 
indsættes på Lokalrådets konto i Arbej-
dernes Landsbank, regnr.: 5356, kontonr.: 
000242740 – på forhånd tak.

Firmaet Lotek i Vemmelev, der i sin tid 
leverede vores hjertestartere, har dog lånt os 
et skab og en hjertestarter i et par måneder, 
så det allerede en uge efter sprængningen er 
lykkedes at reetablere skab/hjertestarter. Vi 
håber naturligvis vi i ”låneperioden” kan få 
samlet de nødvendige midler sammen så at 
skabet/hjertestarteren ikke skal pilles ned 
igen. 

Lokalrådet tog sidste år i samarbejde med 
Slagelse Erhvervscenter initiativ til et dia-
logmøde for lokalområdets erhvervsdriven-
de, med henblik på dannelsen af  et egentligt 
Erhvervsnetværk. Mødet i foråret 2015 var 
en god succes, og endnu et møde blev arran-
geret i efteråret 2015. Desværre gik noget 
galt med udsendelsen af  invitationer, ikke 
ret mange erhvervsdrivende modtog en in-
vitation, og mødet blev da også aflyst p.g.a. 
for få tilmeldinger. Nu har en lokal ildsjæl 
taget initiativ til en genstart, og der er ned-
sat en lille tre-mands styregruppe, der arbej-
der hen i mod et møde her i foråret 2016. 
Mødet afvikles formentlig som en stiftende 
generalforsamling for ”De tre sognes Er-
hvervsnetværk”, med valg af  en bestyrelse, 
der fremadrettet kan stå for arrangementer, 
møder og generelle udfordringer for det lo-
kale erhvervsliv. Lokalrådet bakker naturlig-
vis helhjertet op om initiativet, og vi glæder 
os til et konstruktivt samarbejde.

Beboermødet i år holdes lørdag d. 5. 
marts, se annonce på side 4. På mødet vil 
Lokalrådet stille forslag til revision af  vores 
vedtægter, så vi fremadrettet kan have flere 
end 2 suppleanter, hvilket vi jo har haft i 
det seneste år, med sidste års Beboermødes 
accept. Vi vil jo gerne engagere så mange 
ildsjæle i vores arbejde som muligt, og en 
”stille” start i Lokalrådet kunne jo være at 
melde sig som suppleant. I fald du vil høre 
mere om Lokalrådet inden Beboermødet, 
og møde de nuværende medlemmer, så 
mød op til vores møde onsdag d. 2. marts kl. 
19.00 i HUSET, Bildsøvej 74.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Nyt fra lokalrådsformanden
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Lokalrådet 
afholder det årlige 

Beboermøde
Lørdag den 5. marts 2014 kl. 9.00

Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C

Program:

Kl. 9.00
Lokalrådet er vært ved Brunch, hvor tilmelding er nødvendig på 
2sogneformand@gmail.com.
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 28. februar

Kl. 9.30
Beboermøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Indkomne forslag. Lokalrådet fremsætter forslag til ændringer af 
 Rådets vedtægter.
5. Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere).
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Overrækkelse af Lokalrådets Årspris

Kl. 10.30
Landsbykoret underholder med glade eksempler fra den danske sangskat.
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Fastelavnsfest 
Søndag den 7. februar 2016 kl.14.30-17.00 

i Stillinge Hallen

TØNDESLAGNING FOR ALLE
Med præmier til de bedst udklædte børn og voksne

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

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

TILMELDING:
Senest onsdag d. 3. februar - på mail: fastelavn@hotmail.com

Der er fine præmier til 
børnene. Her er det sidste 
års kattekonge og -dronning 
Xander Marvig i aldersgruppen 
4-7 år, som stolt modtager sin gave.
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Hyggegruppen i HUSET
Hyggeklubben i HUSET i Kirke Stillinge, 
mødes hver torsdag formiddag. Vi glæder os 
til vores torsdage – det er hyggeligt at være 
sammen med andre fra lokalområdet. Vi er 
efterhånden en godt sammentømret gruppe 
kvinder men, der er også plads til dig, 
og vi vil meget gerne være flere!

Vi har fundet vores kreative gener frem, 
så der bliver hygget og vi skal have gang i 
diverse håndarbejder, som måske har ligget 
lidt stille i fridagene omkring jul og nytår. 

I vores område er der mange kreative 
sjæle, som laver flere forskellige slags hånd-
arbejder. Derfor er vi glade for at have et 
samlingssted, hvor interesserede kan mødes, 
sludre og udveksle gode ideer, lave hånd-
arbejde sammen – og fremfor alt hygge sig 
sammen over en kop kaffe.

En kreativ klub, en strikkeklub - kald det, 
hvad I vil – et sted, hvor man kommer med 

sit håndarbejde i tasken for at lave noget og 
for at være sammen med andre med samme 
interesse. Du behøver ikke at være en “ørn” 
til det, vi hjælper hinanden, giver gode ideer 
til hinanden, og snakken går lystigt under-
vejs. Vores lille lokale forening holdt også en 
dejlig julefrokost i december måned.

Vi har Husets lokaler til rådighed 
hver torsdag formiddag fra 10.00 til 
12.00 og vi mødes fortsat hver torsdag 
i dette tidsrum. Det er HUSET, Bildsø-
vej 74C, indkørsel ved Stillingehallen 
og til højre.

Der behøves ingen tilmeldinger på for-
hånd, pak dit håndarbejde i tasken – og 
mød op – der er god plads til flere i hyg-
geklubben.

Vil du vide mere, er du velkommen til at 
kontakte Lis Nielsen på mobil 2160668.

Forhåbentlig ses vi snart!
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Generalforsamling i 
Stillinge Idrætsforening

Stillinge Idrætsforening afholder generalforsamling  
i Huset, Bildsøvej 74 C,

 mandag den 29. februar 2016 kl. 19.00 
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen
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.Stillinge Idrætsforening

www.stillingeif.dk
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.Gymnastik søger ny formand
Da Dorthe Gliese stopper som formand for 
gymnastikafdelingen i Stillinge IF søges en 
ny, som skal vælges på generalforsamlingen 
den 29. februar.

