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Nyt fra lokalrådsformanden
HUSET. Nu er HUSET lukket for vejrliget, og de indvendige arbejder pågår.
Tidsplanen holdes fint. Arbejdsgruppen bag HUSET er i dialog med Kultur- &
Fritidsforvaltningen om organiseringen og ”udlejningen” af lokalerne, når de
lidt senere på sommeren står færdige.
HUSET, som lokalområdet får af Slagelse Kommune, er umiddelbart en tom
skal – det er os selv der skal fylde HUSET med møbler, teknisk udstyr, køkkengrej m.v., og lige nu søger arbejdsgruppen fonde og de erhvervsdrivende
om bidrag/tilskud til dette inventar.
Vi skal også selv fylde HUSET med aktiviteter, så sidder du med en idé
til et arrangement eller en aktivitet, som HUSET kunne danne rammen om,
så kontakt arbejdsgruppen på 2sogneformand@gmail.com. Følg byggeriet fra
den udvendige side af byggepladshegnet eller på Lokalrådets hjemmeside
www.2sogne.dk. Arbejdsgruppen består fortsat af Niels-Jørgen Düring, Ib
Jensen og undertegnede.

”Frivillig-liste”. På dette års beboermøde opfordrede Lokalrådet områdets
beboere til at skrive sig på Rådets ”Frivillig-liste”. Det er fuldstændig uforpligtende at skrive sig på listen. Man binder sig ikke til at udføre frivilligt arbejde i
lokalområdet, men man risikerer at blive spurgt. Når en af områdets foreninger
eller grupper afholder et arrangement, kan personerne på listen kontaktes for
en hjælpende hånd – det kan være til at bage en kage, medhjælp til bordopsætning, el.lign. Det er fuldstændig acceptabelt at sige nej til at yde hjælp til
det pågældende arrangement, og man behøver ikke finde på en undskyldning,
måske bliver det et ja næste gang. Der er stadig god plads på listen, så hvis du
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vil yde en indsats – stor eller lille – ved enkelte arrangementer uden at forpligte
dig til yderligere arrangementer, så skriv en mail med dine kontaktoplysninger
til 2sogneformand@gmail.com.
StillingeHallen. Bestyrelsen for StillingeHallen har i begyndelsen af året udarbejdet nye vedtægter for Hallen. Ifølge de gamle vedtægter skulle revisioner
godkendes af Skolens daglige ledelse, Stillinge Idrætsforening samt Lokalrådet. Alle tre parter har godkendt bestyrelsens oplæg. Som noget nyt er der nu
indført direkte demokrati, hvilket betyder, at der nu afholdes en årlig generalforsamling, hvor der er valg til bestyrelsen. Alle borgere over 18 år i Havrebjerg,
Hejninge og Stillinge sogne er valgbare og har stemmeret. Den 30. maj var der
indbudt til den første generalforsamling – se de nye vedtægter og bestyrelsessammensætningen på Hallens hjemmeside eller www.2sogne.dk.
Bestyrelsen har i en periode været i dialog med Kultur- & Fritidsforvaltningen
om Hallens fremtid. Slagelse Kommune har ikke umiddelbart frie midler til at
købe Hallen, så der arbejdes nu på er en langtidslejekontrakt, hvor Slagelse
Kommune lejer Hallen 100%, og således også står 100% for alle udgifter og
drift. En sådan lejeaftale bliver forhåbentlig en realitet fra 1. januar 2012.
Inden da har bestyrelsen planer om en låneomlægning dels for at nedsætte
den årlige driftsudgift dels for at skaffe midler til et etagedæk i det nye redskabsrum således, at der bliver et ca. 100 m² stort lokale ”på 1. salen” samt et
boldrum til Idrætsforeningen med direkte adgang fra boldbanerne. Endvidere
er en del beplantning fjernet langs hallen mod Bildsøvej, og der er op-bygget
bund for parkeringsplads. Nu er der altså mulighed for at køre 4-5 meter længere frem, og hvis folk så bare kunne lære at holde lige så tæt ved Hallen som
i Bilka, så er der mulighed for parkering af flere biler end tidligere.
Fokusområde. Lokalrådet vil i de kommende år arbejde med et projekt under
Landdistrikternes Fællesråd, der hedder ”Blomstrende Landsby”. Det skulle
bl.a. gerne medføre et større kendskab til de gode ressourcer der findes i lokalområdet, større samarbejde mellem foreningerne samt en udviklingsplan, der
kan danne baggrund for det fremtidige arbejde for områdets ildsjæle. Lokalrådet vil også tage initiativ til et samarbejde mellem Skolen, Idrætsforeningen,
Ungdomsklubben og Lokalrådet, der skal øge trafiksikkerheden især for vores
bløde trafikanter.
Lokalrådet ønsker alle vore læsere og annoncører en rigtig god sommer.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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Byvandring 2011 på Valdbygård
Søndag, den 5. juni kl 19.00
For 29. gang indbyder Lokalrådet for Hejninge og Stillinge til en lokalhistorisk
byvandring på Grundlovsdagen. Denne gang bliver det et besøg på Valdbygård. I programmet indgår en lille spadseretur til stedet, hvor landsbyen Store
Valby lå.
Helge Christiansen vil fortælle om udgravningerne og om de 2 sognes tilknytning til Valdbygård.
Parkering skal helst ske i avlsgården. Vi mødes foran hovedbygningen kl.
19.00. Efter rundvisningen er der lejlighed til at købe øl og vand. Der er mulighed for at nyde medbragt kaffe på plænen, hvis man selv medbringer klapstol
eller tæppe.
Deltagelse er gratis, og alle er velkomne.

