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Nyt fra lokalrådsformanden
Lørdag d. 8. maj var Lokalrådet fysisk aktivt omkring Mindestenen på Støvlebækvej. Vi fik udskiftet jorden omkring stenen og har plantet området til med
noget bunddække i håb om, at det med tiden vil gro til og lukke af for ukrudtet.
Vi håber, der vil blive værnet om denne plads til minde om de kæmper, der
gav deres liv for vores frihed. Mindestenen blev i øvrigt besøgt d. 3. maj af
efterkommere til de flyvere, der for mange år siden blev dræbt på marken ved
Mindestenen. Planterne, der nu står om Mindestenen, er købt i Brugsen, hvor
vi som sædvanlig fik et knaldgodt tilbud fra Henning. Det er dejligt, når også
lokalområdets handlende støtter op om Lokalrådets arbejde.
Lørdag d. 28. august holder Plejehjemmet sin traditionsrige, årlige sommerfest. Lokalrådet og Plejehjemmets Støtteforening arbejder på at udvide festen
til at dække hele byen. Vi håber også her på et godt samarbejde og opbakning
fra byens erhvervsliv og øvrige foreninger. Vi håber, dagen kan blive Stillinges
årlige Markedsdag, hvor lokalområdets foreninger, institutioner og kirke holder
åbent for publikum, hvor områdets grøntsagsavlere kommer ”til byen” og sælger deres varer, og hvor byens handlende giver et godt tilbud. Har du input, en
god idé eller vil du give en hjælpende hånd, så kontakt Lokalrådets Sussanne
Hvitnov, evt. på 2sogneformand@gmail.com. Læs mere om arrangementet på
www.2sogne.dk.
Siden sidste nummer af 2sogne har Lokalrådet været ”i kamp” med Slagelse Kommune. Af referatet fra Teknisk Udvalgs møde d. 12. april fremgik
det, at der skulle spares 5,5 millioner kr. på busdriften i Slagelse Kommune
i 2011. Forvaltningen indstillede til Udvalget bl.a. helt at nedlægge busrute
312 og derved spare 2 millioner kr. Heldigvis kunne Udvalget ikke blive enigt,
og et par medlemmer begærede derfor beslutningen i Byrådet, hvor det var
på dagsordenen d. 26. april. Det gav lidt tid til at indrykke læserbreve i Sjællandske, ligesom Lokalrådet skrev brev til samtlige byrådspolitikere. Argumentationen var klar, og politikerne lyttede da også. På Byrådsmødet fremsatte
formanden for Teknik Udvalg et kompromisforslag, der bevarede rute 312 med
sin nuværende drift og så beskar andre ruter. For vores lokalområde indebærer
det besparelser på 0,5 millioner på rute 32, der fra 1. januar 2011 vil køre med
reduceret drift, altså færre afgange. En sådan serviceforringelse er naturligvis
fuldstændig uacceptabel, men er dog trods alt mere spiselig end en fuldstændig nedlæggelse af rute 312. Forvaltningen er nu blevet pålagt at analysere
hele busdriften i kommunen, med henblik på rationaliseringer og andre tiltag
for øget og bedre busbetjening - uden at sprænge budgettet.
På byrådsmødet d. 26. april blev der også frigivet midler til opførelse af
Slagløse. Slagelse Kommune har af Staten fået lov til at låne 10 millioner kr.
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til opførelse af Vikingelandsbyen Slagløse på Trelleborg. Med udsigt til at Trelleborg snart bliver optaget på UNESCOs ”Verdensarvsliste”, er dette tiltag jo
bare super. Trelleborg kommer, med optagelse på UNESCOs liste og opførelsen af en hel vikingelandsby, ikke bare på Danmarkskortet, men på verdenskortet. Trelleborg vil blive et endnu større aktiv for vores lokalområde og for
hele kommunen.
Af referatet fra Byrådets møde d. 22. marts fremgår, at kommunen nu vil
udarbejde og gennemføre et projekt med det formål at tilvejebringe et detailprojekt ifm. ”Ådalsprojekt - Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg”. Detailprojektet skal indeholde en fysisk kortlægning
af områderne samt afklare økonomi og indhold.
Detailprojektet skal kunne danne grundlaget for en eventuel beslutning om
gennemførelse af naturgenopretningsprojektet.
Der er udarbejdet idébeskrivelse. Der etableres i forbindelse med detailprojekteringen en administrativ styregruppe samt en følgegruppe bestående af:
Vestsjællands Museum, Skov- og Naturstyrelsen Odsherred, lodsejerrepræsentanter, grundejerrepræsentanter, Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk forening, Gefion og Danmarks Sportsfiskerforbund.
Den levende formidling på Trelleborg har været truet af sparekniven. Sydvestsjællands Museum skulle spare ca. 500.000 kr. på budget 2010, og museumsfolkene fra Sorø valgte at spare alle 500.000 kr. på Trelleborg. Vikingerne
kæmpede imod og har blandt andet startet en venneforening og optrådt på
Nytorv. Foreningen Trelleborgs Venner og Vikingeborgen Trelleborg/ Sydvestsjællands Museum har søgt Slagelse Kommune om 480.735,40 kr. i aktivitetstilskud til opretholdelse af den levende formidling på Trelleborg i 2010. Udvalget for Kultur og Fritid har d. 7. april besluttet at skyde 300.000 kr. i projektet,
således at der igen i år kan være aktiviteter på Trelleborg.
Andet sted her i bladet annonceres ”Lokalrådets Årspris”. Med den vil Lokalrådet give et skulderklap – en påskønnelse til en af lokalområdets ildsjæle.
Der udføres meget frivilligt arbejde i vores lokalområde, oftest er det ulønnet,
og nogle gange får den frivillige endda utak. Det vil Lokalrådet gerne forsøge
at lave lidt om på – vi vil gerne sige tak til de frivillige ildsjæle, som gang på
gang trækker i arbejdstøjet for lokalområdet. Der er mange, der tager fat, nogle
endda flere steder, dette skal påskønnes. Vi søger emner til titlen ”Lokalrådets
Årspris”.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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BYVANDRING I DRØSSELBJERG
Grundlovsdag, lørdag den 5. Juni kl. 19.00
Lokalrådet for Hejninge og Stillinge indbyder til en historisk byvandring i Drøsselbjerg i samarbejde med Gørlev Lokalarkiv og Kirke Helsinge og Omegns
Lokalråd.
Det er som sædvanlig Helge Christiansen, der leder aftenen og fortæller om
byens seværdigheder.
Vi mødes på P-pladsen ved kirken og går derefter en lille tur rundt i byen og
hører om de bygninger, vi kommer forbi.
Vi skal besøge kirken og se de gamle skoler. På Drøsselbjerg-gården bliver
der lejlighed til at se maskiner og stalde, der er bevaret på en gammel slægtsgård.
Aftenen slutter i Drøsselbjerg Forsamlingshus, hvor man kan nyde medbragt kaffe eller købe øl og vand, og hvor vi skal høre mere om egnen og om
berømte folk fra Drøsselbjerg Sogn.
I øvrigt er deltagelse gratis, og alle er velkomne.

