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Hejninge-Stillinge
Lokalråd
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Årets beboermøde
i Huset
- Se side 5

Fastelavn
i Stillingehallen og Brugsen
- Se side 6

Du kan også læse 2sogne på

Februar 2017

40. årg.

Deltag i Hejninge
Bylaugs arrangementer
- Se side 13

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
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

2sogne

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler.
Tryksted: Lasertryk
”2 Sogne” trykkes i 1500 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.

2sogne omdeles fra den sidste weekend
i ulige måneder til første weekend i lige
måneder. Den efterfølgende fredag lægges
bladet til afhentning i områdets dagligvarebutikker.

I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
4: Valgmøde
5: Beboermøde
6: Fastelavnsfest i Stillingehallen og Brugsen
7: Badminton og
Generalforsamling i Stillinge IF
12: Askehavegård
13: Hejninge Bylaug
18: Forhøjet vandstand Næsby Strand
20: Ungdomsklubben Stjernen
Generalforsamling i
Kelstrup Forsamlingshus
21: Spejderne
25: Kirkesiderne
36: Landsbyernes Erhvervsnetværk
37: Petanque
38: Stillinge Skole
39: Stillinge Forsamlingshus
44: Kr. Stillinge Plejecenter
45: Hus og Grund
48: Tøvestensgården
54: Landsbykorets Forårskoncert
55: Mødekalender

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 - 0000242740.

Forside:
Næsby Strand slap helskindet igennem januars varslede
forhøjede vandstand og undgik ødelæggende oversvømmelser,
ikke mindst takket være Beredskabets udlagte ’watertube’.
Et nyt ord, som vi nok skal høre flere gange i fremtiden, da
oversvømmelser ser ud til at blive et hyppigere og hyppigere
fænomen. Se mere på side 18. Foto: Børge Carlsen

Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com
Lokalrådets web-master:
Ib Jensen · www.2sogne.dk
2sogneweb@gmail.com
Redaktionsadresse for 2sogne:
Arne Olsen
2sogne@gmail.com. Tlf. 60 67 33 42
Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. april 2017.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 10. marts 2017.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet havde stiftende generalforsamling d. 16. marts 1978. Efter velkomst
fra initiativgruppens Jørgen Mortensen,
blev Thomas Meldgaard valgt som dirigent.
Gert Colding fortalte på initiativgruppens
vegne om det forudgående borgermøde
samt om gruppens arbejde efterfølgende.
Det af initiativgruppen udarbejdede forslag til vedtægter blev fremlagt af Max Pedersen (Køhlert). Forsamlingen diskuterede
bl.a. problemerne/betydningen af ordet
”tværpolitisk”, men accepterede dog initiativgruppens forslag med ganske små justeringer.
Vika Rasmussen berettede om initiativgruppens økonomiske forhold. Der var tidligere blevet indsamlet 1.200,- kr., der dog allerede var blevet brugt, bl.a. til tryksager og
leje af Forsamlingshuset. Initiativgruppen
opfordrede de tilstedeværende til at fortsætte
med frivillige bidrag, og i løbet af aftenen
blev der da også indsamlet 700,- kr.
Initiativgruppen havde modtaget i alt 30
forslag til arbejdsopgaver for Lokalrådet,
forslag som Niels Martin Hjermind havde
oplistet og fremlagde for forsamlingen.
Max Pedersen orienterede kort om status
på etablering af cykelsti langs Bildsøvej (og
vi venter stadig på den).
Jørgen Frandsen gennemgik en kandidatliste på ikke færre end 102 forslag til kandidater, hvoraf hele 21 accepterede at opstille.
Hver af de 21 kandidater præsenterede sig
selv og deres syn på forskellige sager.
Afstemningen gav følgende Lokalråd:
Jørgen Frandsen (Formand), Max Pedersen (Næstformand, Sekretær og PR), Gert
Colding (Redaktør), Hans Bunde (Medredaktør), Søren Askjær Jørgensen (Kasserer),
Karen Madsen og Elly Johansen.

Som suppleanter blev valgt Vika Rasmussen og Kaj Madsen.
Som revisorer blev valgt Jørgen Andersen og Henrik Jakobsen.
Med i beboerbladets redaktion var også
Eva Svenningsen, Ingelise Pedersen og
Knud Vagn Larsen.
Som nævnt i forrige nummer af 2sogne
vil Lokalrådet gerne højtidligholde Rådets
40 års jubilæum og søger i den forbindelse
input og idéer til, hvordan dette kan markeres. Skriv til 2sogneformand@gmail.com.
Beboerbladet ”2sogne” blev i december
trykt i farver, hvilket gjorde bladet om muligt
endnu flottere. Vi kan ikke ofte og højt nok
takke Arne Olsen for hans store arbejde og
gode evner som redaktør. Vi håber naturligvis, at bladet – nu i farver – falder i læsernes
smag og vil godt opfordre til, at foreninger,
institutioner og andre ildsjæle sender indlæg
og fotos til 2sogne@mail.com.
Lokalrådet søger hele tiden øget samarbejde med andre foreninger, og har således
aftalt jævnlige møder med Hejninge Bylaug
og Havrebjerg Sogneforening. Den 26. oktober havde Lokalrådet inviteret en række
grundejerforeninger fra strandområdet til
møde i HUSET, med henblik på øget samarbejde, også her blev der aftalt fremadrettede møder. I en tid, hvor meget centraliseres og de offentlige enheder bliver større
og mere ”fjerne” mener vi, at det er vigtigt
med øget lokalt sammenhold og samarbejde. Har du lyst til at deltage i dette eller har
ideer/input, så skriv til 2sogneformand@
gmail.com.
Lokalrådet holder beboermøde torsdag
d. 9. marts, og da mindst én af de ”gamle”
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ildsjæle ikke har resurser til mere, er det bydende nødvendigt med nyt blod i Rådet,
hvis arbejdet skal fortsættes. Har du blot lidt
energi, du vil bruge på at bevare/udvikle det
lokalområde, hvor du bor, så er du meget