Sidste års byvandring foregik i Drøsselbjerg med flot tilslutning fra områdets beboere.

Forårskoncert
Endnu en dejlig forårskoncert med Landsbykoret og Stillinge Skoles Kor løb af
stablen tirsdag den 12. april.
På billedet ses begge kor i aktion
sammen med publikum - Charlotte sidder ved klaveret, og Anna
instruerer.
En stor tak fra Landsbykoret til
det veloplagte publikum og en
kæmpe tak til Anna for samarbejdet om forårskoncerten i år og de
seneste 10 år!
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Skolebestyrelsen
Stillinge Skole
Midt i april blev vi orienteret om at Henrik havde søgt nye udfordringer og
derfor havde opsagt sin inspektørstilling på Stillinge Skole. Henrik skal være
inspektør på Søndermarksskolen i Slagelse by. Den umiddelbare reaktion var
”øv – nu gik det lige så godt!”. Dernæst melder tanken sig, ”at det er netop det
bedste udgangspunkt for, at det også vil gå godt i fremtiden”.
Henriks opsigelse satte en proces i gang for at finde en afløser. Da kommunen samtidig på det tidspunkt havde planer om at afskedige flere medarbejdere inden for skoleområdet var kommunes udgangspunkt, at vi skulle forsøge
at rekruttere en intern medarbejder i kommunen. Stillingen på Stillinge Skole
skulle være som konstitueret skoleleder, og tidsbegrænset på et år.
På trods af en kort ansøgningsfase lykkedes det at skaffe ansøgere. Sammen med Skolechefen Lena Lund havde vi to samtalerunder, og vi er meget
glade for, at Martin Meier har sagt ja til lederjobbet på Stillinge skole. Martin
fik sin læreruddannelse for omkring ti år siden og kommer fra en mellemlederstilling på Eggeslevmagle skole ved Skælskør. Her har han været med til at
udvikle udskolingen så valgfagene i syvende til niende klasse er organiseret i
tre linjer: en sports linie, en science/IT linie, og en international linie. Med den
nye udskolingsstruktur på Eggeslevmagle fremstår udskolingen her nu mere
spændende og betydelig færre elever søger væk fra skolen og over i efterskole. På Stillinge Skole vil vi ikke kunne gennemføre tre linier i udskolingen,
men vi kunne måske alligevel lære noget af projektet i Skælskør.
Vi glæder os til, at Martin starter i Stillinge og ser frem til et konstruktivt samarbejde, som kan fortsætte den positive udvikling af Stillinge Skole.
I bestyrelsen er vi meget glade for det samarbejde vi har haft med Henrik.
Henrik har en afslappet og konstruktiv lederstil, som har skabt udvikling og
positiv stemning på Stillinge Skole de seneste år. Vi ønsker alt godt for Henrik
i sine nye stilling på Søndermarksskolen og håber, at Henrik får succes med
sine nye udfordringer.
Efter sommer vil vi igen få udvidet antallet af elever i C-klassen. I øjeblikket
er der 18 elever i C-klassen. På Stillinge Skole er vi glade for denne udvikling.
Udvidelsen af C-klassen betyder, at medarbejderstaben udvides, hvilket styrker den pædagogiske bæredygtigheden på skolen.
Processen for at skabe en ny skolestruktur i Slagelse kommune er skudt i
gang igen. På et møde for bl.a. skoleledere og bestyrelsesmedlemmer blev vi
introduceret for rammerne for den kommende proces. Der blev etableret en
arbejdsgruppe på ca. 25 personer med bred repræsentation fra de små, mellemstore og store skoler. Arbejdsgruppen skal komme med konkrete ideer og
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forslag til, hvordan den nye skolestruktur kan se ud i kommunen. Der er også
etableret en refleksionsgruppe, som skal reflektere over arbejdsgruppens forslag. Politikerne skal i sidste ende beslutte, hvilken skolestruktur kommunen
skal have. Vi er glade for at det er lykkedes at få Martin med i arbejdsgruppen,
og undertegnede er i refleksionsgruppen.
Bjarne Nielsen