Gymnastikafdelingen er en vigtig, velfun-
gerende og stor del af  Stillinge IF med man-
ge aktive medlemmer, og det er nødvendigt 
for afdelingens fortsatte virke, at der findes 
en ny formand. Dorthe, gymnastikudvalget 
og idrætsforeningens bestyrelse vil selvfølge-
lig hjælpe og støtte dig i nødvendigt omfang, 
og der er udarbejdet materiale, som tyde-
ligggør formandmandens opgaver i løbet 
af  gymnastikåret. Opgaverne er overskue- 
lige og hjælpen er nær, så er du interesseret i 
at give vores allesammen idrætsforening en 
hånd, vil du blive hjerteligt modtaget.

Dorthe siger selv om sin fratræden som 
formand: Det er med vemod, at jeg må meddele 
jer, at jeg kommer til at forlade formandsposten for 
gymnastik, og endda et år før, jeg egentlig er på valg.

Dette gør jeg af  personlige årsager, men vil sige, 
at det har været en stor fornøjelse for mig at være 
formand for gymnastikken i SIF.

Derfor er det mit håb, at du, ja dig, vil komme til 
SIF ordinære generalforsamling d. 29. februar, for 
at melde dig til at være formand for gymnastikken. 
Det kan jo være, at du selv går til noget i SIF eller 
har et barn, der gør, og synes, at du vil bidrage til, 
at gymnastikken kan fortsætte her i Kirke Stillinge.

Af  hjertet tak for nogle gode år i SIF gymnastik 
samt til SIF bestyrelsesmedlemmer, trænerne og ikke 
mindst alle gymnasterne, unge som ældre.

Har du lysten til at være ny formand for 
gymnastik og samtidig hjælpe vores lokale 
idrætsforening, så ring eller skriv til formand 
Brian Grundahl, tlf. 5194 9397, email:  
formand@stillingeif.dk.

Stillinge IF
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Støt vores annoncører - de støtter os!

 

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:10-16 
FREDAG:    10-17 
LØRDAG:     9-13      ELLER EFTER AFTALE

Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER
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SLAGELSE  
DYREHOSPITAL  

 Undersøgelser · Operationer 
Tandbehandling · Laboratorium  

Fysioterapi · Kattens Værn  
Kattepension ·  Hundelegeplads 

Tilbehør ·  Foder 

Slagelse Dyrehospital  
Rugvænget 12 · Slagelse  
Tlf.:  58 50 51 61 
mail@slagelsedyrehospital.dk 
Slagelsedyrehospital.dk 

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

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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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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• Aut. VVS installatør
• Blikkenslagermester
• Varme
• Ventilation
• www. naesbyvvs.dk
• Webshop - www.naesbyvvsshop.dk

• Solvarme
• Sanitet
• Naturgas
• Oliefyrsservice
• Biobrændsel og Pilleovne
• mail: info@naesbyvvs.dk

Hurtig VVS-hjælp

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

Varmepumper
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Landsbykorets 
forårskoncert

Tirsdag, den 15. marts kl. 19.00
i Stillinge Kirke

Landsbykoret afholder sin traditionsrige forårskoncert i kirken, 
hvor koret synger et bredt udsnit af danske korsange gennem tiderne, 

blandt andet sange af Bent Fabricius-Bjerre.

Til koncerten vil du også kunne høre duetter af fortrinsvis kirkelig 
karakter sunget af Astrid Nielsen og Ellen Boel Larsen. 

Efter koncerten serveres det store kaffe-/kagebord i 
Stillinge Forsamlingshus til en pris af kr. 35,-.

Kelstrup Forsamlingshus
Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling

i forsamlingshuset mandag den 29. februar 2016 kl. 18.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen
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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 skriv til 

2sogne@gmail.com, og vi vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.

Sætternissen har været på spil, og denne takkeannonce 
havde sneget sig ud af forrige nummer af 2sogne. 
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www.2sogne.dk

Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56

Rieks Rengøring

V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask
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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

Have & Park
Trailere
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Fællesformand  Brian Grundahl 5194 9397  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  Arne Olsen 6067 3342 nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Kirsten Nielsen 5353 6290 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Hans Kurt Nielsen 5854 9286 badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Kim Nielsen 20739789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Gymnastik  Dorthe Gliese H. 2078 3086 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Christina Winther 2223 0000  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Connie Jensen  4033 3537  petanque@stillingeif.dk 
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Stillinge Idrætsforening

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
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Vil du være en del af et cykelfællesskab, som giver gode op-
levelser, livsglæde der smitter og god motion? 

Kirke Stillinge er et smukt område med skøn natur tæt ved van-
det, men mange mindre mobile borgere har ikke længere mulig-
hed for at mærke vinden i håret, se og dufte naturen. 

Vi søger derfor søde frivillige cykelpiloter i alle aldre, som har lyst 
til at cykle en tur med vores ældre medborgere. 

På Kirke Stillinge Plejecenter står der en cykel klar, og vi har en 
cykelkaptajn klar til at uddanne dig. 

Opret dig som cykelpilot på www.cyklingudenalder.dk eller kon-
takt: 

Bente Nørgaard, benwn@slagelse.dk, tlf. 22 58 27 06. 

Vi ser frem til at høre fra dig! 

Vi søger: 
Cykelpiloter i Kirke Stillinge-området 
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Stillinge Plejecenter håber, at alle har haft 
en rigtig dejlig jul og er kommet godt ind i 
det nye år.

Her på hjemmet har alle haft det dejligt 
med hygge sammen med personalet.

I december havde vi den første danse- 
time i erindrings-dans, det var en rigtig dej-
lig oplevelse for vores ældre og pårørende 
samt personale. Der vil blive danset onsdage 
i det nye år, og der sluttes med et afdans-
ningsbal. Har I lyst at deltage, så kan I se da-
toerne i bladet, samt KONTAKTE Hanife 
eller Anna Katrine fra Syrenhuset, det er de 
2 dansepiger, der står for denne aktivitet.

Vi vil i starten af  det nye år gå igang med 
at planlægge sommerfest, sommerhusferie 
samt andre faste aktiviteter, så man allerede 
nu kan sætte kryds i kalenderen. 

Desuden vil der være foredrag, banko, 

ture ud i det blå og fester, som vi håber, på-
rørende og de ældre i byen vil deltage i.

Vi vil her på årets sidste dage takke alle 
for en god indsats i 2015. Det har været en 
fornøjelse at samarbejde med jer alle. Håber 
alle er klar til at kæmpe videre i 2016.

En stor tak til venneforeningen for de 2 
flotte slikkurve vi fik til jul.

En tak skal også lyde til vores frivillige i 
sjov motion, de er med til at gøre en forskel 
for vores demente. Vi glæder os til jeres fort-
sat arbejde i 2016.