Drøsselbjerg Skole med lærer Knudsen omkring 1915.
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Lokalrådets Årspris
Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.
Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige
foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”,
der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der
yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet.
Prisen kan også gives for ”den gode historie”
i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig
særligt positivt bemærket.
Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner,
der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller
har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for
en større del af lokalområdet.
Prisen er på 5.000,- kr. og uddeles på det årlige beboermøde.
Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til
prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være
Lokalrådet i hænde senest 31. december.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Åbent Hus hos spejderne
Onsdag den 9. juni holder vi Åbent Hus i spejderhytten
på Støvlebækvej fra kl. 18.00-20.00.
Har du lyst til at blive spejder, er du kommende 2. klasser
eller ældre, så kom denne aften og oplev nogle af de
spændende ting, vi går og foretager os.
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Kr. Stillinge Plejecenter
En lille historie om, hvor godt det kan være at blive gammel og komme på plejehjem. Her på Stillingeplejecenter er beboerne kommet mere i fokus, vi er kun
positive og ser kun muligheder.
Efter beboernes ønske er de begyndt at få morgenbuffet, buffet til middag
og den varme mad til aften. Beboerne er selv meget aktive, sammen med personalet, de ordner grønsager og steger frikadeller m.m., smører madder osv.
De er med til at bage deres kager til kaffen.
Det kan godt være man ikke kan så meget, men så kan man kigge på og
komme med sjove bemærkninger. Man kan få duften og glæde sig over, at
man kan få lov til at gøre noget, selv om man er blevet ældre.
Vores borgere tager med i byen og handler ind 1 x om ugen. De er med til at
købe og plante blomster. Nu går de og fantasere om, hvordan vi dog får lavet
en fin have og de ønsker sig et hønsehus.
Vi alle, på Stillinge Plejecenter, er helt sikker på, at det nok skal lykkes med
alt det vi gerne vil. Så vi alle kan ”Ha’ det godt” og ha’ et fantastisk sted at bo
og arbejde.
Lilian Nielsen
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Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park& Park
Have
& Park

Trailere
marine
produkter
Trailere
samtsamt
marine
produkter
Trailere
samt marine produkter

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

BIRKEDAHL’s BILER

www. jongshoej-maskiner.dk
Telefon 5854 7276

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

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

Autoværksted - reparationer udføres
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VEST

Transport
v/Jesper Pedersen

Tlf. 40 50 32 48

Flytning og kurérkørsel
Kirkens
Korshær
Slagelse
Møbelgenbrug
Stenstuegade 5
Tlf. 58 53 24 11
Åben:
Tirsdag 10-14
Torsd. & fred. 14-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09
Tøj og ting
Løvegade 10
Tlf. 58 53 47 11
Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-12
(gratis afhentning)

Når du handler hos os,
eller forærer os ting, du ikke
længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde
blandt de dårligst stillede.
Tak for din hjælp.

Øster Stillinge

(Møllers Stue- og Havecenter)
Disagervej 22 · Øster Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 60 46 · Fax 58 58 60 47
Åbningstider:
Hverdage 9.00-17.30
Weekend og helligdage
9.00-16.00
www.bo-groent-slagelse.dk

2 sogne

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

Lars Meng 58 85 85 89

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

Roser, læ-, remise- og hækplanter
Igen i år tilbyder vi en plantepakke:
25 træer + 75 buske: Pris kr. 600, incl. moms.
Plantepakken, eller planter efter eget valg, kan bestilles
til afhentning på tlf. 70 23 10 10
Roser fra kr. 25 pr. stk. Kom og se udvalget efter aftale.
Med venlig hilsen
Kildemosen i/s, Kelstrup, Kr. Stillinge · v/ Kjeld J. Andersen
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NÆSBY STRAND
TLF. 58 54 90 35 · FAX: 58 54 95 40 - BILDSØVEJ 157 · 4200 SLAGELSE · WWW.SPAR-NAESBYSTRAND.DK

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

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

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00
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BYFEST
LØRDAG D. 19. JUNI 2010
v/ STILLINGE HALLEN
Kl. 10.00–16.30

Pladsen åbner – med udstilling af veterantraktorer,
køretur med minitog, ridetur på hest,
der er hoppeborge for de mindste, lotteri og boder.
Prøv en tur med en lift fra Slagelse Liftudlejning,
og få overblik over pladsen.
Familie loppemarked og smådyrsskue samt
spejderliv mv.

Kl. 10.00–13.30

Fodboldturnering, hvor Stillinge IF tager imod
gæstehold

Kl. 12.00–13.30

Underholdning i teltet med bl.a. Helle og Lars samt
jagthornblæserne fra Kirke Stillinge Jagtforening

Kl. 13.30–15.00

Stjerneholdet spiller fodbold mod vores seniorhold,
og et sponsorhold. Kampene bliver kommenteret af
Steen Ankerdal

Kl. 14.15

Uddeling af støtte fra Hejninge Stillinges venner

Kl. 15.0–16.00

Stillinge-fighten. Husk tilmelding på dagen

Kl. 16.00

Lodtrækning i det store lotteri

Kl. 16.30

Pladsen lukker

Der vil hele dagen være mulighed for at købe pølser, popcorn, is, slik, øl, vand
samt kaffe mv.
Fredag rejses telt, boder o.s.v. – hjælp modtages med tak fra kl. 14.00.
Søndag mødes vi kl. 10.00 for nedtagning – også her har vi brug for hjælp.
Ret til ændringer forbeholdes.
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Børnedyrskue
Lørdag den 19. juni kl. 10.00-16.30
Har du lyst til at vise dine små kæledyr eller bamser frem? Hvis ja - så ta’ til
byfest ved Stillingehallen.
Du skal selv medbringe udstyr til opsætning af bur
m.v.
I løbet af dagen vil der være uddeling af forskellige
præmier.
Er du interesseret i at deltage i dyrskuet eller
ønsker yderligere oplysninger, så kontakt
Addi Hansen, tlf. 58 54 71 73 eller Pia Svendsen,
tlf. 29 63 65 89 SENEST den 12. juni.

Familieloppemarked
Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner afvikler i forbindelse med
den årlige byfest familieloppemarked, som afholdes:
Lørdag den 19. juni kl. 10.00–16.30
ved Stillingehallen.
Grib chancen og reservere en stand til dine/
jeres effekter. Du/I skal selv medbringe udstyr
til opsætning af salgsstanden.
Er du/I interesseret i en stand eller ønsker
yderligere oplysninger, så kontakt
Addi Hansen, tlf. 58 54 71 73 eller
Pia Svendsen, tlf. 29 63 65 89
SENEST den 12. juni.

14

2 sogne

Gade-/byfest
Lørdag den 19. juni kl. 18:30
På sportspladsen v/Stillinge Hallen

Medbring mad, service og godt humør.
Der bliver sat grill op til fælles brug.
Drikkevarer, is, slik og chips kan købes til rimelige priser.

Jimmi Jørgensen

spiller op til fællessang og dans.
Pris for dette arrangement:
Voksne 80,- kr.
Børn til og med 9. klasse gratis.
Der er børne-/ungdomsbord i år - meddeles ved tilmelding.
HUSK: Tilmelding senest den 7. juni til:
Daggi Thomsen
Bygmarken 7
Tlf: 58267272
Mobil: 50566100
Mail: daggi.thomsen@gmail.com
Max 150 personer ”Først til mølle”

2 sogne

15

Kloakering af sommerhusområderne
Ingeniørfirmaet Orbicon har nu fastlagt, at det første delområde (der omfatter ca. 100 parceller) ved Næsbystrand skal kloakeres med et tryksat system.
Der skal etableres et antal pumpebrønde, hvortil der skal ledes spildevand
fra 1-4 grunde. På de grunde, hvor der skal være pumpebrønde, har der været åstedsforretninger, og grundejerne er blevet tilbudt en erstatning på ca.
6.300 kr.
Hovedledningerne etableres med jordfortrængning, så man undgår opgravning på de smalle veje.
Kloakeringsarbejdet kommer i udbud omkring juli. Den endelige tidsplan for
området bliver udarbejdet i samarbejde med den valgte entreprenør.
Søndag den 9. maj var der borgermøde i Stillingehallen om den nye spildevandsplan med særlig fokus på sommerhusområderne. Omkring 300 borgere
mødte op for at høre om og stille spørgsmål til spildevandsplanen. Der var
kritik af, at oplysning om borgermødet kun var annonceret i de lokale medier
og på kommunens hjemmeside. Mange sommerhusejere bor uden for lokalområdet og er mere eller mindre tilfældigt blevet opmærksomme på mødet.
Områder, der i den gældende spildevandsplan er fritaget for kloakering, er nu
kommet med i den nye plan. Tilslutningsbidraget bliver på 33.565,50 kr. og
vandledningsafgiften er p.t. på 41,25 pr. m3, men vil stige til 65,- kr. Dertil kommer en årlig afgift på 671,- kr. Pensionister og efterlønnere kan få indefrosset
tilslutningsbidraget og udgiften til arbejdet med tilslutning til skelbrønden. De
nærmere regler kan ses på kommunens hjemmeside under Teknik og Miljø/
Miljø/Spildevand/Spildevandsplaner/hvad koster det at få kloakeret/lånemuligheder. Henvendelse kan ske til Finans og Betaling, Rådhuspladsen 11, 2.,
4200 Slagelse.
Når kloakeringen af et område er blevet færdigmeldt, skal grundejeren senest 6 mdr. senere tilslutte sig systemet. I områder med høj grundvandstand
kan der gives dispensation til ikke at skulle udføre arbejdet i vintermånederne,
hvor grundvandet er højest. Ejendomme med godkendte nedsivningsanlæg
kan få dispensation i op til 15 år.
Orbicon vil opstille en informationstavle på den offentlige parkeringsplads i
Næsbystrand med oplysninger om kloakeringen.
Der var mange spørgsmål om, hvordan og hvornår der skal kloakeres i områderne efter Næsbystrand. Orbicon vil først starte planlægningen af de forskellige områder, efterhånden som kloakeringen skrider frem.
Spildevandsplanen er i høring indtil 20. maj, herefter skal planen politisk
besluttes.
Børge Carlsen
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

Græsslåning · Hækkeklipning · Ukrudtsbekæmpelse
Beskæring af frugttræer og buske
Reparation af hus · Mindre mureropgaver
Oprydning · Opsyn med hus og have

2 sogne

17

Kunstgræsanlæg i hele Danmark.
Total-, hoved eller fagentreprenør,
autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.