Kr. Stillinge Plejehjem
”Et godt sted at bo ”
Her er et par fantastiske forårsnyheder, som vi gerne vil dele med alle i vores
lille sogn.
Tirsdag den 3. maj 2011 skulle vores køkken godkendes af myndighederne,
så der kan laves mad efter vores borgeres ønske.
Der har været et stort forarbejde, hvor der skulle laves tegninger, bygges
om m.m.
Men dagene op til den 3 maj var der gang i vores køkkenpiger, der skulle
finpudses, laves systemer, have tjek på alt. Alt skulle jo gerne lykkes, og det
må man sige det gjorde, vores piger fik en velfortjent
Så endnu en
festeftermiddag i vores lille hjem.
Dagen efter fik vi endnu en fantastisk nyhed, vi havde fået et bålsted forærende så nu kan vi sidde ude og bage pandekager og nyde det gode vejr.
Tusinde tak for det til Lions.
Hen over sommeren skal vi gerne få styr på vores have, så vi kan få noget
flot at se på, skønne dufte og noget hygge uden for. Så den enkelte beboer kan
gå og passe have, hvis det er det man har lyst til.

ÅBENT
ATELIER

Mange sommerhilsner fra
Stillinge plejehjem
”Et godt sted at bo”

ÅBENT ATELIER I PINSEN 2011
11. JUNI - 13. JUNI
fra kl. 11 til kl. 17
susanne hvitnoV
DISAGERVEJ 19
ØSTER STILLINGE
4200 SLAGELSE
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.
Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.
Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste.
Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom.
Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

2 sogne

9

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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Frisør
Harlekin
v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket lørdag og 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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BYFEST

LØRDAG DEN 18. JUNI 2011
v/ SPEJDERGÅRDEN, STØVLEBÆKVEJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AKTIVITETER:
Fodbold ungdom i Stillinge IF tager imod gæster
Håndboldafdelingen i Stillinge IF tager imod gæster
Landsby fodbolddyst
Oplev spejderlivet
Ansigtsmaling for børn hos Kom-Ann
Forskellige boder
Familie loppemarked
Dyrskue
Ridetur på hest
Køretur med minitog
De lokale jagthorn-spillere
Lotteri
Hoppepude for de mindste

Festpladsen åbner kl. 10.00 og lukker kl. 17.00.
Kl. 18.30 – 01.00 er der fest i teltet med medbragt mad og dans til Left & Right.
Der vil blive opstillet stor grill. Voksne 100,- kr. Børn under 15 år gratis. Foruden
maden skal du huske det gode humør.
Der vil hele dagen være mulighed for at købe pølser, popcorn, is, slik, øl, vand,
kaffe, kage mv. De lokale spejdere viser deres evner ved bålet og der vil være
smagsprøver af ”friluftsmad”.
Ret til ændringer forbeholdes

Hjælp til...!
Dette års byfest afholdes lørdag den 18. juni ved Spejdergården, Støvlebækvej. I den
forbindelse har Støtteforeningen for Hejninge Stillinges venner brug for DIN hjælp.
Vi har brug for ALT hjælp til f.eks. op- og nedtagning af festpladsen, bemanding af
de forskellige salgsboder m.v.
Går DU rundt med en god idé til aktiviteter til byfesten, hører vi også gerne fra DIG.
Har DU lyst til at give en hånd med ved dette års byfest, eller går DU rundt med en
god idé til aktiviteter, så kontakt Pia Svendsen, tlf. 29 63 65 89, mail piasv@msn.com
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Som noget nyt i år afholder
Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner
lørdag den 18. juni 2011 på fodboldbanen ved
Spejdergården, Støvlebækvej

Landsby
fodbolddyst
		

Hver landsby samler et 7-mands fodboldhold. Holdet skal bestå af mænd og kvinder i alderen 18 år og opefter. Holdet må meget gerne komme festligt udklædt.
Fodbolddysterne vil blive afviklet i løbet af eftermiddagen. I løbet af de forskellige
kampe vil der blive uddelt forskellige præmier for bedste udklædning, bedste mål,
dystens fair-player.
Den vindende landsby modtager en vandrepokal.
Landsbyerne skal sende deres samlede tilmelding til Addi Hansen, tlf. 58 54 71 73
eller Pia Svendsen, tlf. 29 63 65 89 SENEST den 1. juni 2011.