Vi er ved at få vores hjemmeside klar 
med cykling uden alder. Hvis nogen vil del-
tage, må I meget gerne kontakte Stillinge 
Plejecenter

Vores venneforening starter med til lop-
pemarked i februar 2016.

Mange hilsner og godt nytår Stillinge Plejecenter

Stillinge Plejecenter

Gymnastikopvisning 
i Stillinge Idrætsforening
Søndag den 20. marts
kl. 14.00-16.00 i Stillingehallen

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

• Fælles ind- og udmarch • Far/mor/barn 
• Krudtugler • Børnespringhold • Zumba 
• Trampolin • Gæstehold

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

FRI ENTRÉ.
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Støtteforeningen 
for Stillinge Forsamlingshus

vil herigennem takke alle, som støttede os med flotte gaver til vores
reklame- og gavebanko den 9. december 2015.

Q8 Slagelse · Slagelse Autodele · H.J. Huse v/John Jensen · Malermester Bo Nielsen · 
Tammys Rengøring, Kr. Stillinge · Stillinge Auto- og Pladeværksted · 

Vært Claus Sørensen, Forsamlingshuset · Støtteforeningen for Forsamlingshuset · 
Jongshøj Maskiner v/Henrik Jensen · Møllegården Kr. Stillinge · Bo Grønt Øster Stillinge · 

Slagter Henriksen · Pileagergårds Grøntsager ·  Trelleborg Blomster · ScanMetals 
· Rødstensgårdens Kloakservice · Jørgen Jensens Grøntsager · 

Dagli’ Brugsen Kr. Stillinge · Kr. Stillinge El-Forretning · Antennemadsen · 
Shoppen Danish Agro Stillinge Afd. · Kildemosens Smedie · 

Tømrermester Lars Olsen · J.P. Storkøkken · Filter Support v/Ib Clausen, Kr. Stillinge ·
Kom-Ann Hudplejeklinik · Clinic C v/Merete Svan · Lysgården Kelstrup · 

IC Miljøteknik v/Ib Clausen · Transportcentret v/Jens Ole Larsen · 
Kirkeskov ·  Anonym giver · Gudrun Berg · Kurts Olieservice v/Jacob Nielsen

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

Bestyrelsen

Støtteforeningen
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 18. februar kl. 19.00

Stillinge Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 18. 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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Damefodbold i Stillinge IF
Dame senior 16 år+
Udendørs opstart ca. 1. marts på Støvlebækvej.
Træning mandag og onsdag kl. 19.00-20.30.
Holdet bliver tilmeldt 8-mands turnering i DGI.
Holdet består pt. af  15 spillere, men der er plads til flere.
Pt. trænes der indendørs hver torsdag fra 18.30 - 20.30 i Stillinge hallen. Her er nye spillere 
også meget velkommen
     

NYHED · NYHED · NYHED · NYHED · NYHED · NYHED · NYHED · NYHED · NYHED

Stillinge IF er blevet kontaktet af  lokal mo-
tionsløber om muligheden for at etablere en 
løbeafdeling. Det er et område, som klub-
ben er meget interesseret i, og vi spørger 
herigennem, om det er noget, som kan have 
interesse for andre lokale løbere. Alt efter je-
res ønske vil klubben undersøge, om lokale/
omklædning kan stilles til rådighed, så I kan 
mødes indendørs. En mulighed er også at 

indhente favorable indkøbsaftaler, så I kan 
få løbetøj til gode priser, og rabatter på til-
meldinger på motionsløb. Det vi også være 
muligt at tilknytte en træner, som kan tilrette 
træningen til jeres niveau og ønsker.

Hvis det har din interesse, så meld tilba-
ge på nf@stillingeif.dk, tlf. 6067 3342.

Arne Olsen
Stillinge IF 

For første gang i SIF’s historie vil der blive oprettet et Old Girls fodboldhold i klubben.
Der vil være mønstring medio marts.
Hvor meget og hvor tit der skal trænes, aftaler vi til mønstringen. Som udgangspunkt kan de, 
der vil, træne med dame senior holdet.

Så kom ud af busken, damer, og lad os få gang i kvinde-fodbolden i Stillinge IF.
     
For mere info omkring dame fodbold i SIF, kontakt:
Kim Kristensen - træner for dame senior -  tlf. 26157046 
Mail: randi-kim@mail.tele.dk eller pb på Facebook

Old Girls 28 år+

Løbeafdeling under Stillinge IF
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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. 20 10 59 70 

Email: f.hangartner8@yahoo.dk

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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ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

Skibbækparken 5-11 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf.	58859813	·	Email:	info@scanmetals.com

Økologiske produkter, bl.a. 
Chokolade· Hudpleje· Vin og saft

Olivenolie · Æg ·  Honning

Brugskunst 
Møllers Kunst & Håndværk 

Keramik
Mogens Kræmer

Alt hovedsageligt fra lokalområdet

Åbningstider: 
Hverdage: 15-18 · Weekend:  10-16 

Henrik Andersen
Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse

Mobil: 6199 9907 · www.dybkaergaard.dk 
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Vi leverer med stolthed

Privat personlig pleje og praktisk hjælp
Vi vil med et smil arbejde hårdt for, at du har det så godt som muligt!

Som visiteret borger er det helt gratis at få Tammy’s hjemmepleje ud til dig for 
at sørge for både personlig pleje og praktisk hjælp i dit hjem - og få den samme 

ydelse som du får hos de andre, bare lidt bedre og mere personligt.

Det er muligt at tilkøbe ydelser som bad, tryghedsbesøg, fast vagt, rengøring, 
madlavning, ekstra tøjvask m.m. - ring og spørg.

Ring
61 428 482

        Plejehjemsassistent Tammy Grell

Vi er godkendt af Slagelse kommune til praktisk bistand og personlig pleje.
Vi har åbne nødtelefoner 24 timer døgnet rundt og er selvfølgelig med i 

kommunens nødkaldsordning

TAMMY’s HJEMMEPLEJE
Stillingevej 52b • 4200 Slagelse

- hvorfor vælge regionalt, når du kan vælge lokalt!