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

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

KIRKE STILLINGE

Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15
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Frisør
Harlekin
v/ Marianne Christiansen

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

Mangler du

GODT LYS I HJEMMET?
små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE
EL - FORRETNING A/S

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen

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

OLIEFYRS
SERVICEFIRMA

Hudplejeklinik

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

Kom-Ann

•
•
•
•

REPARATION
RENSNING
JUSTERING
UDSKIFTNING AF OLIEFYR

·
·
·

Service-abonnement tegnes
Lovpligtig oliefyrskontrol
Aften- og weekendvagt

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

- Hudpleje og makeup for alle

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

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

FYRTEST

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

58 8 5 2 4 7 0
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Sct. Hans
grillaften i
Spejdergården
Onsdag d. 23/6-2010
indbyder KFUM-Spejderne til Skt. Hans aften med grill og bålfest.
Arrangementet foregår i Spejdergården på
Støvlebækvej 4, Kr. Stillinge.
Kl. 18.00: Dørene åbnes. Fra dette tidspunkt kan man møde op
med sit medbragte kød/pølser til grillen.
Vi sørger for en stor varm grill.
I tilfælde af regnvejr vil spisningen foregå under
havepavilloner.
Kl. 20.30: Fakkeltog med alle spejdere,
derefter båltale v/Helle Jacobsen, lokal byrådspolitiker.
Kl. 20.45: Bålet tændes.
Entre: 35 kr. incl.
salatbar/flûtes og snobrød.
Børn under 12 år gratis.
Salg af øl, vand, vin,
kaffe/te og is.

2 sogne
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Heksene letter fra
GF Engtoftens Sct. Hansbål
på Kelstrup Strand
At sende heksene til Bloksbjerg Midsommeraften er en urnordisk tradition, som endnu engang holdes i hævd Sct. Hans Aften på Kelstrup
Strand med Engtoftens fællesareal som base.
Bålet, med kunstfærdigt udformet heks, tændes kl. 21 og lokale sognepræst Morten Brøgger fra kirkerne i De 2 Sogne, har lovet at holde
båltalen.
Jørgen ’Møllegård’, der fra sin gårdbutik på Bildsøvej 64 forsyner området med æg, kød og pejsebrænde, bærer ved til bålet, så der ikke
bliver tale om afbrænding af haveaffald på stranden.
Parkering er på græsarealet ved genbrugsøen, der er udlagt som offentlig parkeringsplads, selv om kommunen endnu ikke har opsat noget P-skilt.
På grundejerforeningen Engtoftens fællesareal med badebro og petanque-bane, kan der fra kl. 19 købes pølser, øl, vand, kage og is til
populære priser. Kom i god tid og nyd en dukkert i Storebælt og udsigten til den flotte bro, der forbinder Sjælland med det europæiske
kontinent.
Det store fremmøde sidste år bekræftede, at der er behov for gå-nære
arrangementer i sommerhusområdet - ikke mindst Sct. Hans Aften,
når vejret er i top. Det krydser alle fingre for sker - igen i år.
På bestyrelsens vegne
Jens Mikkelsen
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Skal du af med vandet?
Skal du af med vandet?

Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.
Ledningsarbejder
på privatlangs
grund
skal udføres
af en
Slagelse
kommune skal kloakere
stranden
og i det
åbne land.
autoriseret
virksomhed.
Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en

virksomhed.
Vore folk erautoriseret
omhyggelige
og kvalitetsbevidste.
Ring trygtVore
til osfolk
og få
et
fast
tilbud
på kvalitetsbevidste.
kloakering af din ejendom.
er omhyggelige og
Vi til
sørger
og retablering
af haven.
Ring trygt
os ogfor
få tilladelser
et fast tilbud
på kloakering
af din ejendom.
Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

2 sogne
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AUT. EL-INSTALLATØR & INGENIØR
v/ Flemming Jørgensen
Bildsøvej 20, Bildsø, 4200 Slagelse
Telefon 58 54 70 20 - 23 96 70 20
E-mail: bildsoe-el@mail.dk
VAND · VARME · SANITET · NATURGAS
SOLVARME · BIOBRÆNDSELSANLÆG · VARMEPUMPER

Aut. VVS-installatør

58 54 91 40
Næsbyvej 22 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 91 40
www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk
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LØVE
TRAKTORSERVICE
Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.
Reservedele og stålmaterialer leveres.

Tømrermester

JØRGEN BO JENSEN
Gasekærvej 6, Kelstrup
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 93 12

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

Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”
Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det.

Møllegården

Bliver det vinter igen i 2011?
Bestil dit brænde nu, så du har
tørt brænde på lager.

Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

Salg af æg, brænde m.v.
26298029 / 26298012
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'DYL¡YHGHNRQILUPDWLRQHQYDUGHUpQVRPVSXUJ
WHÅVNDOYLVOHWLNNHVLJHMD"´1HMGHWVNDO,LNNH-HJ
YHGJRGWPDQJ¡UGHWQRJOHVWHGHUPHQ,VNDODOWVn
LNNHVLJHMD'HWYLOMHJJHUQHIRUNODUH

.RQILUPDWLRQEHW\GHUEHNU IWHOVHPHQGHWHU
LNNHMHUGHUVNDOEHNU IWHMHUHVGnE,HUEOHYHWG¡EW
RJGHQGnENDQLNNHJ¡UHVRP'nEHQHUJ\OGLJ
XDQVHWRP,VLJHUMDHOOHUQHMWLOGHQ

'HWEHW\GHULNNHDWMHUHVKROGQLQJHUOLJHJ\OGLJ
'HWHUMRGHUIRU,KDUVNXOOHWJnWLOSU VWRJK¡UHRP
KYDGGHWEHW\GHUDW,HUG¡EW'HUHULNNHPHJHWYHG
DWY UHG¡EWKYLVPDQLNNHHUNODURYHUGHWRJLNNH
KDUQRJHQDQHOVHRPKYDGGHWEHW\GHU6nKDUPDQL
KYHUWIDOGLNNHQRJHQJO GHDIVLQGnE

0HQGnEHQVWnUIDVW+YLVPDQPHOGHUVLJXGDI
IRONHNLUNHQJ OGHUPDQVWDGLJIRUDWY UHG¡EWRJ
KYLVPDQVHQHUHIRUWU\GHUVLQXGPHOGHOVHVNDOPDQ
LNNHG¡EHVLJHQIRUDWNRPPHLQGLNLUNHQSnQ\)RU
GnEHQEOHYLNNHVOHWWHWXGDIDWPDQWUnGWHDIIRONH
NLUNHQ,YLODOWLGY UHG¡EW

6nGDQHUGHWIRUGLGnEHQHU*XGVMDWLOMHU'n
EHQHU*XGVO¡IWHRPDWKDQUHJQHUMHUIRUVLQH
E¡UQ,WLOK¡UHUKDPKDQKROGHUDIMHURJKDQHU
PHGMHUDOOHGDJH'HWNDQ,LNNH QGUHSn)RUGHW
DIJ¡UDOHQH*XG

,NDQVHOYI¡OJHOLJVLJHDWGHWUDJHUMHUHQSDS
DQGRJDW,LNNHYLOKDYHQRJHWPHG*XGDWJ¡UH
0HQ*XGVWnUYHGVLWO¡IWHDOOLJHYHO,NDQUHJQHPHG
KDP'HWHUGHWKDQEHNU IWHUIRUMHULGDJQnU,
EOLYHUNRQILUPHUHW