Familieloppemarked
Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner afvikler i
forbindelse med den årlige byfest familieloppemarked.
Grib chancen og reservere en stand til dine effekter.
Du skal selv medbringe udstyr til opsætning af
salgsstanden.
Er du interesseret i en GRATIS stand eller ønsker yderligere oplysninger, så
kontakt Pia Svendsen, tlf. 29 63 65 89 eller Addi Hansen, tlf. 58 54 71 73
SENEST den 10. juni 2011.

Børnedyrskue
Har du lyst til at vise dine små kæledyr eller bamser frem?
Hvis ja - så ta´ til byfest ved Spejdergården, Støvlebækvej.
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 GRATIS eller ønsker
yderligere oplysninger, så kontakt Pia Svendsen, tlf. 29 63 65 89 eller
Addi Hansen, tlf. 58 54 71 73 SENEST den 10. juni 2011.
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LØRDAG D. 18. JUNI 2011

Byfest
Ved Spejdergården kl. 18.30
Tag madkurven med service,
naboerne, de gode sko samt gode humør med.

Left&Right

Leverer senere ”Fart over feltet”.
Med et repertoire, der strækker sig fra de gode gamle 60’ere og frem til
nutidens radiohits bliver det svært at sidde stille!
Pris for alt dette:
Voksne 100,- kr.
Børn under 15 år gratis.
Der bliver sat grill op til fælles brug.
Drikkevarer, is, slik og chips
kan købes til rimelige priser.
HUSK: Tilmelding senest 7. juni til:
Daggi Thomsen
Bygmarken 7, Kr.Stillinge
Tlf: 58267272 Mobil: 50566100 (gerne pr. SMS)
E-Mail: daggi.thomsen@gmail.com
Max 150 personer, “først til mølle...“

Indsamling af
effekter til loppemarked
Så er det igen blevet tid til
spejdernes store loppemarked!
Søndag d. 14/8-2011 kl. 10
afholder spejderne på Støvlebækvej det traditionelle loppemarked
Hvis du vil skænke os dine loppe-effekter, kan du kontakte
Addi på tlf. 58 54 71 73
Husk! Vi tager ikke imod hårde hvidevarer
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Nu er det tid til at komme ud
at røre sig i Bildsø Skov
Til glæde for mange naturelskere er der kommet 3 sheltere i lokalområdet –
ved Bildsø Skov, Kongsmark Strand og Frølunde Fed. Efter 3 års kamp med at
fremskaffe tilstrækkelig kapital, samt myndighedsbehandling med at få diverse
tilladelser igennem fra Miljøstyrelsen – Klitbeskyttelsesloven – Skovstyrelsen –
Strandbyggelinjen – Landzonetilladelse – Kommunal byggesagsbehandling –
er det endelig lykkedes formanden i Aktiv Natur Velvære at få opført shelterne,
så alle forbipasserende kan nyde det færdige resultat.

1. maj tog Aktiv Natur Velvære fat på det store sæsonprogram. Der vil være
mulighed for at kigge forbi og deltage i træning onsdage fra kl. 17:30-18:30 og
søndage fra 09:30 til 10:30 (11:00). Kig ind på linket: http://www.aktivnatur.dk/
og se, hvad der sker af aktiviteter de enkelte dage.
Søndagstræningen vil de dage, hvor vi har fitness-instruktørerne Simone og
Karen, varer halvanden time lige som sidste år.
Foreningen har arrangeret 3 gange Zumba i løbet af sæsonen. Henholdsvis
den 25. juni, 23. juli og 20 august. Alle dage er lørdage kl. 13.30 til 14.30. Det
koster en flad tyver pr gang, som opkræves på stedet – og man behøver ikke
at være medlem for at kunne deltage.
Der er igen lykkedes at få Danmarks ubestridte Zumba dronning Ines Bukic
til at forestå alle seancerne.
Uanset det gælder Walk & fit, Run & fit, Bike & fit. Eller ”Just Fit (for nu at
bruge nogle gode moderne ”danske ord” for den almindelige gang, løbe, og
styrketræning).
Ja, vi forsøger os med cykling også – så dem der for eksempelvis har en
skavank og hverken kan gå eller løbe, også kan komme ud og pruste lidt.
Derudover skal vi ikke glemme at nævne, at der også er mulighed for kajakroning, Qi Gong og at tage Friluftsidrætsmærket.
Jane Brodthagen og Bettina Brodthagen
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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

2 sogne

17

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

• 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

18
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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.