2sogne

velkommen til at deltage i lokalrådsmødet 8.
februar 2017, så du har mulighed for at se
os lidt an.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Lokalrådet afholder det traditionsrige

Valgmøde
Torsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19.00.
Mødet holdes i Stillinge Forsamlingshus.
Forud for kommunalvalg, plejer Hejninge-Stillinge Lokalråd at holde
valgmøde med deltagelse af spidskandidaterne fra de etablerede
landsdækkende partier.
Det er efterhånden blevet en tradition, at valgkampen begynder i Stillinge
Forsamlingshus. Nogen mener dog, at valgkampen startede allerede sidste
år, men det skal ikke afholde os fra at holde valgmøde og dermed skyde
”den rigtige” valgkamp i gang.
Sæt derfor allerede nu X i kalenderen d. 3. oktober og mød op med åbent
sind og gode spørgsmål til politikerne.
Lokalrådet sørger som sædvanligt for en hård og retfærdig ordstyrer, så
ingen får lejlighed til enetaler, og så mødet kan foregå i en sober tone.
Lokalrådet er vært ved kaffe / te og brød.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

www.2sogne.dk
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Lokalrådet afholder det årlige

Beboermøde
Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 19.00
Mødet holdes i HUSET, Bildsøvej 74 C
Lokalrådet er vært ved kaffe/te og brød
Program:
Beboermøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg af Lokalråd og suppleanter
(valg af stemmetællere)
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt
Overrækkelse af Lokalrådets Årspris
På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

2017
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Fastelavnsfest i
Stillingehallen
Søndag den 26. februar 2017 kl. 14.30-17.00
TØNDESLAGNING FOR ALLE MED 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 onsdag d. 22. februar - på mail: fastelavn@hotmail.com

FASTELAVN I DAGLI’ BRUGSEN KR. STILLINGE
LØRDAG D. 25. FEBRUAR 2017 KL. 10.30
FOR BØRN ML. 3 & 10 ÅR

Februar
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Stillinge IF badminton
I forbindelse med den kommende generalforsamling har Hans Kurt Nielsen, efter 4 år,
valgt at trække sig fra posten som formand
for badmintonudvalget.
Ligeledes har udvalgsmedlem Pia Nielsen, efter 10 ½ år på forskellige poster, valgt
at trække sig fra udvalget.
Dette betyder, at det er nødvendigt at få
nye mennesker til at føre badmintonafdelingen videre.
Der er brug for 2-3 personer, som har lyst
til at stå for:
• Indskrivning til badminton i august.
• Udarbejde og sætte opslag op; baneoversigt, juleafslutning, sæsonafslutning og evt.
skoleferie (uge 42 og uge 7), samt lukket i
uge 6.
• Trække lister i programmet Conventus i
forhold til kontingent.

• Vælge en formand, som skal repræsentere
afdelingen i bestyrelsen. Der er ikke mødepligt til bestyrelsesmøder.
Der er mulighed for at arrangere turnering,
en dag med fællesspil eller lignende, hvis
man har lyst til det.
Opgaverne er få men vigtige for, at badminton fremadrettet kan være en aktiv idrætsgren i Stillinge IF.
Selvom Hans Kurt og Pia begge takker
af, vil de stå til rådighed for det nye udvalg
i den kommende sæson, så der bliver en glidende overgang.
Hvis man ønsker at stille op eller har
spørgsmål, kan der rettes henvendelse til
Hans Kurt Nielsen tlf. 58549286 eller Pia
Nielsen tlf. 51625455

Generalforsamling i
Stillinge Idrætsforening
Stillinge Idrætsforening afholder generalforsamling
i Huset, Bildsøvej 74 C,
mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk
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Stillinge Forsamlingshus

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

Lars Meng 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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Kom-Ann
Hudplejeklinik

• Ansigtsbehandlinger
• Frugtsyrebehandlinger
• Hårfjerning
• Dag og fest makeup
GAVE
• Massage
KO
U
• Vipper og bryn
DSTED RT
ES
• Tandsmykker
• Gelénegle
• Ansigtszoneterapi

Kom-Ann

- Hudpleje og makeup for alle
Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
585 845 55

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
FYRTEST
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

Hurtig VVS-hjælp
•
•
•
•
•
•

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

2017

•
•
•
•
•
•

Solvarme
Sanitet
Naturgas
Oliefyrsservice
Biobrændsel og pilleovne
mail: info@naesbyvvs.dk
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Have & Park

2sogne

Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park
Have
& Park
& Park

Trailere samt marine
produkter
Trailere
samt marine produkter
Trailere

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

BIRKEDAHL’s BILER

www. jongshoej-maskiner.dk

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
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www.stillingeif.dk

Brian Grundahl
5194 9397 formand@stillingeif.dk
Arne Olsen
6067 3342 nf@stillingeif.dk
Kirsten Nielsen
5353 6290 kasserer@stillingeif.dk
Vakant		
badminton@stillingeif.dk
Kim Nielsen
20739789 fodbold_senior@stillingeif.dk
Vakant
gymnastik@stillingeif.dk
Christina Winther
2223 0000 handbold@stillingeif.dk
Connie Jensen
4033 3537 petanque@stillingeif.dk

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Slagelse

Æ

R

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Petanque

ILLINGE
ST

18
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Stillinge Idrætsforening
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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.