'HUIRUHUGHWKHOOHULNNHLGDJDW,IRUDOIUHPWLG
DIJ¡UKYRUGDQ,YLOIRUKROGHMHUWLO*XGRJWLOMHUHV
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GnE6nGDQYLOOHGHWVHXGKYLV,VNXOOHVLJHMD'HW
YLOOHKHOW UOLJWRJVnY UHPHJHWDWIRUODQJHDIMHU
'HQDIJ¡UHOVHEOLYHUYLYLVWQRNDOGULJI UGLJHPHGDW
WU IIH

-HUHVGHODINRQILUPDWLRQHQEHVWnULDW,P¡GHU
RSRJODGHUMHUNRQILUPHUH'HWEHK¡YHGH,MRLNNH
J¡UH-HUHVMDEHVWnULDW,EHNHQGHUGHQNULVWQHWUR

0HQXDQVHWKYDG,EHNHQGHULGDJVnYLO,LNNH
GHUPHGY UHEHIULHWIRUWYLYOLDOIUHPWLG9LEHNHQ
GHUMRYRUHVWURKYHUJDQJGHUHUJXGVWMHQHVWH'HW
EHW\GHUEODQGWDQGHWDWYLDOOHKHOHWLGHQKDUEUXJ
IRUDWIRUQ\YRUHVMDWLO*XG'HWMDVRPEOHYVDJW
IRURVGDYLEOHYG¡EW9RUHVIRU OGUHVMDRJYRUHV
HJHWMDVWnULNNHIDVWVRPYDUGHPHMVOHWLVWHQ9L
NDQWYLYOHSnKYDGYLPHQHUPHGGHWRJYLNDQL
O¡EHWDIYRUHVOLY QGUHRSIDWWHOVHDIKYDGGHW
HJHQWOLJHUYLVLJHUMDWLOIRUGLYLHIWHUKnQGHQIRUVWnU
GHWEHGUH²IRUKnEHQWOLJ

0HQWURVEHNHQGHOVHQVRPYLEUXJHUWLODWVLJH
YRUHVMDPHGHUHQEHNHQGHOVHGHUVLJHUDWXDQVHW
KYRUXVLNNHUWYRUHVMDHUVnVWnU*XGVMDWLORVIDVW2J
QHWRSIRUGLGHULNNHHUWYLYORPKDQVMDHUGHUSODGV
WLODWYLNDQWYLYOH

*XGVMDLGnEHQRJKDQVEHNU IWHOVHDIVLWMDWLO
MHUKHULGDJKYRU,EOLYHUNRQILUPHUHWJLYHUMHUIUL
KHGWLODWWYLYOHIULKHGWLODWWURIULKHGWLODWIRUNDVWH
*XGIULKHGWLODWYHQGHWLOEDJHKDPLJHQ)ULKHGWLO
DWY UHKHOWDOPLQGHOLJHPHQQHVNHUGHULNNHDOWLG
YHGKYDGGHVNDOWUR

'HUIRUVNDO,LNNHVLJHMDLGDJPHQ,VNDOEH
NHQGHGHQWURGHUVLJHUDW*XGVMDWLORVVWnUIDVW
RJVnQnUYLLNNHVHOYIRUPnUDWVWnIDVW2JVnVNDO,
K¡UHDW*XGKDUJMRUWMHUWLOVLQHE¡UQRJDWGHWVWnU
KDQYHG


PE
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6YLQJHQGHGDQVNVSLOOHPDQGVPXVLNPHG


'H9HVWVM OO QGHUH





6SLOOHPDQGVJUXSSHQEHVWnUDIDNWLYHRJPHJHW
HUIDUQHVSLOOHP QGPNIUD6ODJHOVHRJ.DOXQGERUJ
'HYLOJLYHRVVPDJVSU¡YHUSnWUDGLWLRQHOGDQVN
IRONHPXVLNVRPSRONDHUYDOVHKDPERUJHUHVFRWWLVK
PP

'HUHUNDIIHERUGSn7UHOOHERUJ)ULVNROHHIWHU
NRQFHUWHQ
*UDWLVHQWUp$OOHHUYHONRPQH

+HMQLQJHPHQLJKHGVUnG
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2QVGDJGHQMXQLNO

6RPDOWLGWDJHUYLXGJDQJVSXQNWL+¡MVNROHVDQJ
ERJHQPHQYHGGHQQHVDQJDIWHQGHOWDJHUSLJHNRUHW
VRPYLOV\QJHIRUSnGHUHVIDYRULWWHUL+¡MVNROHVDQJ
ERJHQ/LJHOHGHVYLOGHIUHPP¡GWHInPXOLJKHGIRU
DWY OJHHJQHIDYRULWWHU9LIRUYHQWHUVnOHGHVDW
NRPPHXGLDOOHNURJHDIVDQJERJHQ

*UDWLVHQWUpRJNDIIHERUG$OOHHUYHONRPQH




'XGDQVNHVRPPHUPLQKLOVHQWDJ
GXO\VHQDWRJGXO\VHGDJ
*nUWLWGXNROGRYHUODQGHWKHQ
MHJYpGGXNRPPHUGRJKHGLJHQ

-DMDMD
MHJYHGGLWKMHUWHHUJXOGHQGGD
7K¡JHU/DUVHQ

2 sogne
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9LLQGE\GHULJHQLnUWLOWUHVRPPHUDIWHQHULNLUNHRJ

SU VWHJnUG

7RUVGDJGHQMXOLNO
*XGVWMHQHVWHL6WLOOLQJHNLUNHYHG&DUO/RFN
/XQGIRUOXQG
GHUHIWHUNDIIHERUGLSU VWHJnUGHQRJVDQJRJPXVLN
YHG&DUO/RFNRJ9LEHNHRJ.DL*URWK5DVPXVVHQ




7RUVGDJGHQMXOLNO
*XGVWMHQHVWHL6WLOOLQJHNLUNHYHG3RXO'DPVJDDUG
6ODJHOVH
GHUHIWHUNDIIHERUGLSU VWHJnUGHQ3RXO'DPVJDDUG
WDOHURPHPQHW'DQVNHUQHVY UGLHU

7RUVGDJGHQMXOLNO
*XGVWMHQHVWHL6WLOOLQJHNLUNHYHG.DWMD/LHEVW2OVHQ
+DYUHEMHUJ
GHUHIWHUNDIIHERUGSU VWHJnUGHQKYRU5DVPXV
/LHEVW2OVHQIRUW OOHURP/LYHWVRPEHWMHQWL.¡EHQKDYQ
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3567(13c25/29,()7(5c5(7

,WUHPnQHGHU²VHSWHPEHURNWREHURJQRYHPEHUL
nU²HUMHJDIELVNRSSHQEHYLOJHWVnNDOGWVWXGLHRUORY
(QGHODISU VWHQVDUEHMGHVRPKDQHUIRUSOLJWHWWLO
YHGSU VWHO¡IWHWHUDWG\JWLJJ¡UHVLJJHQQHPVWXGLHU
DI6NULIWHQRJGHUKDUIUDJDPPHOWLGY UHWWUDGLWLRQ
IRUDWSU VWHUGUHYWHRORJLVNHVWXGLHU

1XWLGHQVDUEHMGVYLONnUIRUSU VWHUJ¡UGHWGRJ
YDQVNHOLJWDWJnPHUHLG\EGHQPHGVLQHVWXGLHU
GHUIRUEOHYGHUIRUQRJOHnUWLHUVLGHQVNDEWPXOLJKHG
IRUVWXGLHRUORY8QGHUPLQRUORYYLOGHUEOLYHDQVDW
HQYLNDUVRPYLOEOLYHSU VHQWHUHWLQ VWHQXPPHU
DIVRJQH-HJYLOVHOYLGHWPHVWHDISHULRGHQY UH
KMHPPHLSU VWHJnUGHQRJPDQNDQGHUIRUO¡EHSn
PLJKHULVRJQHWRJRPHJQHQPHQMHJHUDOWVnSn
RUORYRJYLOLNNHNXQQHSnWDJHPLJSU VWHDUEHMGHL
SHULRGHQ0LQHVWXGLHUXQGHURUORYHQYLOLQGLUHNWH
JDYQHPLWGDJOLJHSU VWHDUEHMGHRJPHUHGLUHNWH
SnW QNHUMHJDWGHODJWLJJ¡UHHYHQWXHOOHLQWHUHVVHUHGH
YHGHWIRUHGUDJWLOQ VWHnU