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

2 sogne

19

Brændetræ
Bøg, Eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke
ved fast vej kan købes.
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.
Henvendelse til
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller
A. Bech 20 47 17 15.
Valdbygaard Skovdistrikt
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Jacob Raft
Pt. ingen formand
Ole Madsen
Brian Dahl
Henrik Jensen
Bent Heegaard
Mette Frimann Nielsen

ID

FÆLLESFORMAND
BADMINTON
FODBOLD - ungdom
FODBOLD - senior
GYMNASTIK
PETANQUE
HÅNDBOLD

G

S.

Stillinge Idrætsforening

TSFOREN

tlf. 21 40 20 30
tlf. 60 15 01 23
tlf. 20 15 03 07
tlf. 58 54 04 36
tlf. 22 55 09 69 www.stillingeif.dk

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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Sct. Hansbål
Kelstrup Strand
Grundejerforeningen Engtoften fejrer Sct. Hans torsdag den 23. juni
på fællesarealet, Kongsmarksvej 274.

Sognepræst Morten Brøgger holder årets båltale.

Fra kl. 19.00

sælges pølser, brød, vin, øl, vand, kaffe og kage
til meget moderate priser.

Bålet tændes kl. 21.00
Alle er velkomne! Kom og nyd udsigten over Storebælt.
Ta’ badetøj med og snup en dukkert fra strandens bedste badebro.
Benyt P-pladsen (Genbrugsøen) ved Almindrenden.
Vi glæder os til at se jer igen i år!
Grundejerforeningen Engtoften
Jes Marchholdt Mikkelsen
Brænde til Sct. Hansbålet er sponsoreret af Jørgen Møllegård,
Gårdbutikken, Bildsøvej 64
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Sct. Hans
grillaften i
Spejdergården
Torsdag d. 23/6-2011
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/Annette Kaae.

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.

Ulveunger på overlevelsestur
Så har ulveungerne fra KFUM spejderne i Stillinge været på deres årlige overlevelsestur i
weekenden d. 7.-8. maj. I år startede vi med
at gå fra Hejninge til Trelleborg, hvor vi bl.a. så
krigerne træne og bagefter selv fik lov at prøve
deres våben. Senere gik vi til Hejninge mose,
hvor vi slog lejr, lavede mad på bål og overnattede i telt. Om søndagen gik vi til
Tøvestensgården, hvor vi efter at have gået rundt og kigget og hørt om gården,
spiste vores medbragte frokost, selvfølgelig med frisk mælk til.
En stor tak til Anette og Lars for, at vi måtte komme og se gården.
Herefter gik vi til Hejninge kirke, hvor en flok trætte ulveunger blev hentet af
deres forældre.
Tak for en god tur.
Bagheera
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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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Karl H. Pedersen
Tømrer/byggetekniker
Tlf. 2986 6209
khp@mtbbyg.dk

MTB BYG

Bildsøvej 40, Kr. Stillinge
4200 Slagelse
www.mtbbyg.dk
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0HQVYRUHVJDPOHDO
WHUWDYOHHUWDJHWQHG
RJEUDJWWLONRQVHUYD
WRU2OH'XIRXUV
Y UNVWHGL5RVNLOGH
KDUYLY UHWVnKHOGL
JHDWYLKDUInHWORYDW
OnQHHWJODVNRUVDI
GHQORNDOHJODVNXQVW
QHU%UDQFD/XJRQMD
.RUVHWKDUQXY UHW
DOWHUXGVP\NQLQJL
 NLUNHQVLGHQPDUWVRJ
VNDOY UHGHWLQGWLOYL²LO¡EHWDIVRPPHUHQ²InU
YRUHVDOWHUWDYOHWLOEDJH

%UDQFD/XJRQMDKDUODYHWHWPHJHWVPXNWNRUVL
KRYHGVDJHOLJWEOnIDUYHU.RUVHWHUODYHWDIEnGHNODUW
RJIDUYHWJODVVnOHGHVDWIDUYHUQHOLJJHULQGHLNRUVHW
'HWDWJODVNRUVHW²WLOIRUVNHOIUDHWPDOHUL²LNNHNXQ
InUO\VIRUIUDPHQDWO\VHWRJVnVWU¡PPHULJHQQHP
GHWJLYHUIDUYHUQHHQV UOLJNODUKHGRJLQWHQVLWHW

.RUVHWHUVPXNW'HWHULNNHVRPPLGGHODOGH
UHQVNUXFLILNVHUHQGLUHNWHSnPLQGHOVHRP-HVX
OLGHOVHRJG¡G'HWHUVQDUHUHHWVODJVVP\NNH²
OLJHVRPYLRJVnEUXJHUNRUVVRPVP\NNHULDQGUH
VDPPHQK QJH