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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Velkommen nytår og velkommen her…
Vi vil gerne byde velkommen til Irene, som er
startet hos Larverne som pædagogmedhjælper d. 01.01.17, og Pia, som ligeledes starter
hos Larverne som pædagog d. 01.02.17.
Sus fortsætter hos Larverne, så der fremadrettet er et fast team på 3.
Det betyder, at hverdagen på stuerne, Høloftet og Laden, nu kommer til at ligne sig
selv igen.
Sprogprojekt
I øjeblikket bliver der arbejdet med temaet
sprog, både hvordan det ser ud på skrift, men
også hvordan man bruger det i praksis. Børnene lærer, 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.
Teaterdelen 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 bruger sine
ord, og ikke sin næve.
Men det kan også være børnene, der spiller 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 verden, hvor det jo er god kutyme, at man taler

på skift og ikke afbryder hinanden. Der bliver ligeledes sat fokus på det skriftlige, hvor
børnene øver sig på tal og bogstaver, at skrive
og genkende deres navn, samt at lege/skrive
bogstaverne for at styrke finmotorikken omkring det.
Som supplement til sprogprojektet tager
de ældste børn, krudtuglerne, på teatertur til
Stillinge Skole for at overvære generalprøven
på deres teaterstykke. En tur, der bliver set
frem til og talt længe om bagefter.
Fastelavn
Inden længe bliver Askehavegård endnu en
gang pyntet op, denne gang til fastelavn. Der
klippes katte, lanterner og masker. Så får
børnene øvet finmotorikken ved at klippe,
tegne og ikke mindst pynte de fine ting, de får
lavet. Til sidst sættes det hele på et fastelavnsris, som hænger til pynt indtil efter fastelavn.
Snakken går allerede nu på hvad udklædningen skal være til fastelavn. Der høres allerede nu rygter om flere superhelte, prinsesser
og søde dyr.
Der holdes fastelavn med tøndeslagning
fredag d. 24. februar.
Askehavegård kan være stedet for netop
jeres barn, så kig forbi hjemmesiden, ring og
få en snak eller kom forbi og se, hvem vi er…
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård

Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk
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Hejninge Bylaug
Aktivitetskalender
Gåture
Søndag den 19. februar 2017 kl. 13.00
Søndag den 19. marts 2017 kl. 13.00
Vi mødes ved Strandvejen 118 og går en tur
efter fælles beslutning.
Turen varer ca. 1½ -2 timer.
Virksomhedsbesøg
Onsdag den 22. februar kl. 18.30
Vi besøger Michael Andersen, Hovvejen 10,
Tøvestengården.
Michael vil fortælle om bedriften og alle sine
køer. Han vil sikkert også fortælle om det

spændende projekt med køer på græs i Tude
Å dalen, og samarbejdet med Osteriet og co.
Se mere om Tøvestensgårdens historie på
side 48-49 i dette blad.
Generalforsamling
Vi afholder generalforsamling den 25. april
2017 kl. 19. Sted oplyses senere. Sæt allerede
nu datoen i din kalender.
Vi glæder os til at se rigtig mange, så vi kan
styrke vores netværk og sociale relationer.”
Bolette Trier

Virksomhedsbesøget går til Tørvestengården, hvor vi også vil se nærmere på køerne.

Støt vores annoncører - de støtter os!
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Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56

Rieks Rengøring
• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask
V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

Kelstrup Forsamlingshus

Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk
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M www.mads
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

R.M.
I/S
R.M. Maskinbrodering
Maskinbrodering I/S
v/Rikke
v/Rikke Borup
Borup Ryttersgaard
Ryttersgaard &&
Marie
Borup Jensen
Jensen
Marie Borup
Løvegade
Grønhøjvej40A,
12b,4200
4200Slagelse
Slagelse
Tlf.
Tlf. 2627
26274679
4679eller
eller2332
23320385
0385

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

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

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk
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S mmerfuglen
www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

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

2017
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Anlægsgartnermestre
Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester
Aut. kloakmester

Et trygt alternativ
for de mindste!

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE
NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE

GRÆSETABLERING
GRÆSETABLERING
BESKÆRING
TRÆFÆLDNING
TRÆFÆLDNING
KLOAKARBEJDE
KLOAKARBEJDE

www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Brian Olsen

VEDLIGEHOLDELSE
Anlægsgartnermestre
Holbergsvej 81B
26Brian
16 57Olsen
20
Tersløse
brian@stepla.dk
VEDLIGEHOLDELSE
BESKÆRING
4293 Dianalund
26 16 57 20
brian@stepla.dk
Martin Bertram

www.stepla.dk

40 56 00 75

Martin Bertram
Aut. kloakmester

Lea & Stian Koldhøjvej 7, 4200 Slagelse tlf.: 20896179
	
  

martin@stepla.dk
40 56 00 75
martin@stepla.dk

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE

GRÆSETABLERING
BESKÆRING

Brian Olsen

VEDLIGEHOLDELSE

26 16 57 20

brian@stepla.dk

TRÆFÆLDNING

KLOAKARBEJDE

Martin Bertram

40 56 00 75

martin@stepla.dk

Alle former for smedearbejde i stål, rustfrit stål og aluminium
Trapper – Havelåger – Stålkonstruktioner – Reparationer

Kildemosen 1 – Kelstrup – 4200 Slagelse
Tlf.: 58 50 51 00 – E-mail: kism@kism.dk
www.kism.dK

- Vi glæder os til at høre om dit næste projekt!
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Forhøjet vandstand
den 4.-5. jan
Scan koden og se
den flotte film om
stormfloden på
www.slagelse.dk
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ved Næsby Strand
nuar 2017
Foto: Morten Mikkelsen,
24Produktion
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Klubbens bestyrelse er blevet enige om på
forsøgsbasis at lukke kl. 19.00 mandag, tirsdag og onsdag fra d. 20. februar. Det er lige
efter vinterferien frem til maj, hvor sæsonen
slutter.
Vi var sidst i januar i biografen, med 5.
klasserne op til det 18 år. Vi så ALLE FOR
3, forpremiere med Mick Øgendahl, og instruktør Rasmus Heide kom og præsenterede filmen.
Torsdag d. 2. februar er der biograftur
igen, denne gang for 3. og 4. klasserne. De
skal se VAIANA i 3D.