- Forvent lidt ekstra
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OPSTANDELSESTRO 
Jesu opstandelse åbenbarede livets hemmelighed. Og med 
hemmelighed skal der ikke her forstås noget, der helst 
skal holdes skjult og som der ikke må tales om, men livets 
hemmelighed er en sandhed, der ikke er umiddelbart til-
gængelig, men som ligesom enhver hemmelighed er 
skjult, og som må afsløres eller – udtrykt med et bedre 
ord – som må åbenbares.  
 Denne hemmelighed holder ikke op med at være en 
hemmelighed, idet den bliver åbenbaret. Men selv om 
hemmeligheden ikke kan opløses, så vil den gribes. Den 
vil, at vi bliver gjort fortrolige med den, at vi bliver – som 
det gerne hedder – indviet i den.  
 Men det at den sandhed, som hemmeligheden er, er 
en hemmelighed og vedbliver at være det, også når vi er 
blevet indviet i den, betyder, at det er en sandhed, der 
alene er tilgængelig for troen.  
 Denne sandhed er livets evighed. Sandheden om 
vort liv og om os mennesker er, at vi er skabninger. Hvad 
vil det sige? Ja, det er det, Jesu opstandelse åbenbarede, 
men som han allerede havde prædiket før sin død.  
 Hvad havde han da sagt? Ja, lad os genkalde os det. 
 Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får no-
get at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på 
kroppen. … Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at 
bekymre sig? … jeres himmelske fader ved, at I trænger 
til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdig-
hed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. 
 Vil du gå ind til livet, så hold budene! 
 Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra 
himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. 
Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for 
verden. 
 Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og 
I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre 
jer frie. 



26       2sogne      Februar 2016     

K
I
R

K
E

S
I
D

E
R

N
E

    

 Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, 
skal leve, om han end dør. Og enhver, som lever og tror 
på mig, skal aldrig i evighed dø. 
 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank 
på, så skal der lukkes op for jer. 
 At være skabning er at være en modtagende. Det er 
at få sit liv givet fra dag til dag af Gud. Både i helt kon-
kret forstand og i åndelig forstand. Han giver os det dag-
lige brød, ligesom han giver os livet som vores opgave. Vi 
skal ikke blot eksistere, men vi skal leve vort liv. Vi skal 
holde Guds bud, stå til ansvar for vor skaber for, hvordan 
vi forvalter det liv, han giver os.  
 Hvad er det at søge Guds rige først? Det er, at leve 
sit liv på hans ord: i tilgivelsen at modtage det liv på ny, 
som vi selv har ødelagt med skyld og svigt. Og derfor er 
det også at måtte give slip på sit eget, alt det, vi mener vi 
selv kan sikre os, alt det vi har gjort til vores ejendom, og 
som vi vil have for os selv uden Gud, det er at blive 
frataget alt det i Guds dom, hvor han dømmer det som 
synd, for på ny at få det givet i tilgivelsen nye begyndelse. 
Dag efter dag.  
 Opstandelsestro er gudstro. Det er at tro, at sandhe-
den om vort menneskeliv er, at vi er skabninger og Gud 
er skaberen, vi er hans børn og han er vores far. At livet 
ikke er vores projekt, men at Gud sætter os livet for. At 
leve i denne tro er at tage livet op, sådan som det kom-
mer til os fra dag til dag, og ikke bruge al vores tid på at 
få lagt livet til rette, så det passer os, og så tro at vi kan 
vente med at tage fat på livet, indtil vi har fået det arran-
geret sådan, som vi vil have det. Alt imens vi har travlt 
med at lægge os livet tilrette, lever vi allerede det eneste 
liv, der virkelig findes, det liv Gud giver os. Og spørgs-
målet er kun om vi lever imod det liv eller med det liv, 
om vi lever som Guds skabninger eller om vi bilder os 
ind at være vore egne herrer.  

MB 
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Morten Brøgger er tilbage efter sygeorlov 
 
         Efter min levertransplantation i 
         slutningen af oktober har jeg været 
         sygemeldt i tre måneder, men jeg er nu 
f         fra 1. februar tilbage på arbejde igen.  
         En levertransplantation er jo en større         
         operation, så det tager noget tid at  
         komme sig bagefter. Det er heldigvis
         gået uden komplikationer indtil nu 
        (dvs. i skrivende stund, midt i januar). 
         Der har også været nogle 
begrænsninger på, hvad jeg har måttet gøre. På grund af 
medicinen, som hæmmer immunforsvaret, var jeg særligt de 
første måneder mere modtagelig for virusangreb end 
normalt, hvilket jeg naturligvis skulle tage højde for. Jeg har 
heller ikke måttet foretage tunge løft de første tre måneder. 
Så selv om jeg nok har virket helt rask og også følt mig 
meget frisk siden jul, har jeg alligevel levet med disse 
begrænsninger. 
Som transplanteret patient skal jeg fortsat møde til kontrol 
på Rigshospitalet med faste mellemrum, ligesom jeg skal 
tage medicin resten af livet for at holde mig rask. Jeg skal 
heller ikke udsætte mig unødigt for virussmitte. Men ellers 
kan jeg føre et normalt liv og passe mit arbejde. 
Jeg ser frem til at komme i gang igen. 
 
Jeg vil ligesom sidst benytte lejligheden til at takke for 
blomster og mange venlige hilsener, som jeg har fået. Det 
har været ganske overvældende. Jeg har vist endnu ikke nået 
at takke alle, men alle hilsner har varmet og opmuntret.  
Tak for det!  
 
Med venlig hilsen 
Morten  
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN 

Torsdag, den 3. marts, kl. 19.30 
Henrik Pontoppidan, 

fædrelandet og kristendommen 

Ved teolog og ph.d.-studerende 
Martin Ravn, Blovstrød. 

 

Henrik Pontoppidan  
er kendt for sine store  
romaner, Lykke-Per,  
De dødes Rige, Det  
forjættede Land fra  
omkring forrige  
århundredeskifte. Han 
stod i et spændings- 
forhold til en anden  
tidens store litterære  
skikkelser, Georg  
Brandes, som han både var præget af og tog 
afstand fra. Martin Ravn fortæller om 
forfatteren og sætter ham i forhold til 
samtiden. 
 
Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord. 
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LANDSBYKORETs 
FORÅRSKONCERT 

Tirsdag, den 15. marts kl. 19.00 
i Kirke Stillinge kirke 

 
 
 
 
 
 
 
 

Landsbykoret afholder sin traditionsrige 
forårskoncert i kirken. Programmet 

bliver et bredt udsnit af danske 
korsange gennem tiderne. I år bl.a. et 
par sange af Bent Fabricius-Bjerre. 

 
Til koncerten vil der desuden være indslag 
med Astrid Nielsen og Ellen Boel Larsen.  