0RUWHQ%U¡JJHU
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6WLOOLQJH
Stillinge +HMQLQJH
Hejninge

MXQLVHWULQLWDWLV

1000
6. juni, 1. s.e. trinitatis 
830
00
MXQLVHWULQ
10
,QJHQ
13. juni, 2. s.e. trin.
Ingen
00
 30
MXQLVHWULQ
10
 19
20. juni, 3. s.e. trin.
00
MXQLVHWULQ

,QJHQ
27. juni, 4. s.e. trin.
10
Ingen
30
 00
4. juli, 5. s.e. trin.
MXOLVHWULQ
8
 10

00
11. juli, 6. s.e. trin.
Ingen
MXOLVHWULQ
10
,QJHQ

10
 00
MXOLVHWULQ

18. juli, 7. s.e. trin.
830
 00
MXOLVHWULQ
10  *
,QJHQ
25. juli, 8. s.e. trin.
Ingen

1. august, 9. s.e. trin. Ingen
1000 **
 
,QJHQ
DXJXVWVHWULQ
30
8. august, 10. s.e. trin. 19
*** Ingen
DXJXVWVHWULQ
 
Gudstjenester på plejehjemmet
*XGVWMHQHVWHUSnSOHMHKMHPPHW
9. juni, 14. juli, 11. august, kl. 1430
 .
MXQLMXOLDXJXVWNO
Alle gudstjenester ved sognepræstVW0RUWHQ%U¡JJHU
Morten Brøgger,
$OOHJXGVWMHQHVWHUYHGVRJQHSU
undtagen * YHG
ved Jarl Ørskov Christensen,
XQGWDJHQ
** Katja Liebst-Olsen og *** Torben Hjul Andersen.
.LUNHELO
Kirkebil
6ODJHOVH7D[DWOIVHQHVWHQWLPHI¡U
Slagelse Taxa, tlf. 58 53 53 53, senest en time før
JXGVWMHQHVWH
gudstjeneste.
6RPPHUIHULH
Sommerferie
0RUWHQ%U¡JJHUKROGHUVRPPHUIHULHMXOL²
Morten Brøgger holder sommerferie
19. juli DXJXVW(PEHGHWYDUHWDJHVDISU
VWHUQHL6FW
8. august. Embedet varetages af præsterne i
3HGHUV+DYUHEMHUJVRJQH0DQEHGHVKHQYHQGHVLJ
Sct. Peders-Havrebjerg sogne. Man bedes henvende
WLONLUNHNRQWRUHWL6FW3HGHUVVRJQSnWOI
VHHYWKMHPPHVLGHQZZZVFWSHGHUVNLUNHGNIRU
sig til kirkekontoret i Sct. Peders sogn
\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ
på tlf. 58 52 08 81 se evt. hjemmesiden
www.sctpederskirke.dk for yderligere information.
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6WLOOLQJHYHM.LUNH6WLOOLQJHWOI
HPDLOPEU#NPGN
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7U IIHVEHGVWKYHUGDJHPORJ
PDQGDJWU IIHVVRJQHSU VWHQLNNH
6WLOOLQJHVRJQ
*UDYHU$VJHU-DQXVWOI
0HQLJKHGVUnGHW
)RUPDQG(EEH*M¡UXS. UUHEMHUJYHM%LOGV¡
WOIHOOHU
HPDLOHEEHJMRHUXS#VNROHNRP
.LUNHY UJH$JQHV-HQVHQWOI
6XVDQQH%URXVWER
%LUJLW+MRUWVWUDQG
6¡UHQ6NRYDJHU-HQVHQ
3RXO7UDQHN U1LHOVHQ
7RYH6WHSKHQVRQ
+HMQLQJHVRJQ
*UDYHU3HU%HUJ&KULVWLDQVHQWOI
0HQLJKHGVUnGHW
)RUPDQG0RUWHQ%U¡JJHU6WLOOLQJHYHM
.LUNH6WLOOLQJHWOIHPDLOPEU#NPGN
.LUNHY UJH$OIUHG%HUJWOI
$QHWWH$QGHUVHQ
(OVH%HUJ
.QXG+DQVHQ
(OLVDEHWK5RVDVFR
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Brændetræ
Bøg eller Ask aflagt i 2,7 m stakke
ved fast vej kan købes.
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.
Henvendelse til
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller
A. Bech 20 47 17 15.
Valdbygaard Skovdistrikt

I.F
.

18

67

R

IN

G

Valgt efter bladets deadline
Æ
TSFOREN
Pia Nielsen
tlf. 51 62 54 55
Valgt efter bladets deadline
Erik Jørgensen
tlf. 58 54 90 97
Valgt efter bladets deadline
Bent Heegaard
tlf. 58 54 04 36
www.stillingeif.dk
Valgt efter bladets deadline
ID

FÆLLESFORMAND
BADMINTON
FODBOLD - ungdom
FODBOLD - senior
GYMNASTIK
PETANQUE
HÅNDBOLD

ILLINGE
ST
S.