1HGHUVWLNRUVHWVHVWRPHQQHVNHOLJHVNLNNHOVHU
VHELOOHGHWSnQ VWHVLGH GHUVWnULHQQ UPHVW
MXEOHQGHHOOHURYHUY OGHWVWLOOLQJ'HHUJDQVNHVPn
RJNRUVHWIRUHNRPPHURYHUIRUGHPN PSHVWRUW
Q UPHVWVRPHWKLPPHOWHJQ²OLJHVRPUHJQEXHQ
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%HUHWQLQJHQRP1RDRJV\QGIORGHQVOXWWHUPHGDW
*XGODGHUHQUHJQEXHIUHPVWnSnKLPOHQRJVLJHU
Å'HWWHHUWHJQHWSnGHQHYLJHSDJWVRPMHJYLOVWLIWH
PHOOHPPLJRJMHU$OGULJPHUHVNDODOWOHYHQGH
XGU\GGHVDIYDQGIORGHQ´

/LJHOHGHVHUNRUVHWHWWHJQSnGHQQ\HSDJWSn
DW*XGKDUDIJLYHWHWO¡IWHRJDWKDQHUWURIDVW
/LJHVRPUHJQEXHQHUNRUVHWHWO¡IWHRPDW*XGYLO
IUHOVHRVIUDG¡GHQPHQQXLNNHNXQG¡GHQYHG
RYHUVY¡PPHOVHPHQG¡GHQVOHWRJUHW.RUVHWHUHW
WHJQSn*XGVO¡IWHRPHYLJWOLY'HWHUHWVHMUVWHJQ
WHJQHWSnDW-HVXVRYHUYDQGWG¡GHQYHGVLQG¡G

'HQURPHUVNHNHMVHU.RQVWDQWLQVnLI¡OJH
OHJHQGHQI¡UGHWDIJ¡UHQGHVODJRPNHMVHUPDJWHQL
NRUVHWVWHJQSnKLPOHQPHGRUGHQHÅ9HGGHWWH
WHJQVNDOGXVHMUH´'HQVDPPH.RQVWDQWLQEOHYVHOY
NULVWHQRJLOLJHVWLOOHGHKDQNULVWHQGRPPHQPHG
GHKHGHQVNHUHOLJLRQHULURPHUULJHW

.RPVHOYLNLUNHL+HMQLQJHRJVHGHWVPXNNH
NRUVSnDOWHUHW

0%
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1LHOV3HWHU*XGEHUJVHQ
YLROLQ3HWHU+RXJDDUG
SLDQRRJ0DUWLQ+¡LHU
FHOORKDUVRPWULRVSLOOHW
VDPPHQLnU$OOH
PHGPDQJHnUVHUIDULQJ
IUDODQGHWVEHGVWHRUNH
VWUH7LONRQFHUWHQL
+HMQLQJH.LUNHVSLOOHU
GHQSRSXO UHWULRPXVLN
DI*RXQRG.QPDQQ
%DFK6FKXEHUWRD

'HUHUJUDWLVHQWUp$OOHHUYHONRPQH
(IWHUNRQFHUWHQHUGHUNDIIHERUGSn
7UHOOHERUJ)ULVNROH

+HMQLQJH0HQLJKHGVUnG
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7RUVGDJGHQMXOLNO

*XGVWMHQHVWHL6WLOOLQJHNLUNHYHG2OH*UDEDV
6ODJHOVH
GHUHIWHUNDIIHERUGLSU VWHJnUGHQKYRU2OH*UDEDV
PnVNHPHGIOHUH YLOE\GHSnOLWWHU UHHOOHUPXVL
NDOVNHRSOHYHOVHU²SURJUDPPHWHULNNHKHOWIDVWODJW

7RUVGDJGHQMXOLNO
*XGVWMHQHVWHL6WLOOLQJHNLUNHYHG6XVDQQH-HQVHQ
7nUQERUJ
GHUHIWHUNDIIHERUGLSU VWHJnUGHQKYRUIRWRJUDI3HU
%DN-HQVHQYLVHUELOOHGHURJIRUW OOHURPGHP3HU
%DN-HQVHQKDUVLGHQ HUQHY UHWHQDI'DQ
PDUNVPHVWIUHPWU GHQGHNXQVWIRWRJUDIHU