 
Efter koncerten serveres det store kaffe-/kagebord 

i Stillinge Forsamlingshus til kr. 35,-. 
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN 

Torsdag, den 7. april, kl. 19.30 
Korstogene – islams ekspansion  

og kristen modoffensiv 
Ved gymnasielektorerne Michael Pihl, 

Sorø, og Jesper Rosenløv, Slagelse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med udgangspunkt i deres nye bog om emnet fortæller 
Michael Pihl og Jesper Rosenløv om korstogene og 
baggrunden for dem i islams ekspansion gennem de 
foregående århundreder. På baggrund af et studium af de 
historiske kilder retter de flere fejlagtige, men udbredte 
opfattelser af korstogene.  

Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord. 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

7. febr., Fastelavn 900¤ 1030 
14. febr., 1. s. i fasten 1400 * Ingen 
21. febr., 2. s. i fasten 1030  1200 

28. febr., 3. s. i fasten 1030 Ingen 

6. marts, Midfaste 1030 Ingen 
13. marts, Mariæ Bebudelse 1030 900 

20. marts, Palmesøndag 1030 (B) Ingen 
24. marts, Skærtorsdag 1930 (V) 1030 

25. marts, Langfredag 1030 Ingen 
27. marts, Påskedag 1030 (V) 1200 

28. marts, Anden Påskedag 1030 (T) Ingen 
 
Gudstjenester på plejehjemmet 
17. februar og 9. marts, kl. 14.30. 

¤ = Gudstjeneste i dåbskapellet 
(B) = Børnekoret medvirker. 
(V) = Voksenkoret medvirker. 
(T) = Christian Brøgger spiller trompet 
 
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. 
 
Ferie  
Sognepræst Morten Brøgger holder vinterferie 8.-14. 
februar. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-
Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81. (Se 
også www.sctpederskirke.dk). 
Sognenes hjemmeside 
www.stillingekirke.dk – gælder for begge sogne. 
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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: Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55, 
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.com 

Birte Andersen  
Susanne Broustbo 
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: alfredberg@outlook.dk  

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Else Berg  
Knud Hansen 
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

Alt i murer-, tag- og facade-arbejde 

Ring gerne for et uforpligtende tilbud

Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87

Åbningstider
Mandag 1000-1600  •  Tirsdag 1000-2100  •  Onsdag lukket

Torsdag 1000-1700  •  Fredag 1000-1700  •  Lørdag efter aftale

NYT  ·  N
YT

Tilbyder nu senior-

 og studierabat!!!
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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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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

Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

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

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

26298029 / 26298012
Salg af træpiller og brænde.
Afhentning eller levering i 

nærmeste lokalområde.
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Nye aktiviteter i Askehavegård
Vi skyder 2016 i gang med en mas-
se nye ting og aktiviteter

Samtidig med at den første sne 
meldte sin ankomst, flyttede der 
også nye dyr ind i børnehaven. Der 
har længe været et ønske at udvide 
dyreflokken. Efter at vi sidste år 
mistede en af  vores geder, syntes 
vi, at det blev lidt tomt og derfor 
besluttede vi at købe 2 nye geder, 
samt 3 nye pige-kaninunger.

Gederne hedder Henriette og 
Laura, og Henriette er i lykkelige 
omstændigheder. Vi ved ikke, hvor 
mange kid, der er i maven, eller 
hvornår det bliver, så der er en del 
at glæde sig til. Dyrehuset har ef-
terhånden en del år på bagen, så 
det står for tur til næste arbejdsdag, 
hvor det får en tiltrængt make-over.

Tilgang og ændringer
Vi kan også berette, at det ikke kun 
er vores dyreflok, som vokser, men 
også børneflokken. Vi gik ud af  
2015 med et børnetal, der allerede 
lå over kommenens normering, og 
den gode trend fortsætter, og i lø-
bet af  foråret runder vi 50 børn. 
Derfor har vi brug for flere hænder 
og er i skrivende stund i færd med 
at ansætte en ny pædagog, som til-
træder 1. marts 2016.
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Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk

Vi vil også gerne byde velkommen til Jo-
nathan og Thea, som startede på Høloftet 
d. 1. januar og Freja, som starter på Laden 
d. 1. februar.

Da de fleste af  vores nye børn er myrer, 
den yngste børnegruppe, er det blevet en 
meget stor gruppe, så vi har valgt at dele 
gruppen op, så der bliver to mindre grup-
per. Der vil være myreforløb tirsdag for de 
røde myrer og onsdag for de grønne myrer.

Med årsskiftet fulgte også omslag i vejret. 
Som altid holdt vi fast i vores aktive udeliv 
bare i mindre omfang. Det var en stor udfor-
dring for især de mindste børn at holde sig 
varme, specielt pga. den iskolde vind, og sik-
kert også fordi vi manglede overgangen fra 
efterår til vinter, hvor man langsomt vænner 
sig til den dalende temperatur.

 I december måned plejer hele børneha-
ven at tage til Kirke Stillinge Kirke for at 
deltage i julegudstjenesten, som er specielt 
arrangeret for de 2 børnehaver og dagple-
jerne. Det var desværre ikke muligt at gen-
nemføre turen i december, da personalet var 
ramt af  sygdom. Vi var dog så heldige at 
kunne få arrangeret en ny kirkedag i starten 
af  januar, hvilket faldt i rigtig god jord hos 
børnene.

Sprogprojekt
På børnehavens årshjul byder årets første 10 
uger på sprogprojekt. Her lærer børnene, at 
kommunikation indeholder både en taledel 
og en lyttedel, samt vigtigheden af  begge dele. 
Temaet leges ind ved brug af  teater, rim 
og remser, højtlæsning og samtale. Tea-
terdelen kan både være med de voksne 
som skuespillere eller med børnene.  
De voksne laver nogle gange skuespil, hvor 
børnene kan se forskellige måder at løse 

problemer og konflikter på, hvor man bru-
ger sine ord, og ikke sin næve.

Men det kan også være børnene, der spil-
ler skuespil, hvor de øver 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 kutume, at man taler 
på skift og ikke afbryder hinanden.

Som supplement til sprogprojektet tager 
de ældste børn, krudtuglerne, på teatertur til 
Stillinge Skole for at overvære generalprø-
ven på deres teaterstykke. En tur, der bliver 
set frem til og talt længe om bagefter.