Stillinge Idrætsforening

Godt håndværk
Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109
jj@fischerflindtholt.dk
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Nyt fra HUSET
Som beskrevet i sidste nummer af 2sogne har bestyrelsen for ”Den selvejende institution HUSET” besluttet, at fortsætte med vores ”lille” projekt, der
indebærer opførelsen af en tilbygning til den eksisterende bygningsmasse (formentlig Hallen). Med dette projekt bliver opførelsen af HUSET uafhængigt af
anlægget af ny fodboldbane, og vi undgår lang sagsbehandlingstid med kommune- og lokalplan. Projektet kan således også holdes indenfor det afsatte
beløb på 4 mill., hvorfor arbejdet umiddelbart kan igangsættes.
Institutionens formålsparagraf kan med den beslutning ikke opfyldes, hvorfor vi jfr. vedtægterne er forpligtiget til at nedlægge institutionen. Arbejdet med
at skabe de fysiske rammer for et fælles foreningshus eller et Kultur- & Fritidscenter, fortsættes i en arbejdsgruppe direkte under Lokalrådet, i det kommunens politikere har givet Forvaltningen mandat til at forhandle / samarbejde
med Lokalrådet om denne opgave. Et flertal i såvel bestyrelsen for ”Den selvejende institution HUSET” som arbejdsgruppen har besluttet at lade NielsJørgen Düring og undertegnede være kontaktpersoner / bindeleddet mellem
forvaltningen og udvalget.
Vi havde d. 24. marts så det indledende møde med Forvaltningen – et møde
der var meget konstruktivt og udbytterigt. Forvaltningen lyttede til vores oplæg, og bl.a. vores forslag til licitationsform samt vores ønske om, at HUSET
skulle være ”nøglehus”, blev positivt modtaget. Arbejdsgruppen fik til opgave
at fremsende en ønskeseddel til anvendelsen / indretningen af HUSET, som
oplæg til endnu et møde d. 27. april. Arbejdsgruppen havde til dette arbejde
inviteret en lang række foreninger og institutioner fra lokalområdet, men kun
Ungdomsklubben Stjernen, Landsbykoret og SFOen mødte frem. Idrætsforeningen, StillingeHallen og Lokalrådet var selvfølgelig repræsenteret ved arbejdsgruppen, og de lokale dagplejere fremsendte deres input pr. mail.
Tirsdag d. 27. april mødtes vi så igen med Forvaltningen, denne gang deltog
også en repræsentant fra Kommunale Ejendomme, hvorunder byggeprojektet
hører. Dette møde var også yderst konstruktivt, dog er der fare for at de krav
Kommunale Ejendomme vil stille overfor en de bydende entreprenører, udelukker lokal deltagelse i selve byggearbejdet. Faktisk er der umiddelbart kun en
virksomhed forankret i Slagelse Kommune, der kan få lov at byde på opførelse
af kommunale byggerier. Dette er måske ikke helt i tråd med byrådspolitikernes vilje og ønsker, og Lokalrådet vil da også i denne sag tage kampen op, og
støtte op om det lokale erhvervsliv.
På HUSETs vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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Skolebestyrelsen
Den bedste nyhed er, at det lykkedes at få nok kandidater til den nye skolebestyrelse. Følgende er gengangere: Bjarne Nielsen, Annett Andersen, Jens
Schrøder og Tommy Larsen. Nye medlemmer er: Helene Jørgensen, Kenneth
Henningsen og Lisbeth Sørensen, suppleanter er: Annette Vedel Haagh og
René Jelager. Velkommen til nye, som gamle medlemmer. Det er altid rart, at
der er en sammensætning af nye og ”gamle”.
Den 8.5 inviterede Børne- og ungeudvalget alle skolebestyrelser til dialogmøde. Her fremlagde analysefirmaet Capacent 2 modeller med henblik på at
spare 20 millioner på skoleområdet. Den ene model foreslår lukning af 7 skoler,
den anden model opererer med fælles ledelse og samling af udskolingselever
på få byskoler. Det fremgik af modellen, at Stillinge skole kun har klasser fra
0.-6 klassetrin. Det er bestemt ikke pædagogisk bæredygtigt. Min personlige
mening er, at fagligheden sikres i højere grad ved at have fra 0.-9.klassetrin.
Så har lærerkollegiet en passende størrelse og en bredere faglighed sikres i
kraft af specialisering, linjefag og sparring med hinanden. Et andet argument
er også, at forældre vil kunne opleve at have børn på flere forskellige skoler og
derved skal forældreengagementet deles mellem flere skoler. For os, som er
vant til Stillinge Skole, er det måske et luksusproblem. Og der er da heller ingen
tvivl om, at det vigtigste for elever og forældre er, at eleverne lærer noget, altså
at KVALITETEN er i top. Og det er dét parameter vi beder politikerne medtage.
At man ikke blot ser på kroner og ører på kort sigt, men tænker kvalitet som
en væsentlig faktor. Heldigvis sagde formand for Børne- og ungeudvalget at
det også kan opstå en 3. model! Vi ved, at skoleledere medtages i dialogen
og som skolebestyrelsen er vi klar til at træde sammen om nødvendigt med
kort varsel, hvis der skal udfærdiges et høringssvar. Det kunne være rart med
tilkendegivelser til debatten. Send gerne mail inden den 10.6 til: annettekaae@
post.tele.dk, hvis du har en holdning til skolelukningerne.
Vores fantastiske SFO havde igen arrangeret en super fodboldturnering inden påske. I det hele taget har vi en meget bevægelsesorienteret SFO med
stor fokus på udeliv og idræt/motion. Der var lutter glade børn – og der blev
gået til den. Ældre elever var retfærdige dommere.
To 9. klasser dimitterer den 23/6 efter slidsomme dage med eksaminer (og
festivitas), skolebestyrelsen ønsker Jer alle held og lykke med eksamen og
håber I har truffet gode valg mht. ungdomsuddannelse.
Dette er det sidste indlæg for Skolebestyrelsen med undertegnede, som underskriver. Jeg vil efter 8 givende år i Skolebestyrelsen takke alle forældre og
personale ved Stillinge skole for godt samarbejde. Og ikke mindst, gode dialoger ved talrige forældremøder. Bolden gives videre til den nye skolebestyrelse.
På vegne af skolebestyrelsen, Annette Kaae
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Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

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

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN

STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud
Malermester

Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84
www.strandensmalerservice.dk
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Alt indenfor
Murer-, tømrer-, byggeteknik
• Nybyg • Renovering • Rådgivning
Ring for uforpligtende tilbud
Murer Martin Pedersen, tlf. 23 84 98 18
Tømrer/byggetekniker Karl H. Pedersen, tlf. 29 86 62 09
Bildsøvej 40, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Mail: mtb-byg@hotmail.com

- Dit lokale byggefirma
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KFUM-Spejderne

KILDEMOSEN SMEDIE

i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt smedejern til hus og have
•
•
•
•
•

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

LAGER
PORTE
PAVILLONER
VINREOLER
OLIELAMPER

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

VELKOMMEN

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

Finn Hangartner

Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15
Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.
Autoværksted - Pladesmed
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• Alufacader
• Altanlukninger

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

Alt glarmesterarbejde udføres
Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

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

IT-Camera sikrer dig professionel og fremtidssikret sikkerhedsløsninger baseret
på det nyeste teknologi.
IT-Camera leverer skræddersyet sikkerhedsløsninger til konkurrencedygtige priser.
Tilbud: Overvåg dit hus/butik med IP-overvågning (4 kamera) og følg live med
hvorend du befinder dig. Priser fra 7.500 kr.

IP-Overvågning
Satellit Overvågning
Netværk
Kontakt:
Info@it-camera.dk
Tlf: 40190979
www.it-camera.dk

Tyverialarm (AIA, Privat)
Adgangskontrol
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Kom til sommermarked
og gymnastikopvisning på
Trelleborg Friskole i Hejninge,
lørdag d. 12. juni kl. 10-14
Alle er velkomne
Sognenes anden skole: Trelleborg Friskole
Selvom den har eksisteret siden 2002, er der måske stadig en del beboere i
Stillinge og Hejninge, som aldrig har besøgt sognenes anden skole, Trelleborg
Friskole; men nu er chancen der. Alle er velkomne til at besøge skolen, når den
afholder det årlige sommermarked og gymnastikopvisning
lørdag d. 12. juni kl. 10-14
Trelleborg Friskole vil gerne være mere synlig lokalt, og man er også velkommen på en hverdag til at komme forbi den gamle Hejninge skolebygning og
den store nybygning bagved med sportshal og klasseværelser.
Sommermarkedet er kulminationen på en emneuge for hele skolen, hvor de
125 elever har arbejdet med årets temaer på forskellig vis. I år er emnet sørøvere, og Trelleborg Friskole, og eleverne har blandt andet lavet flotte udstillinger
af deres arbejde gennem skoleåret. Der vil være forskellige aktiviteter på markedet med forbindelse til emnet; men et af højdepunkterne er gymnastikopvisningen, som også vil have forbindelse til årets tema. Gymnastikopvisningen
plejer at være en flot og alsidig opvisning. Ligesom sidste år vil skolen gentage
sin opvisning dagen efter på det store DGI-stævne, Søskovstævnet, ved Sorø.
Det er meget usædvanligt, at en grundskole deltager her, og det siger noget
om opvisningens høje niveau. Friskolen har i øvrigt også et karatehold.
Trelleborg Friskole er først og fremmest en grundskole, hvor der undervises
i de samme fag, som kender fra folkeskolen: dansk, matematik, engelsk, tysk,
natur/teknik, historie, kristendom, fysik, musik, hjemkundskab, gymnastik og
så videre. Men Trelleborg Friskole er også en grundtvig-koldsk friskole, og det
betyder, at skolen i sin ånd og hverdag lægger vægt på demokrati, livsoplys-
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ning, dansk historie, kultur og kristne
værdier. Den grundtvig-koldske friskole
har ”fortælling” som et af omdrejningspunkterne i undervisningen. Ved at lytte
til fortællinger om grundkonflikterne i
menneskers liv, som de udfolder sig i
fx mytologien og bibelhistorien, bliver børnene i stand til at forstå og håndtere
ting i deres eget liv. Med fortællingerne får eleverne en dybde i deres liv – og de
giver dem forståelse for det arketypiske ved at være menneske. Fortællingen
udfoldes bl.a., når skolen hver dag synger morgensange og beder fadervor.
Motion/bevægelse er friskolens særlige satsningsområde. Eleverne har 4
timer idræt om ugen, mod den almindelige folkeskoles 2 timer. Det ses også
i frikvartererne, hvor skolens meget store grønne område og legeplads bliver
flittigt brugt. Eleverne har også god tid til deres aktive udeliv, for eleverne har
to lange frikvarterer om dagen, hvor de rigtig kan få rørt sig. Skoledagen slutter
for de mindre klassers vedkommende altid kl. 14, og dernæst er der mulighed
for SFO på skolen.
1. og 2. klasse får rørt sig ekstra meget. De to klasser bruger 4 timer hver
uge på udeskole. I udeskolen drager klassens lærere med eleverne ud i naturen (i al slags vejr!) og arbejder med forskellige fag under åben himmel: de
går f.eks. over til vikingeborgen Trelleborg, skolens gode nabo, og får så historieundervisning og natur/teknik-undervisning i mindre hold. Andre gange
besøger de deres faste lejrplads nær Hejninge kirke, hvor eet hold f.eks. laver
bål og mad, mens andre hold får undervisning i dansk og i natur/teknik.
At skolen lægger vægt på sundhed ses også ved, at der bliver serveret frugt
for børnene hver formiddag. Det er alle glade for, men fristelsen til at købe fede
og usunde ting er også til at overskue: I Hejninge er der som bekendt 2 km til
den nærmeste kiosk – og skolen har ikke slik- eller sodavandsautomat.
Trelleborg Friskole har kun eet spor og sådan vil det blive ved med at være.
Skolen har også lavere klassekvotienter end de fleste folkeskoler: 0.-2. kl max
18, 4.-6. kl. max. 20 og 7.-9. kl. max. 22.
Gæster man ”Sommermarkedet”, vil man se demonstreret det store fællesskab, som skolen også er, hvor forældrene er en levende del af skolens liv. Det
er en vigtig del af det at være friskole.
Spørger man forældre, hvorfor de er glade for skolen, fortæller f.eks. Karin
Eklund Jensen, mor til to elever, at noget af det bedste ved skolen, udover det
faglige niveau, er de lave klassekvotienter, og så det gode forhold, der er mellem eleverne. Det er ikke usædvanligt at se en garderhøj dreng fra 9. klasse i
stilfærdig snak med en lille purk fra 0. klasse. Derudover er det dejligt, at eleverne har den store legeplads og de store grønne områder udenom.
Bestyrelsen, Trelleborg Friskole
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Ungdomsklubben Stjernen
Siden sidst har vi af Lokalrådet været inviteret til foreningsmøde, med henblik
på det kommende kultur- og foreningshus. På mødet fremkom vi med vores
tanker og ideer til husets indretning og funktion. Disse ideer tager arbejdsgruppen med til møderne med forvaltningen.
Stjernen har fået anskaffet lidt udendørsbeskæftigelse og der hoppes på
livet løs i trampolinen.
Vi har haft en bowlingtur den 4.maj med ca. 25 deltagere; den sædvanlige
gode opbakning til den slags arrangementer.
Den 20/5 har vi sidste åbningsdag. Her afslutter vi de almindelige klubdage
med hygge og samvær.
Den 30. maj har vi vores afslutningstur - igen i år med fælles bus til Bonbon
land. Denne tur er mulig, da vi modtog midler fra Spare- og Lånekassen, hvilket vi er taknemmelige for.
Tak til faste medarbejdere og forældre, for opbakning og støtte til Stjernen i
den forgangne sæson.
Klubben åbner igen til september. Indtil da rigtig god sommer.
På vegne af Stjernen, Annette Kaae
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Stillinge IF fodboldsenior