Senere i februar skal børn/unge ud at
bowle og i marts måned er der en svømmehalstur i vente.
Følg med på vores hjemmeside www.
klubstjernen.dk samt på vores Facebookside
Ungdomsklubben Stjernen. Giv den gerne
et Like, så vil vores opslag komme ind på din
egen FB.
Bestyrelsen ser frem til endnu et sjovt og
hyggeligt år i klubben med skønne børn og
unge.
På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese.

www.klubstjernen.dk
KELSTRUP FORSAMLINGSHUS
Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling
i forsamlingshuset mandag den 20. marts 2017 kl. 18.30
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

Støt vores annoncører
- de støtter os!
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Generalforsamling i
KFUM-Spejdernes
Støtteforening
i Stillinge
Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 19.30 afholder
KFUM-Spejdernes Støtteforening i Stillinge generalforsamling i Spejdergården,
Støvlebækvej, Kr. Stillinge.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Vel mødt.
KFUM-Spejdernes Støtteforening i Stillinge

Loppeting
KFUM spejderne i Stillinge søger effekter til vores loppemarked,
som afholdes i august.
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.
Peter Nielsen tlf.: 51 25 32 19 · Karsten Jørgensen tlf.: 22 34 73 95

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 eller ring til tlf. 60 67 33 42, og jeg
vil sørge for, at bladet bliver leveret fremover.
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Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse
• Vedligeholdelse af
grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

v/ Lasse Zielinski

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

www.t-g-s.dk

VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

CONTAINERE INDUSTRIAFFALD
BLOKVOGNSTRANSPORT

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

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

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING
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Sydbank Slagelse
Schweizerpladsen 1 A · 4200 Slagelse
tlf. 74 37 94 00 · sydbank.dk
Åbningstider
Mandag-fredag 10-16
Dog torsdag 10-17.30

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

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

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

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00
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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
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KIRKENS FÆLLESSKAB
Der har igennem kirkens historie været en tendens til at
kirken og dens medlemmer ville afsondre sig fra verden.
Nogle gange har man gjort det i helt konkret forstand ved
at bygge klostre og leve et liv, der var rykket ud af den
almindelige sammenhæng i samfundet uden om klostret.
Visse klosterordener havde dog også et udadvendt virke
som for eksempel syge- og fattighjælp, men munkene
levede alligevel i en vis grad udskilt af verden.
På lignende vis har mange kristne gennem deres
daglige liv villet udsondre sig fra den øvrige verden. Der
har været forestillinger om at kristne skulle leve et særligt
liv. De skulle ved deres dydige livsførelse adskille sig fra
andre mennesker.
Det er på en pudsig bagvendt måde den samme tendens, der går igen i de mange folkekirkelige bestræbelser
på at samle en aktiv menighed omkring sognekirken og
omkring sognegården. Man har belært af god luthersk
teologi opgivet tanken om, at de kristne skulle afsondre
sig fra verden i særlige klosterfællesskaber, og man abonnerer heller ikke længere på den moralistiske version,
hvor de kristne skal udskille sig fra resten af samfundet
ved deres dydighed. I stedet hører man ofte en tale om at
de kristne skal udgøre og tilbyde et særligt varmt og inkluderende fællesskab.
Så forsøger man at skabe et særligt fællesskab omkring kirken og sognegården. For man har jo mange
steder fået opført en sognegård, hvor man kan have et
større udbud af aktiviteter, end der kan afvikles i kirken.
Uanset om det er villet og bevidst, så opstår der ud af
denne bestræbelse en opfattelse af, at kirken er det særlige
fællesskab af dem, der kommer til kirkens arrangementer.
Der sker det mærkelige, at man ser det som en mangel, når folk kun kommer for det kirken egentlig er her
for: forkyndelsen ved dåb, konfirmation, vielser, begravelser, og i søndagsgudstjenesten. Der er nogle, der taler
„kernemenigheden“. Men selve dette begreb indeholder
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nedvurdering af dem, der mest kommer, når de har en
særligt anledning.
Tallene viser faktisk, at dåbs- og konfirmationsselskaber udgør en væsentlig del af kirkegængerne på et år.
Men hvad er kirken egentlig og hvad er det kirkelige
fællesskab egentlig, hvis man skal tale om et sådant?
Kirken udgøres af alle dem, som af Guds ord ved
dåben er gjort til Guds børn. Alle de døbte er kirken, alle
de, der har hørt Guds ord og af ordet er blevet hans
børn. Det ord, der tilsiger os syndernes forladelse, evigt
liv og barnekår hos Gud.
Det fællesskab, som Guds ord, som evangeliet skaber, det er dermed et andet fællesskab, end det såkaldt
kirkelige fællesskab i sognegårdene. Det er fællesskabet af
syndere, der har Guds tilgivelse. Det er langt mere inkluderende fællesskab end noget fællesskab, vi kan skabe
rammer om. Det er fællesskabet af alle døbte i hele sognet, hvad enten de er kirkeligt engagerede eller ikke. Det
er fælleskabet med alle kristne i hele verden.
Det er et fælleskab, der ikke skiller sig ud ved noget
synligt. Ikke ved at man kommer bestemte steder og
deltager i bestemte aktiviteter. Det er udelukkende kendetegnet ved noget man hører, nemlig evangeliet, og ved det
usynlige kors, der ved dåben er tegnet for vores pande og
vores bryst ved dåben.
Kirken kan ikke blive mere inkluderende og åben,
end den er om søndagen, når evangeliet lyder. Vil man
finde kirkens fælleskabet mere konkret, så må man gå ud
af kirken og ud af sognegården, ud der hvor folk bor, ud
hvor folk mødes, i skole, på arbejde, i idrætsforeninger,
sangkor, i butikker, i nattelivet. Allevegne findes det, men
det skiller sig ikke ud som særligt kirkeligt. Vi er alle
kirken, og vi er det hele tiden, også når vi ikke lige tænker
over det.
Det sande kirkelige fællesskab, fællesskabet af alle de
døbte, af de tilgivne syndere, dette fællesskab er jordens
salt og verdens lys, for det fællesskab bærer i sig selv
vidnesbyrd om syndsforladelsen og det evige liv. MB
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag, den 23. marts, kl. 19.30 NB! NY dato!
Sognepræst Morten Brøgger:
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Hvorfor er Luther så vigtig?
Illustreret med billeder fra en
studierejse i sensommeren 2016,
fortæller Morten Brøgger om,
hvorfor Martin Luther stadig er
vigtig, og om hvilken betydning han
har haft for vores land og kirke.
Torsdag, den 27. april, kl. 19.30:
Sognepræst Rasmus H. C. Dreyer:

Hans Tausen. Den ivrige reformator.
Hans Tausen er en af Danmarks mest kendte reformatorer. Han var munk. Han læste i Wittenberg, og
han bragte reformatoriske tanker og nye ideer med
til reformationen af Viborg og København i
1520'erne. På den vis var han "en dansk Morten
Luther"
Men var denne måske-danskeLuther så egentlig luthersk? Faktisk ville Hans Tausen og hans
reformatorkolleger i Danmark
gerne gå endnu længere end Martin Luther. Hans Tausen ville gøre et ukristeligt samfund kristeligt
og troende igen – koste hvad det
ville.
Alle er velkomne. Der er fri entré og kaffebord begge aftener.
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FÆLLESSANG I PRÆSTEGÅRDEN
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Torsdag, den 23. februar kl. 9.30
Charlotte Nielsen fortæller kort om komponisten
Niels W. Gade i anledning af 200-året for hans
fødsel, og vi synger den håndfuld af hans melodier,
der står i Højskolesangbogen og salmebogen.
Desuden synger vi
årstidens sange og
hvad der ellers er
stemning for.

Der er gratis entré og morgenbrød

LANDSBYKORETS
FORÅRSKONCERT
Tirsdag, den 4. april, kl. 19.00
i Stillinge kirke

Efter koncerten er der kaffebord i Forsamlingshuset.

2sogne
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
Vi havde konstituerende menighedsrådsmøde d. 24. november og der var genvalg over hele linjen: Ebbe Gjørup
er formand og kontaktperson, Søren Skovager er næstformand og kasserer, Pia Nielsen er kirkeværge, Morten
Brøgger er sekretær og Poul Nielsen er underskriftsberettiget sammen med formanden.
I december måned havde vi to store arrangementer i
Forsamlingshuset, begge meget velbesøgte. D. 1. december var der det traditionsrige julemøde hvor ca. 75 mennesker var mødt frem for at høre aftenens taler Rasmus
Birkerod, Så efter dette arrangement var vi i menighedsrådet meget spændte på vores nyskabelse med at afholde
gløggarrangement for alle i Forsamlingshuset efter Landsbykoret havde sunget julen ind i kirken. Hele 108 var
mødt frem, hvilket var langt over forventning. På de tilbagemeldinger vi har modtaget i menighedsrådet, er vi
enige om at gentage arrangementerne i julen 2017.
Menighedsrådet har på møde 12. januar fastsat mødeplanen for det kommende halve år. Der er menighedsrådsmøder torsdag d. 9. februar, onsdag d. 1. marts (regnskabsmøde), torsdag d. 6. april, torsdag d. 18. maj (budgetmøde samt menighedsrådets årsberetning), torsdag d.
22. juni samt torsdag d. 24. august.
Alle møder er offentlige.
I menighedsrådet foregår der p.t. en debat om hvilke
møder og arrangementer, der skal være ved vor kirke. Går
du rundt med en god mødeide til et eller andet kirkearrangement, det være sig i kirken eller i præstegården, så send
gerne en mail. Så tager vi det op ved det førstkommende
menighedsrådsmøde og ser om det kan lade sig gøre rent
praktisk og økonomisk.
Ellers er der dømt ”Luther-år”, idet mange møder og
arrangementer i indeværende år vil være præget af Reformationsjubilæet(500 år), men det kan du læse nærmere om
andet steds på kirkesiderne.
Ebbe Gjørup/formand.
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FÆLLES STUDIEDAG
OM LUTHER OG REFORMATIONEN
Lørdag d. 18. marts 2017, Klokken 9 – 15
Pakhuset, Rosengade 4, 4200 Slagelse
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E SS II DDEERRNNE E

Fem lokale præster holder oplæg om Luthers Lille og
Store katekismus
PROGRAM
Kl. 9 Morgenkaffe
Kl. 9.15 Kort Intro til dagen v/ Poul Damsgaard, Slagelse
Kl. 9.30 De ti Bud v/ Nana Hauge, Høve
Kl. 9.50 Pause Kaffe/te tilbydes
Kl. 10.10 Trosbekendelsen v/ Poul Damsgaard, Slagelse
Kl. 10.30 Pause
Kl. 11 Fadervor v/ Morten Brøgger, Kirke Stillinge
Kl. 11.20 Pause
Kl. 11.40 Dåben v/ Gitte Rasmussen, Sorterup
Kl. 12 Frokost
Kl. 13 Nadveren v/ Lise Flindt Hansen, Magleby
Kl. 13.20 Pause
Kl. 14 Nyere forsøg på katekismer v/ oplægsholderne
Kl. 14.30 Pause
Kl. 14.45 Afslutning
Der er tid til kort diskussion efter hvert oplæg.