Tabulex
Vi har nu i et stykke tid benyttet det nye 
registreringssystem, Tabulex, som letter 
administration og kommunikation mel-
lem børnehave og forældre. Systemet giver 
blandt andet mulighed for at skrive beske-
der til forældrene om dagligdags aktiviteter 
og lignende. Et nyt system kan give diverse 
udfordringer og en eftermiddag i januar fik 
forældrene følgende besked: 

I dag har vi fået to nye geder de hedder 
Henriette, som er mor til vores anden nye 
ged, som hedder Laura. Henrettelse er også 
med gid, så vi venter spændt på at se hvor-
når det sker. Vi har også fået tre nye kaniner 
de har ikke fået nogle navne endnu så kom 
gerne med forslag.

Efter at være gjort opmærksom på ”hen-
rettelsen”, blev sætningen ’Henrettelse er 
også med gid’ til ’Henriette er også med 
kid’. Det blev der grinet en del af, så stave-
kontrollen længe leve…

De varmeste vinterhilsner
fra Bestyrelsen i Askehavegård
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Indkaldelse til generalforsamling i
KFUM-spejdernes Støtteforening i Stillinge

Vi indbyder hermed til
  

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 2. februar 2016 kl. 19.30 i Spejdergården, Støvlebækvej 4.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Beretning fra Støtteforeningen.
 3. Fremlæggelse af Støtteforeningens regnskab.
 4. Fremlæggelse af Grupperådets regnskab
 5. Beretning fra Bæverne
 6. Beretning fra Ulveflokken.
 7. Beretning fra Junior- og Spejdertroppen.
 8. Beretning fra Roverklanen.
  9. Beretning fra Gruppelederen.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til Støtteforeningen
        Følgende er på valg:
  Mette Christensen – modtager genvalg
 11. Valg af repræsentanter til Grupperådet
       Følgende er på valg:
  Henrik Andersen – udtræder 
  Stine Andersen - udtræder
  Peder Dam – modtager genvalg
  Peter Nielsen – modtager genvalg
12. Valg af revisor.
   Claus Jensen – modtager genvalg
13.  Fastsættelse af kontingent.
14. Eventuelt.

Medlemskab KFUM-Spejderne Støtteforening kan opnås ved indbetaling af 
kr. 50.00 pr. medlemskab.
Beløbet kan indbetales i SparNord konto Reg. 9383  kontonr. 45 81 53 10 15.

Støtteforeningen byder på kaffe, kage, øl og vand. 

På vegne af KFUM-Spejdernes Støtteforening
Mette Christensen & Manja Kristensen
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Vi har i 2015 haft megen god aktivitet. Men 
først og fremmest har vi nydt, at komme på 
nogle gode baner og fået god motion samti-
dig med, at vi har haft vore sædvanlige kon-
kurrencer .

Vi har i 2015 haft besøg af  Fuglebjerg og 
Drøsselbjerg og gjort genvisit, og har moret 
os med indbyrdes sommer-/efterårs-  og ju-
leturneringer.

I klubben er vi ca. 25 spillere, og der er  
plads til et par stykker mere, så hvis du i det  

nye år kunne 
tænke dig at 
være med i legen,  
så mød op  NU!  
Vi spiller hele året:
Tirsdag kl. 14-16, 
fredag kl. 14-16 og 
lørdag kl. 10-12 - eller du kan vente til 
foråret!

Velkommen
Bent Heegaard

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

I anledning af  at KFUM Spejderne i Stil-
linge har 50 års jubilæum, holder gruppen 
Åbent Hus d. 2. april 2016 i Spejderhytten 
på Støvlebækvej 4, Stillinge fra kl. 12.00 til 
15.00, hvor vi håber, så mange som muligt 
vil komme og fejre jubilæet med os.

Gruppen byder på lidt, at spise og drikke, 
og der vil i løbet af  dagen være forskellige 
aktiviteter på spejdergrunden.

I anledning af  jubilæet efterlyser vi gam-
le billeder, artikler og anekdoter eller andre 
små historier fra/om KFUM Spejderne i 

stillinge – kontakt Gitte Nielsen på gln@
live.dk.

Mange hilsner fra 
KFUM Spejderne i Stillinge 

50 års jubilæum

Nytårshilsen fra petanque

Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.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
Stillingevej 78, Kirke Stillinge

Tlf. 58 54 71 64
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Mangler du plads 
til dine møbler?
Opbevaring på 1. klasse

Åben alle ugens dage fra 8–20

Derudover efter aftale

Drøsselbjergvej 38  •  4200 Slagelse   •  Tlf. 29 70 40 30

 

 års erfaring

Mere end
 

50års erfaringårs erfaring

 SLAGELSE

Kloakservice

Tlf. 58 52 7062

• Slamsugning og spuling
• Transport af farligt affald • Grabbil 
• Kloak- og gravearbejde • TV-inspektion
• Jordhåndtering • Containerudlejning
• Snerydning • Erhvervslejemål

 www.slagelsekloakservice.dk

Tlf. 58 52 0025

• Tipvogne • Kranvogne
• Blokvogne • Containervogne
• Gaffeltrucks • Fejetraktor
• Grave- og læssemaskiner udlejes
• Jernplader • Containere
• Båd- og maskintransport
• Grus, sten, muld 

www.antonpetersen.dk
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VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

CONTAINERE INDUSTRIAFFALD     ENTREPRENØRKØRSEL     KRANER OP TIL 27 M M/U GRAB 
BLOKVOGNSTRANSPORT     LEVERING AF GRUS, STEN, MULDJORD OG SKÆRVER

RING PÅ 58 38 47 00
WWW.FORLEVVOGNMAND.DK
info@forlevvognmand.dk

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING

• Vedligeholdelse af 
 grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse

v/ Lasse Zielinski             

Hejningevej 30 • 4200 Slagelse • Mail: t.g.s@email.dk

www.t-g-s.dk
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NYE
ÅBNINGSTIDER

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-18.00
Lør.-søn. kl. 7.30-16.00

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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Skolefest
Stillinge Skole er kommet godt ind i det nye 
år og vi ser alle frem til den årlige skolefest 
torsdag i uge 6. I år er omdrejningspunk-
tet, at de professionelle skuespillere er blevet 
trætte af  deres job. Heldigvis træder skolens 
dygtige elever til og overtager rollerne. I kan 
glæde jer til at se eleverne i så forskellige film 
som ”Frost”, ”James Bond” og High School 
musical”. Som altid slutter vi festen af  med 
fyrværkeri. Skulle man have lyst til at kom-
me og se det, er man mere end velkommen 
torsdag. 11/2 kl. ca. 21 på boldbanen ved 
hallen.