18

I.F
.

ILLINGE
ST

TSFOREN

Efter et godt år 2009, med 2 gange puljevinder, er vi nu gået igang med en ny
sæson i serie 4b med masser af succes. Indtil nu 4 kampe, 4 sejre - meget
bedre kan det jo næsten ikke gøres. Vi har også spillet pokalkampe i serie 5
pokalen, hvor vi er klar til en semifinale mod Jyllinge eller Frederikssund. Vi går
efter at vinde den sidste serie 5 pokal, der bliver spillet i SBU regi, fra i år bliver
pokalturneringen slået sammen med serie 3-4-5. EkstraBladet Cup er også
igang, og her går det også godt. Vi har kvalificeret os til 3. runde, hvor vi skal
møde Anadolu fra serie 3. Året 2010 i Stillinge IF skulle gerne være det år, hvor
vi igen kan skrive serie 3 i klubben.
Træner Brian Dahl, træner Kim Nielsen
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Petanque
Første år på de nye baner er gået godt. Vi har en jævn tilgang af interesserede og p.t. er vi 27. Vi har i det forløbne år været til 3 stævner i henholdsvis Fuglebjerg, Hulby
og Sørby, og vi har haft Sørby på besøg. Det er altid
spændende at møde andre klubber og prøve styrker af,
men vi har meget at lære endnu. Sidste weekend i april
var vi på besøg i Bildsø/Drøsselbjerg på deres baner ved Strandløbervej.
I år vil vi så forsøge at invitere et par andre klubber til os, det kan jo lade sig
gøre, når vi har de 6 baner.
Vi har også haft overskud til at sætte klubhuset i stand med udvendig og
indvendig maling, dygtig styret af Leif H. og mange flere fra petanque samt
med folk fra fodboldafdelingen. Jeg synes, vi har fået et godt resultat, vi føler
os i hvert fald hjemme i pæne og rene omgivelser.
Petanquespillere er en hårdfør gruppe, der møder op, selvom de skal gå
gennem snedriver, men i februar var driverne dog for høje, man måtte holde
en pause!
Men nu siger vi: Vel mødt tirsdag aften 19 -21 og fredag eftermiddag 14-16.
Bent Heegaard
Det er snart sommer og så var det måske en god idé
at sende et postkort til venner og familie

Køb lokale postkort - og støt det lokale initiativ
Lokalrådet har fremstillet nogle postkort, da det var en stor mangel i et
lokalområde med mange strand og sommerhus gæster. Vi tog derfor nogle
lokale billeder og det blev til en serie på fire forskellige postkort, flotte billeder og i en god kvalitet.
Lokalrådet har truffet aftale om salg af kort med Spar-købmanden
ved Stillinge Strand, Bildsø Camping, Knolden, Dagli`Brugsen i Kirke
Stillinge og Skovhuset ved Stillinge Strand. Kortene sælges også i
Turistkontoret i Slagelse og Vikingeborgen Trelleborg i Hejninge.
Lokalrådet opfordrer alle til at købe kort og sende ud i det ganske land,
så er du med til at markedsføre vores lokalområde. Brug et lokalt kort, når
du skal bruge et kort til en gave, en fødselsdagshilsen eller hvad du nu
synes kunne være spændende – på den måde bakker du op om det lokale
initiativ!
Gør vores lokalområde kendt - send et postkort!
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Erlings
Hestevogne

Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

Aftal tur med hestevogn

Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03
Hver tirsdag i sommerferien:
Stillinge Strand - Løve Mølle og retur.
Tilmelding!

2 hyggelige værelser med separat indgang og med
fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet
med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden
www.lysgaarden.dk
eller kom forbi og tal med mig eller ring.
Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk
Bed & Breakfast er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.
Velkommen!
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Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10
Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12 • Øster Stillinge 4200 Slagelse

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

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

46

2 sogne

Besøg ved mindestenen 2010
Af Helge Christiansen
Natten mellem den 20. og 21. april 1943 styrtede en Stirling bombemaskine
ned ved Kongsmark, og 7 flyvere omkom. En reddede sig med faldskærm og
flygtede til Sverige. Det var canadieren Donald Smith. Han var her sammen
med sin kone i 1993, hvor han afslørede mindestenen.
De 7 omkomne flyvere blev alle begravet på Svinø Kirkegård på Sydsjælland. Blandt dem var den engelske flyverløjtnant Wilfred Blake. Han var ellers
flyveinstruktør og var kommet med som ekstra mand for at lære noget om
bombetogter. Det var hans 4. bombetogt, som altså også blev hans sidste.
Han var gift og far til en lille datter på 3 uger. Hende nåede han aldrig at se.
Han blev 28 år.
Denne datter er nu en dame på 66 år og bor i Canada. Hun og hendes børn
og børnebørn, i alt 11 personer, besøgte os den 4 maj. De var også ude ved
mindestenen for at se den og stedet, hvor hendes far omkom. Et af hendes
børnebørn, en 10-års dreng, var heldig at finde et lille stykke metal fra flyet. Om
aftenen deltog de alle i højtideligheden i Svinø.
Wilfred Blake var den ældste af 8 søskende, og hans yngste bror og søster
var også blandt de 11, der besøgte os, så de var samlet 4 generationer.
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Vedligeholdelse af mindestenen
Lokalrådet har netop afholdt vedligeholdelsesdag på mindestenen
- tag en tur og se hvor fint der er blevet!