Deltagelse er gratis - frokost/kaffe/øl & vand kan
tilkøbes.
Pris for frokost + kaffe/te: kr. 100,- / person – kræver
tilmelding til kirkekontoret senest tirsdag den 14. marts på
tlf. 58 52 05 11.
Kontaktperson: Poul Damsgaard, Sct. Mikkels Kirke,
Slagelse, tlf. 58 53 46 15
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GUDSTJENESTER

Stillinge

2017

Hejninge

5. febr., Sidste s.e. helligtrek.
12. februar, Septuagesima s.
19. februar, Seksagesima s.
26. februar, Fastelavn sønd.

900
1030
830 *
1030 V

1030
Ingen
Ingen
900

5. marts, 1. s. i fasten
12. marts, 2. s. i fasten
19. marts, 3. s. i fasten
26. marts, Midfaste

1030
900
1030
1030

Ingen
1030
Ingen
900

2. april, Mariæ bebudelses dag1030

Ingen

V = Voksenkoret medvirker.
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdage, d. 21 februar og d. 14. marts, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Lone Uldall Jørgensen.
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For at
bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe fredag
inden kl. 16.
Ferie
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 13.-19. februar.
Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse kan ske til kirkekontoret på
58 52 08 81.
Se også hjemmesiden: www.sctpederskirke.dk
Sognenes hjemmeside
www.stillingekirke.dk – gælder for begge vore 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.
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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
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
Henrik Hviid
Anni Ejland Nielsen
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Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

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

Stillinge Auto- & Pladeværksted
Stillingevej 78, Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 64

STRANDENS
MALERSERVICE
• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud
Malermester

Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84
www.strandensmalerservice.dk
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KFUM-Spejderne
i Stillinge

LØVE
TRAKTORSERVICE

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

Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.
Vi holder
møde tirsdag og
onsdag.
VELKOMMEN

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

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

ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

Salon Ne

w Hair

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

Dybkærgaard
Gårdbutik
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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Landsbyernes
Erhvervsnetværk
Havrebjerg · Hejninge · Kr. Stillinge

Virksomhedsbesøg
Landsbyernes Erhvervsnetværk arrangerer virksomhedsbesøg hos HJ HUSE,
Bildsøvej 106 – Kelstrup, torsdag d. 9. februar 2017, kl. 19.00.
Vi begynder med rundvisning i virksomheden, hvorefter Direktør John M. Jensen
fortæller om virksomhedens historie, virke og ikke mindst fremtidsvisioner.
Herefter vil deltagerne have rig mulighed for at netværke samt dele erfaringer og
viden.
Der vil blive serveret kaffe, te, øl og vand samt lidt spiseligt.
Arrangementet er udelukkende for medlemmer af Landsbyernes Erhvervsnetværk.
Som medlem optages alle erhvervsdrivende med virksomhed eller bopæl
i Havrebjerg, Hejninge eller Stillinge sogne. Send en mail for yderligere
informationer, indmeldelse i foreningen eller tilmelding til arrangementet på
landsbyerneserhverv@gmail.com.
Tilmelding til arrangementet senest den 5. februar 2017.
På bestyrelsens vegne
Lars Emde Poulsen
landsbyerneserhverv@gmail.com · www.landsbyerhverv.dk
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Petanque
Alle ønskes et godt nytår.
Der spilles i hele vinterperioden, når vejret tillader.
Tirsdag 14-16
Fredag 14-16
Lørdag 10-12
Bent og Connie

Tagdækning

SLAGELSE DYREHOSPITAL

Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse
og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Undersøgelser · Operationer
Tandbehandling · Laboratorium
Fysioterapi · Kattens Værn
Kattepension · Hundelegeplads
Tilbehør · Foder

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

Slagelse Dyrehospital
Rugvænget 12 · Slagelse
Tlf.: 58 50 51 61
mail@slagelsedyrehospital.dk
Slagelsedyrehospital.dk
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Skolefest
Som vanligt i denne tid står Stillinge Skoles
skolefest for døren. Eleverne i 6.klasserne er
allerede langt med forberedelserne og glæder sig til, at det i år er dem, som skal være
de bærende kræfter på scenen. I år vil skolefestens teater have teamet Valdemar, Valdemar og Valdemar. De drejer sig selvfølgelig
om de tre konger, som styrede Danmark i
1100- og 1200-tallet. Som man nok kan
forestille sig, vil der kommer fokus på Danmarkshistorien, konger og dronninger samt
prinser og prinsesser.
Vi glæder os som altid til at invitere forældre, bedsteforældre og søskende d. 9. februar til en hyggelig aften.
Skilsmissebørn
Skolen har oprettet en samtalegruppe for
elever, som har brug for ekstra opmærksomhed på grund af skilsmisse. Den gruppe ledes af skolens afdelingsleder Anne Mie, som
er uddannet familieterapeut/vejleder og har
erfaring med dette arbejde. Skulle I have et
barn, som I mener kunne have glæde af at
deltage i samtalegruppen, er I velkomne til
at skrive til Anne Mie.
Nyt sløjdlokale
Stillinge Skole har i samarbejde med Kommunale Ejendomme renoveret skolens sløjdlokale. Dette har medført, at vi i dag har fået
malet, afhøvlet gulve og opsat nye høvlebænke, skabe og skuffer, så lokalet nu fremstår lækkert og indbydende. Fra skolens side
skal der lyde en tak til 9. klasserne, som hjalp
med at nedtage og opsætte de nye møbler.
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Bustider til og fra skolen
Skolebestyrelsen har gennem mange år forsøgt at få skabt bedre bustider for alle eleverne på skolen. Dette arbejde ser nu ud til
at bære frugt. Movia, Trelleborg Friskole og
Stillinge Skole er sat sammen til at se på en
løsning, som gavner alle eleverne på de to
skoler. Fra skolens side vil vi indgå konstruktivt i dette samarbejder, og det er vores håb,
at vi kan få skabt nogle bustider, som medfører, at eleverne ikke skal vente så længe som
i dag. Ændringer vil dog først kunne træde i
kraft fra 2018 på grund af de vedtagne bustider d.d.
Faglige resultater
Skolen har netop modtaget de nyeste opgørelser over, hvordan skolens elever klarer sig
inden for social trivsel, faglig trivsel, karaktergennemsnit og overgange til en ungdomsuddannelse. På alle parametre er skolens niveau både over kommunens gennemsnit og
landsgennemsnittet.
Særligt glade er vi for, at 15 måneder efter
eleverne har forladt skolen, er de alle i gang
med en ungdomsuddannelse. Dette er markant højere end hvad alle sammenlignelige
skoler kan præstere og fortæller noget om, at
vi i fællesskab formår at uddanne eleverne til
det samfund, de i fremtiden skal være en del
af. Derfor skal I have tak for samarbejdet og
Jeres velvillighed til altid at indgå i en konstruktiv dialog om at skabe en skole, som vi
alle bakker op omkring.
Martin Meier
Skoleleder
Stillinge Skole
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Støtteforeningen
for Stillinge Forsamlingshus
vil herigennem takke alle, som støttede os med flotte gaver til vores
reklame- og gavebanko den 14. december 2016.
Q8 Slagelse · Slagelse Autodele · H.J. Huse v/John Jensen ·
Malermester Bo Nielsen · Stillinge Blomster · Stillinge Auto- og Pladeværksted
· Vært Claus Sørensen, Forsamlingshuset · Kokkens Hverdagsmad ·
Jongshøj Maskiner v/Henrik Jensen · Møllegården Kr. Stillinge · Bo Grønt Øster Stillinge
· Slagter Henriksen · Pileagergårds Grøntsager · Trelleborg Blomster · ScanMetals
· Rødstensgårdens Kloakservice · Jørgen Jensens Grøntsager · Jytte Jensen ·
Dagli’ Brugsen Kr. Stillinge · Kr. Stillinge El-Forretning · Antennemadsen
· Shoppen Danish Agro Stillinge Afd. · Kildemosens Smedie ·
J.P. Storkøkken · Filter Support v/Ib Clausen, Kr. Stillinge
· Kom-Ann Hudplejeklinik · Lysgården Kelstrup ·
Maler Kirkeskov · Kurts Oliefyrsservice v/Jacob Nielsen · Gudrun Berg