7RUVGDJGHQDXJXVWNO
*XGVWMHQHVWHL6WLOOLQJHNLUNHYHG-RKDQQHV/
%XQGJDDUG6RU¡
GHUHIWHUNDIIHERUGLSU VWHJnUGHQKYRU-RKDQQHV/
%XQGJDDUGIRUW OOHURPVLWYLUNHVRPVDOPHGLJWHU
RJYLV\QJHUQRJOHDIKDQVVDOPHU
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%nGH+HMQLQJHRJ.LUNH6WLOOLQJHPHQLJKHGVUnGKDU

EHVOXWWHWDWYLVRPHQIRUV¡JVRUGQLQJVNDOV\QJH
WURVEHNHQGHOVHQYHGJXGVWMHQHVWHQ9LEHJ\QGHU
GHUIRUSnGHWIUDDXJXVWPnQHGRJRUGQLQJHQYLOVn
O¡EHIUHPWLOVLGVWHV¡QGDJLNLUNHnUHW

6RPGHWHUQXVLJHUSU VWHQWURVEHNHQGHOVHQSn
PHQLJKHGHQVYHJQH0HQDWV\QJHGHQLI OOHVVNDE
YLOXQGHUVWUHJHDWGHWHUKHOHPHQLJKHGHQVEHNHQ
GHOVH

$WV\QJHWURVEHNHQGHOVHQNU YHUQDWXUOLJYLVDW
PDQNHQGHUPHORGLHQ'HGHUJnUUHJHOP VVLJWL
NLUNHYLOIRUPRGHQWOLJKXUWLJWO UHGHQKYLVGHLNNH
DOOHUHGHNHQGHUGHQIUDDQGUHNLUNHU

(QXOHPSHHUDWPHUHOHMOLJKHGVYLVHNLUNHJ Q
JHUHPnVNHYLOI¡OHGHWUHWIUHPPHGDWVNXOOHV\QJH
WURVEHNHQGHOVHQKYLVGHLNNHNHQGHUGHQ$OWHUQD
WLYHWHUDWPDQVRPNLUNHJ QJHUNXQHUWLOK¡UHUWLO
EHNHQGHOVHQRJGHWRJVnNDQY UHOLGWNXQVWLJWHOOHU
IDWWLJW

1XSU¡YHUYLLKYHUWIDOGVHKYRUGDQGHWHURJ
GHUHIWHUEHVOXWWHUYLRPYLVNDOIRUWV WWHPHGGHW
HOOHUYHQGHWLOEDJHWLOGHQQXY UHQGHRUGQLQJ

3nPHQLJKHGVUnGHQHVYHJQH

0RUWHQ%U¡JJHU


6WLOOLQJH.LUNHV8QJGRPVNRU
)RUGUHQJHRJSLJHUIUDNODVVHRJRSHIWHU1\H
GHOWDJHUHHUYHONRPQH
YHULSU VWHJnUGHQKYHURQVGDJNO²
GRJLNNHGHQRQVGDJLPnQHGHQ
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6WLOOLQJH.LUNHV9RNVHQNRU
.RUHWV¡YHWLGHULMXQL
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'HWQ\HWDEOHUHGHYRNVHQNRUW OOHUDOOHUHGH
PHGOHPPHUPHQRSWDJHUVWDGLJQ\HPHGOHPPHU
KYLVGXHULQWHUHVVHUHW
5HSHUWRLUHWHURJVWHPPLJHDUUDQJHPHQWHUVRP
YDULHUHULVY UKHGVJUDGVSURJRJVWLODUWHU OGUHRJ
Q\HUHNLUNHPXVLNIUD%DFKWLOJRVSHOPHQPHGSODGV
WLODQGUHJHQUHUIHNVMD]]URFNSRSPXVLFDO
.RUHWOHGHVDIRUJDQLVW&KDUORWWH1LHOVHQ
0¡GRSHOOHUNRQWDNW&KDUORWWHIRUPHUHLQIRUPDWLRQ
SnWOIHOOHUPDLO
VORWVJDGH#VWRIDQHWGN





.RQILUPDWLRQ
'HUHUVHQGWEUHYHXGWLOHOHYHUQHLGHNRPPHQGH
NODVVHUSn6WLOOLQJHVNROHRJ7UHOOHERUJ)ULVNROHRP
WLOPHOGLQJWLONRQILUPDWLRQ+YLVGHUHUNRQILUPDQGHU
WLOLYRUHVRJQHIUDDQGUHVNROHUEHGHVPDQVHOY
UHWWHKHQYHQGHOVHWLOVRJQHSU VW0RUWHQ%U¡JJHU
'DWRHUIRUNRQILUPDWLRQ
6WLOOLQJHNLUNHRJPDM 6WLOOLQJHVNROH 
6WLOOLQJHNLUNHPDM 7UHOOHERUJ)ULVNROH 
+HMQLQJHNLUNHPDM 6WLOOLQJHVNROH 