Kvalitetsrapport
Skolerne bliver årligt målt på forskellige 
parameter af  ministeriet. Skolebestyrelsen 
har bedt mig gøre opmærksom på, at der 
er skabt nogle gode resultater i samarbejde 
mellem alle skolens interessenter. Her på 
skolen er vi selvfølgelige glade for, at ele-
verne klarer sig godt, men vi sætter også stor 
pris på det samarbejde, vi har med alle jer i 
lokalsamfundet.  Nedenstående er et uddrag 
af  skolens resultater. 

• Skolens karaktergennemsnit er 0,7 bedre 
end kommunens og 0,2 bedre end lands-
gennemsnittet.

• 100% af  skolens elever er uddannelses- 
parate. Dette er 18% bedre end kommu-
nen og 10 % bedre end landsgennemsnit-
tet.

• Skolens læsetest er bedre end kommunens 
gennemsnit på alle de målte klasser og 
over sammenligningsgrundlaget for 2009.

• Skolens kompetencedækning af  undervis-
ningen med linjefagsuddannet personale 
er generelt højere end både kommune- og 
landsgennemsnit.

• Trivslen blandt skolens elever er på højde 
med både kommune- og landsgennemsnit 
på alle årgange.

• Forældretilfredsheden er bedre end lands-
gennemsnittet, og 95% af  forældrene del-
tager i møder med skolen.

• Elevernes ulovlige fravær er 0,6% mindre 
end landsgennemsnittet og ligger på 1,1%

• Overgangen til ungdomsuddannelserne 
efter 15 mdr. er på 95% og er 12% bedre 
end kommunens gennemsnit og 9% hø-
jere end landsgennemsnittet.  

Fastelavnsfest i SFO’en
Skolens SFO har besluttet, at hele uge 5 er 
temauge med fastelavn som omdrejnings-
punkt. Børnene skal blandt andet lave ma-
sker og fastelavnsris, og torsdag slår vi katten 
af  tønden og tænder op i grillen. Vi håber, 
børnene vil få en god, sjov og lærerig uge. 

Åben skole
I kommende skoleår skal anden del af  folke-
skolereformen implementeres. Vi er derfor 
gået i gang med at forberede ”Åben skole”, 
hvor vi gerne vil inddrage lokalsamfundet 
mere i skolens arbejde og læring. I det kom-

Godt nytår til jer alle
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Vi i Klub Stjernen vil gerne gøre opmærksom 
på at Klubben er en frivillig forening, som 
holdes i gang af  bestyrelsen SAMT Jer for-
ældre eller andet familiemedlem over 18 år.

Dette fremgår også af  selve indmeldel-
sessedlen, hvor der står, at klubbens besty-
relse gerne ser, at man bidrager med 2 vag-
ter i klubben pr. sæson pr. barn. Er det helt 
umuligt pga. arbejdstider, kronisk sygdom 
eller andet, hører vi selvfølgelig også gerne 
fra jer, så vi ved besked.

Kontakt Mie for at give datoer for, hvor-
når I har mulighed for vagter. Find Mies tlf. 
nr. på vores hjemmeside: www.klubstjernen.
dk

Jo flere der hjælper til, jo STØRRE er 
muligheden for, at klubben består. Nu har 

den eksistereret i 15 år, så det ville jo være 
super ærgerligt, at den skulle lukke, når vi 
har mange børn i klubben, som hygger sig.

Klubben har ordinær generalforsamling 
lørdag d. 30. januar 2016 kl. 17.00.

Vi sluttede 2015 af  med julebanko, hvor 
de heldige vandt gode gevinster.

Vi ser frem til endnu et godt år for klub-
bens medlemmer med hygge i klubben og 
ture ud for at opleve noget, biograf, svøm-
mehal eller andet, kom meget gerne med 
ideer.

Følg med på hjemmesiden, på Facebook 
under Ungdomsklubben Stjernen.

På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese

mende halve år vil vi udfylde platformen 
”Skolen i virkeligheden”. Her er det vores 
mål, at vi får beskrevet de forskellige steder, 
vi kan besøge, og alle dem, der har lyst til at 
besøge os og fortælle om alt det I ved og kan. 
I kan se portalen ved at søge på ”Skolen i 
virkeligheden”. Hvis nogle kunne tænke sig 
at blive en del af  portalen, er I mere end 
velkommen til at kontakte skolen.

Værdiregelsæt
Skolebestyrelsen har færdiggjort arbejdet 
med skolens værdiregelsæt. Det er besluttet, 
at vi de kommende år skal arbejde med føl-
gende fem overskrifter:

• Forskellighed er en styrke
• Trygge rammer
• Realisere potentialet
• Udviklingsaktive
• Aktive i sociale fællesskaber 
Skolebestyrelsen udarbejder en folder, 

som skal danne grobund for andre tiltag, 
som skal være med til, at alle skolens bru-
gere kender og agere efter skolens værdig-
rundlag i fremtiden. 

På skolens vegne
Skoleleder

Martin Meier

Støt vores annoncører - de støtter os!
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LYNHURTIGT
INTERNET

- HØJ STABILITET

- HØJ KVALITET
- FORSYNING MED BACKUP

- MULIGHED FOR ONLINE TV

- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

Se dækningskort og hvor du kan få lynhurtigt 
internet på internet4u.nu

Eller ring på tlf. 88 440 440  for mere information

Internet4u.nu | Computer-Problemer
v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440  - 26 244 679

www.internet4u.nu | www.computer-problemer.dk

Kender du det at have et sommerhus, 
eller bo ude på landet hvor det stadig-
væk er svært at få ordentlig hastighed 
på internettet?

Internet4U har løsningen!

Tlf.: 88 440 440 - 26 24 46 79
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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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I det sydvestlige kapel i Stillinge Kirke hæn-
ger der et maleri, som forestiller Jesus, der 
helbreder en døvstum mand. 

På billedet står: Han har gjort alle ting vel. 
Mark. 7. Cap.  31. V.

Det er malet af  Lucie Ingemann, som 
var gift med den populære salmedigter i 
Sorø B. S. Ingemann. Lucie Ingemann leve-
de fra 1792 til 1868. Hun begyndte at tegne 
allerede som 6-årig, og fra 1817 begyndte 
hun at søge undervisning hos kendte kunst-
malere. Efter at have lært at male blomster-
motiver og personer begyndte hun for alvor 
i 1828 at male altertavler, og foruden male-

riet i Stillinge kan man på Sjælland se an-
dre af  hendes bibelske malerier i Sorterup, 
Kindertofte, Alsted, Rørby, Sdr. Asmindrup, 
Slangerup, Nykøbing Sj. og på Sorø Amts 
Museum.