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

Støtteforeningen

afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 16. februar kl. 19.00

Stillinge Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 16. 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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SLAGELSE

Mere end

Kloakservice

års erfaring

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

Tlf. 58 52 7062

www.slagelsekloakservice.dk

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

Tlf. 58 52 0025
www.antonpetersen.dk

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

Februar
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Internet

LYNHURTIGT
INTERNET

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

Internet4U har løsningen!

- MULIGHED FOR ONLINE TV

4

- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

- HØJ KVALITET
- HØJ STABILITET

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

Internet4u.nu

v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440 - 26 244 679

www.internet4u.nu

U.nu

- FORSYNING MED BACKUP

Eller ring på tlf. 88 440 440 for mere information

2017
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Græsslåning,
hækkeklipning,
beskæring af træer,
malerarbejde mv.
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Lysgaarden, Kelstrup
B&B

Kontakt for tilbud.
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.

v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand
4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07

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!
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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Murermester
Byggeri & anlæg
Kunstgræsanlæg
i hele Danmark

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

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

KIRKE STILLINGE

Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

44

Februar

2017

2sogne

Kr. Stillinge plejecenter
Der er stadig gymnastik fredag formiddag, hvis nogen ude fra vil deltage.
Dansen fortsætter hver måned. Der må
gerne komme borgere ude fra, vi har det rigtig hyggeligt. Tilmelding på tlf. 58574110
Der er sang anden torsdag i måneden fra
kl. 14.00 til 15.00
Hvis der er nogen, der har lyst til at være
med eller kan spille på et instrument, er I
velkommen.
HUSK loppemarked holder lukket ind
til 1. februar.
De bedste hilsner
Centerleder
Lilian Nielsen

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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Søndag den 26. marts
kl. 14.00-16.00 i Stillingehallen

ILLINGE
ST
18

ID

Gymnastikopvisning
i Stillinge Idrætsforening

S.

Kære alle.
Lige før jul fik vi besøg af Ib og Myra fra
venneforeningen med 2 kæmpe kurve med
julegodter. Tusind tak for det. Det vakte stor
glæde.
Så har vi sluttet 2016. Det var været et år
med rigtig mange oplevelser og minder.
Vores tur til Birkegårdens Haver var helt
fantastisk. Det var en stor oplevelse for vores
beboere.
Vi har haft en dejlig julefrokost sammen
med pårørende.
Et rigtig godt julebal, med spisning, sammen med pårørende og beboerne ude fra.
Tak for støtten til alle jer, der deltog eller på
anden måde var behjælpelig.
2017 fortsætter vi vores gode arbejde
med borgeren i centrum.

TSFOREN

Februar
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Hus- og Grundejerforeningen
for Stillinge Sogns Strandarealer
Foreningen har medlemmer fra Næsby Strand til Bildsø Strand og optager grundejere som medlemmer uanset medlemskab af lokale grundejerforeninger.
Efter afholdt generalforsamling 2016 er bestyrelsens sammensætning følgende :
Formand:
Robert Gergelyffy, Havesangervej 6, Stillinge Strand.
Næstfmd.:
Arne Larsen, Drosselvej 9, StillingeStrand.
Kasserer:
Mogens Pihl, Bregnevej 5, Stillinge Strand.
Sekretær:
Roland Ipsen, Colibrivej 1, Stillinge Strand.
Best.medl.: Erik Nygaard Kristensen, Drøsselbjergvej 80, Stillinge Strand.
1.Suppleant: Karina Aabavn, Kongsmarksvej 12, Stillinge Strand.
2.Suppleant: Poul Schmidt, Egebækvej 22, Stillinge Strand
Foreningen har kontakt til Lokalrådet i Kirke Stillinge, som samarbejder med det kommunale 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.
Sommerens foreløbige planlagte aktiviteter
Bestyrelsen modtager gerne gode ideer og spørgsmål!!!
Bestyrelsesmøder : 19/3 og 21/5-2017.
Sankt Hans aften
Fredag den den 23. juni afholdes bålafbrænding på Stillinge Strand.
Bålet tændes kl. 21.00.
Generalforsamling
Foreningens ordinære generalforsamling afholdes søndag den 9. juli kl. 10.00.
Yderligere information kan indhentes på foreningen hjemmeside www.husoggrund.dk på
Facebook eller ved henvendelse til sekretær Roland Ipsen – telefon 20201336
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Din lokale blomsterbutik
Stillingevej 52b i Kirke Stillinge