www.2sogne.dk
Har du været inde og surfe på siden?
Du finder mange spændende oplysninger på den lokale hjemmeside!
Ønsker du at finde ud af hvad der vil ske af spændende aktiviteter
i lokalområdet, så kan du med fordel tjekke kalenderen.
Du kan også finde de lokale erhvervsdrivende – den lokale håndværker
eller en der annoncerer i bladet 2 Sogne.
Har du brug for en bus, en restaurant, skolen eller daginstitutionen,
så er 2sogne.dk det rigtige sted at lede.
Turister og sommerhusgæster kan med fordel kigge under menuen ”turisme”.
Ønsker du løbende nyhedsinformation direkte i din mailboks,
så skal du blot tilmelde dig på 2sogneweb@gmail.com
Vi arbejder hele tiden på at gøre hjemmesiden til den lokale informations
platform, hvor alle lokale er med til at gøre hjemmesiden til stedet,
som du dagligt har lyst til at besøge.
Har du informationer om aktiviteter, nye erhvervsdrivende eller andre
spændende input, er du meget velkommen til at kontakte webmaster på
2sogneweb@gmail.com
Ib Jensen
Webmaster
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Tagdækning
Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse
og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.
Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.
Tagdækkermester
Benny Carlsen
Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
Tlf. 58 54 72 87
også aften - lørdag/søndag
Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Knud Olsen
Bildsø
Tlf. 58 54 73 96

Slagelse
Dyrehospital A/S
Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling
EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning
Rugvænget 12, 4200 Slagelse

58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

• Alt i VVS
• Naturgas
• Tank-udskiftning
• Rimelige priser
• Kommer overalt
• Faglig betjening

- solsikker varme
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Jeres sommerhus skal i nærmeste
fremtid tilsluttes den offentlige kloak
Vi er autoriserede kloakmestre, og med mere end 30 års
gang i lokalområdet har vi en solid viden og erfaring indenfor vores felt.
Vi kommer gerne ud og giver Jer en ordentlig og saglig gennemgang af
det stykke arbejde, som der er brug for, på netop Jeres ejendom.

Ring til os hvis du har brug for:
• Slamsugning/højtryksspuling
• Kran / grabbil
• Levering af grus og sten
• Containerudlejning

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

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården
Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT 20 15 02 62
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Hvor findes sendemasterne
Der findes en del sendemaster i vores område. De fleste er forholdsvis høje
master beregnet for mobiltelefoni, men der findes også andre master beregnet
for lukkede radionet, som uvedkommende ikke kan lytte til på normal vis. De
lukkede net er dog ikke så udbredt mere, da mobiltelefonerne har overtaget
meget af deres funktion.
Der er mange, der er interesseret i, hvor de forskellige sendemaster er, og
hvad de er beregnet til.
Her er en oversigt over registrerede sendemaster:
Støvlebækvej 17A (Kongsmark)
Telenor (UTMS)
TDC (UTMS)
TDC (GSM)
Hi3G (UTMS)
Hi3G (radiokæde over 3 GHz)
Kirkevænget 20 (Kirke Stillinge)
TELIA (GSM)
Stenten 1A (Næsby Strand)
TELENOR (UTMS)
Møllesøvej 5 (Vemmelev)
TDC (GSM))
TDC (UTMS)

Huginsvej 23 (Drøsselbjerg)
TDC (GSM)
Kirkegårdsvej 8 (Havrebjerg)
TDC (UTMS)
TDC (GSM)
Telenor (GSM)
Hi3G (radiokæde over 3 GHz)
Løvegårdsvej (Høng)
C-basisstation
Brinken (Keldstrup)
C-basisstation

Foruden disse autoriserede og godkendte sendestationer (master), kan der
også være et utal af de små privatradioanlæg (på bare 4 W), der benyttes af
mange til bl.a. forbindelse mellem land og båd.
Der kan også være licenserede radioamatører med sendere, hvor sendeeffekten kan være temmelig høj, men dette gælder dog kun for radioamatører
med et A-certifikat. Der skal dog lige gøres opmærksom på, at radioamatører
skal have bestået en omfattende teknisk prøve, så de ved, hvad de har med at
gøre. Sendeantenner for radioamatører er ikke registrerede.
GSM og UTMS = mobiltelefon og lign.
C-basisstation = erhvervsradio
Jørgen Weiberg
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Spejderstart
Det nye spejderår starter den 18. og 25. august.
Flokken (kommende 2. og 3. klasse)
onsdag den 18. august kl.18.00-20.00.
Troppen (kommende 4. klasse og opefter)
onsdag den 25. august kl. 18.15-20.15.
Kom og vær med til en aktiv og spændende fritid.
Vil du høre nærmere er du velkommen til at kontakte
Addi Hansen (Flok) tlf. 58 54 71 73
Rikke Jørgensen (Trop) tlf. 58 52 71 95

SALON
HERDIS

Hele familiens frisør
Herrepensionist klipning
Luksus permanent
Miljøvenlig permanent
Langt hår

95,- kr.
538,- kr.
618,- kr.
693,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13
Fredag kl. 9-17

Salon Herdis
Degnevænget 14
Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

www.2sogne.dk

Containere
Minicontainere
Lev. af grus, sten, muldjord og skærver
Kraner fra 7 TM til 60 TM m/u grab
Entreprenørkørsel
Bådtransport

58 38 47 00

Norgesvej 6 • 4200 Slagelse • www.forlevvognmand.dk

•
•
•
•
•
•

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING A/S
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FRITIDSBUTIKKEN
- det naturlige valg når du skal
sælge eller købe fritidshus.

www.nybolig.dk

En ordentlig handel

HUSK
- en salgsvurdering fra Nybolig Jan Milvertz er gratis
og uforpligtende, og skulle dit fritidshus
- mod forventning ikke blive solgt,
så koster det dig naturligvis ikke
en krone.

Nybolig Jan Milvertz
Stillinge Strand
Drøsselbjergvej 119
4200 Slagelse
tlf. 5850 6400

54

2 sogne

TRELLEBORGSKJOLDET
Af Helge Christiansen
I september 2008 blev der fundet et næsten komplet bevaret træskjold ved
Trelleborg. Det blev fundet på engen ca. 40 m fra borgens sydport under en
udgravning i forbindelse med et projekt, som har fået navnet Kongens borge.
Skjoldet er rundt og har et håndtag på bagsiden. Skjoldpladen har en diameter på ca. 85 cm og er sammensat af 7 brædder af fyrretræ, der er 8 mm tykke
på midten. Håndtaget er lavet af bøgetræ og dekoreret med et fletmotiv.
Skjoldet er sendt til nærmere undersøgelse og senere konservering på
Moesgård ved Århus. Det er endnu uvist hvor og hvornår, det kan blive udstillet.
Disse oplysninger er hentet fra SKALK nr. 5 fra oktober 2009. Her er en 5
sider stor illustreret artikel om det spændende fund. Den er forfattet af Kirsten
Christensen, Andres S. Dobat og Per Mandrup.
Har man adgang til nettet, er der også meget at læse på www.kongensborge.dk under nyheder.
Det ovenfor viste postkort kan købes på Museet ved Trelleborg.

2 sogne
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Onsdag d. 16. juni kl. 19.30
Sangaften i præstegården
Onsdag d. 16. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Lørdag d. 19. juni
Byfest v/Stillingehallen

Mødekalender

Onsdag d. 23. juni kl. 18.00
Sct. Hans i Spejdergården

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

Onsdag d. 23. juni
Sct. Hans Engtoften Kelstrup Strand

Lørdag d. 5. juni kl. 19.00
Byvandring i Drøsselbjerg.
Mødested P-plads ved kirken.

Onsdag d. 30. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 9. juni kl. 18-20
Åbent Hus hos i Spejderhytten
Onsdag d. 9. juni kl. 19.30
Sommerkoncert i Hejninge Kirke
Lørdag d. 12. juni kl. 10.00
Gymnastikopvisning
Trelleborg Friskole

Onsdag d. 14. juli kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 28. juli kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 11. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Såfremt man vil støtte at bladet udkommer, er det muligt at indbetale valgfrit beløb på kontonummer 0570 5700050532.
Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto og omdeling af bladet.
På forhånd tak!
Lokalrådet

Troen kan ikke flytte bjerge
- men det kan vi!
Måske de bedste på jorden!

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maskinudlejning
Vognmandskørsel
Kran / grabbil
Containere
Levering af grus & sten
Gravemaskiner 0,9 - 30 t
Dumpere
Blokvogn
Dozer

Dyssegårdsvej 1A – Kelstrup, 4200 Slagelse.
Tlf.: 5854 9366 • Fax: 5854 9379 • Mobil: 4056 9248