Hun nåede at male ikke mindre end 53 
bibelske malerier, hvoraf  de fleste var be-
stemt til altertavler. De blev fordelt til hele 
landet, inkl. Grønland, Island og Færøerne. 
(Se evt. B. S. Ingemann-Selskabets: Et lille 
Levnetsløb til Bernhard. 1996)

Altertavlerne var Lucies egentlige inte-
resse, og mange af  hendes tidligere tegnin-
ger var tænkt som forarbejder til altertavler. 
Kunstnerisk var de ikke så fremragende. 
I samtiden blev de da også kritiseret. H. 
Schwanenflügel kaldte dem i 1886 for noget 
slemt smøreri til hobe. Palle Lauring skrev om 
dem i 1972: De er talentløse og aldeles rædsesfulde.

Både før og nu er det spørgsmålet, om 
det er rimeligt at bedømme Lucies alterbil-
leder alene ud fra det maletekniske. Hun 
skrev i sin levnedsbog: 

Flere præster har sagt til mig, at det stemte dem 
godt at stå foran mit alterbillede, før de gik op for at 
prædike, og når de nævnte billedet i deres prædiken, 
så gjorde det indtryk på flere bønderfolk.

Der er her tale om et eksempel på, at 
kunstkritikernes vurdering ikke svarer til 
den glæde, mennesker har ved et kunstværk, 
når det taler til dem personligt. Der er stor 
forskel på, om noget er en formssag eller en 
hjertesag. Som Aakjær skriver: Det kan kolde 
hjerner ej forstå.

I Sorø Amts Årbog 1946 fortæller amt-
mand V. Topsøe, at engang skulle fru Inge-
mann have nyt stakit omkring Ingemanns 
hus, og hun skrev da til amtmand P. C. Ste-
mann:

Lucie  Ingemann  i  Stillinge  Kirke
Af Helge Christiansen 

Lucie Ingemanns maleri i Stillinge Kirke.
Det er her gengivet i sort/hvid, men kan ses i kirken 
i farver.
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Det lyseblåt skal være, at det kan ligne luft og 
atmosfære.

Han svarede:
Nej, det stryges skal med tjære, at det kan hold-

bart være.
Og derved blev det. Stemann var en bøs 

herre, der ikke tålte modsigelse. 
Han var ejer af  Valdbygård fra 1805 til 

1846, og i den periode hørte det halve af  

Hejninge og næsten hele Stillinge Sogn un-
der Valdbygård Gods, som dermed omfat-
tede over 8000 tønder land. Han var økono-
misk leder af  Sorø Akademi, Herlufsholm 
Skole og alt deres jordegods. Desuden var 
han statsminister i over 20 år.

P. C. Steemann Lucie Ingemann

TILMELD	DIG	LOKAL	NYHEDSMAIL

www.2sogne.dk
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TØ
MRER-GÅRDEN ApS

Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse

Ny-byg • Renovering • Tilbygninger • Sommerhuse
Papirisolering • Hovedentreprise • Tagarbejde

21 75 91 34 • 58 54 91 31

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde 

Kloakering  & dræning 
Tilslutning til offentlig kloakering 
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m. 
Støbearbejde 
Jordflytning 
Kystsikringer 
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m. 
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons 
Nedrivning med professionelt udstyr 
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl 
Salg og levering af sten - og grusmaterialer,  jord og granitskærver  
Belægningsarbejde 
Ny, om - og tilbygninger 
Total, hoved og fagentreprise 
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse 
TV-inspektion af kloaker 
Saltning og snerydning  
Container kørsel/Udlejning 

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet 
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med 
professionelt udstyr. 

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i 
projektet. 
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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

Murermester

Byggeri & anlæg

Kunstgræsanlæg
i hele Danmark
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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. Støt vores 
annoncører 

- de støtter os!



54       2sogne      Februar 2016     

K
o

n
firm

ered
e 2

. o
k

to
b

er  19
6

6
5

0
  å

rs  k
o

n
firm

a
n

d
ju

b
ilæ

u
m

  2
0

16

Bagest fra venstre: Paul M
ikael Bostrøm Ø, Leo Ekkelund Kristensen N, Preben Jørgen Stahl M

ortensen S og Boris Olsen K. M
ellemste fra venstre: Jytte Karen H

enriksen K, Tove 
Fodgaard, Kongsmark, Kirsten M

ariane Augusta Pedersen S, Lisbeth Lorenzen S og pastor Olesen. Forrest fra v.: M
inna M

arie Pedersen K, H
enriette Siggaard Pedersen S, Inge Lissi 

M
adsen B, Bodil Lise Pedersen S og Ketty M

adsen K.
(S =

 Stillinge, Ø =
 Øster Stillinge, B =

 Bildsø, K =
 Kelstrup og N =

 Næsby)
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Torsdag d. 3. marts kl. 19.30
Foredrag i præstegården

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

Tirsdag d. 15. marts kl. 19.00
Landsbykorets forårskoncert

Søndag d. 20. marts kl. 14.00
Stillinge IF afholder gymnastik-
opvisning i Stillingehallen

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

Lørdag	d.	2.	april	kl.	12.00
KFUM-spejderne afholder 50 års 
jubilæum i spejdergården

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

Torsdag d. 7. april kl. 19.30
Foredrag i præstegården

Mødekalender 

Tirsdag d. 2. februar kl. 19.30
KFUM-spejdernes Støtteforening 
afholde generalforsamling

Søndag d. 7. februar kl. 14.30
Fastelavnsfest i Stillingehallen

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

Torsdag d. 18. februar kl. 19.00
Stillinge Forsamlingshus og 
Støtteforeningen afholder 
generalforsamling

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

Mandag	d.	29.	februar	kl.	19.00
Stillinge IF afholder 
generalforsamling i Huset

Mandag	d.	29.	februar	kl.	18.00
Kelstrup Forsamlingshus afholder 
generalforsamling 
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SÆT X I KALENDEREN

Søndag den 21. august 2016
MOTIONSLØBET

INDIAN SUMMER RUN I 
BILDSØ SKOV OG 

STILLINGE STRAND