•
•
•
•
•
•

Alt i buketter
Potteplanter
Sammenplantninger
Dekorationer
Begravelsesbinderi
Brugskunst

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10 - 17
Lørdag
kl. 10 - 13

Ring og bestil på 20930453
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Til og s

Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87
Åbningstider
Mandag 10 -16 • Tirsdag 1000-2100 • Onsdag lukket
Torsdag 1000-1700 • Fredag 1000-1700 • Lørdag efter aftale
00

00
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA
Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26
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TØVESTENSGÅRD I HEJNINGE
Af Helge Christiansen
Tøvestensgård i Hejninge var i årene 1871
til 1922 ejet af Geert Iversen Bagge. Han
var født i Lorup 1838, og da han døde som
enkemand i 1922, havde han været sognefoged i mere end 20 år. Det var ham, der
flyttede gården ud fra Hejninge by i 1871.
Den var på 70 tønder land og fik stuehus

med tegltag, mens udlængerne var af bindingsværk med stråtag. Tøvestensgård er beskrevet i la Cours Danske Gaarde II s. 644,
i Landbruget i Sorø Amt s. 47 og i Danske
gårde i tekst og billeder Vestsjællands amt
bd. 1B s. 273.

Tøvestensgård 1947

Fårene klippes på Tøvestensgård i Hejninge

Geert Iversen Bagge med kone og
5 børn ca. 1880
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Vask af får inden klipning
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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 - Aut.
og entreprenørarbejde
Kloakmester
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- og entreprenørarbejde

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

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

Anlægning af haver og grønne områder, sam

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i
TV-inspektion af kloaker
projektet.

Saltning og snerydning
Container kørsel/Udlejning

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervs
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger proje
professionelt udstyr.

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarb
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Har du problemer med dine fødder, eller vil du bare forkæle dem?

Strandens fodterapi
Åbningstid efter aftale.

Tlf. 25 53 19 20
Stine Hybler
Dybkærvej 32 · Næsby Strand
4200 Slagelse

REGISTRERET REVISOR
Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 49 70 03 30 · E-mail: kj@revisorkj.dk
www.revisorkj.dk
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Vi er på udkig efter boliger i dit område!

R
E
G
SØ
Hvad tror du, at du kan få for din bolig?
Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering og få klar besked!
Kontakt os på tlf: 72 10 00 18 - Vi glæder os til at hjælpe dig.
Hos RealMæglerne Jan Thanning er vi lokale, og kender vores
område godt. Vi har mange års erfaring med bolighandel i

dit område, og det er denne erfaring, der sikrer dig den bedste
bolighandel.

RealMæglerne Jan Thanning ApS
Schweizerpladsen 7, st.
4200 Slagelse
Tlf.: 72 10 00 18
Mail: 4200@mailreal.dk
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Landsbykorets Forårskoncert
Tirsdag, d. 4. april kl. 19.00
i Stillinge Kirke
Det er blevet tid til Landsbykorets traditionsrige forårskoncert i kirken.
Programmet bliver en bred vifte af kendt og knap så kendt,
nyt og gammelt, dansk og engelsk.
Ved koncerten i år spiller desuden en jazz-trio bestående af
Axel Toft (klarinet), Kurt Richter (klaver) og Frank Henriksen (bas).
Efter koncerten inviteres alle til det store kaffe- og kagebord i
Stillinge Forsamlingshus til en pris af kr. 35,-.

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange
arrangementer, informationer og øvrige aktiviteter der er i vores
lokalområde.
På www.2sogne.dk 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.
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Søndag d. 26. februar kl. 14.30
Fastelavnsfest i Stillingehallen
Mandag d. 27. februar kl. 19.00
Stillinge IF afholder
generalforsamling i Huset

Mødekalender

Onsdag d. 8. marts kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 28. januar kl. 17.00
Generalforsamling i
Ungdomsklubben Stjernen

Torsdag d. 9. marts kl. 19.00
Beboermøde i Huset
Søndag d. 19. marts
Hejninge Bylaug - Gåtur

Tirsdag d. 7. februar kl. 19.30
KFUM-Spejdernes Støtteforening
afholder generalforsamling i
Spejdergården

Mandag d. 20. marts kl. 18.30
Generalforsamling i
Kelstrup Forsamlingshus

Torsdag d. 16. februar kl. 19
Stillinge Forsamlingshus og Støtteforeningen afholder generalforsamling

Onsdag d. 22. marts kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Søndag d. 26. marts kl. 14.00
Gymnastikopvisning i Stillingehallen

Søndag d. 19. februar kl. 13.00
Hejninge Bylaug - Gåtur

Torsdag d. 30. marts kl. 18.50
Hyggeaften i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 22. februar kl. 18.30
Hejninge Bylaug - Virksomhedsbesøg på Tøvestensgården
Onsdag d. 22. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

D

Tirsdag d. 4. april kl. 19.00
Landsbykorets forårskoncert
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Lørdag d. 25. februar kl. 10.30
Fastelavn i Dagli’Brugsen
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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