'DWRHUIRUNRQILUPDWLRQ
6WLOOLQJHNLUNHRJPDM 6WLOOLQJHVNROH 
6WLOOLQJHNLUNHPDM 7UHOOHERUJ)ULVNROH 
+HMQLQJHNLUNHPDM 6WLOOLQJHVNROH 
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6WLOOLQJH

MXQL.UKLPIDUWVGDJ  . 
MXQLVHSnVNH
 . 
MXQL3LQVHGDJ

MXQL$QGHQSLQVHGDJ 
MXQL7ULQLWDWLVV¡QGDJ  
MXQLVHWULQLWDWLV 
MXOLVHWULQLWDWLV
 
MXOLVHWULQLWDWLV
 
MXOLVHWULQLWDWLV
 
MXOLVHWULQLWDWLV

MXOLVHWULQLWDWLV

DXJXVWVHWULQLWDWLV 
. NRQILUPDWLRQ
*XGVWMHQHVWHUSnSOHMHKMHPPHW
MXQLNOMXOLNO


+HMQLQJH
 . 
,QJHQ

,QJHQ
,QJHQ

 
,QJHQ
,QJHQ
,QJHQ



$OOHJXGVWMHQHVWHUYHGVRJQHSU VW0RUWHQ%U¡JJHU
XQGWDJHQ YHG7RUEHQ+MXO$QGHUVHQRJ YHG
.DWMD/LHEVW2OVHQ
.LUNHELO
6ODJHOVH7D[DWOIULQJVHQHVWHQWLPH
I¡UJXGVWMHQHVWH
)ULZHHNHQGRJIHULH
6RJQHSU VW0RUWHQ%U¡JJHUKROGHUIULZHHNHQGGHQ
MXQLRJVRPPHUIHULHIUDGHQMXQLWLOGHQ
MXOL
(PEHGHWYDUHWDJHVDISU VWHUQHL6FW3HGHUV+DYUH
EMHUJVRJQH.RQWDNWNLUNHNRQWRUHWSnWOI
VHHYWKMHPPHVLGHQZZZVFWSHGHUVNLUNHGNIRU
\GHUOLJHUHLQIRUPDWLRQ
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0RUWHQ%U¡JJHU

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
6¡UHQ6NRYDJHU-HQVHQ
3RXO7UDQHN U1LHOVHQ
$QQHWWH0DGVHQ
7RYH6WHSKHQVRQ
+HMQLQJHVRJQ
*UDYHU3HU%HUJ&KULVWLDQVHQWOI
0HQLJKHGVUnGHW
)RUPDQG0RUWHQ%U¡JJHU6WLOOLQJHYHM
.LUNH6WLOOLQJHWOIHPDLOPEU#NPGN
.LUNHY UJH$OIUHG%HUJWOI
$QHWWH$QGHUVHQ
(OVH%HUJ
.QXG+DQVHQ
(OLVDEHWK5RVDVFR
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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
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Bestyrelsen havde på baggrund af det ikke så prangende fremmøde til de seneste års generalforsamlinger forsøgt at lokke medlemmerne / medlemmernes
forældre til ved at tilbyde gratis smørrebrød efter forsamlingen, idet der var
flere vigtige elementer på dagordenen.
Omkring 25 stemmeberettigede personer dukkede op, og satte deres præg
på de kommende år i idrætsforeningen.
Bestyrelsen havde på generalforsamlingen præsenteret et regnskab,
som man kunne være stolt af. SIF kunne præsentere et ca. 10 % overskud i
2010/2011 til trods for flere indkøb til foreningen, der gerne skulle højne kvaliteten af den idræt, der tilbydes i Kirke Stillinge.
Bestyrelsen ønskede i år også en større ændring af foreningens vedtægter.
Ændringerne, der blev vedtaget, giver bestyrelsen mulighed for at passere en
generalforsamling og starte på et nyt år uden f.eks. en afdelingsformand.
Dette gjorde også, at foreningen nu står med en badmintonsafdeling uden
en afdelingsformand.
Det er på sin vis skuffende at have en afdeling, der rummer ca. 80 medlemmer, men alligevel ingen, der vil tage en tørn i foreningslivet for at holde
afdelingen gående.
Afdelingen har 2 medlemmer, som allerede sidder i udvalget og blot mangler en formand til at sætte dem i sving med diverse opgaver, så det er ikke en
”farlig” post i den forstand.
Selvfølgelig følger der et overordnet ansvar med at være fungerende formand, men det er vel også at forvente.
Bestyrelsen håber, at der er et medlem eller en forælder, der ønsker at tage
denne post, og holde afdelingen i live.
Henvendelse til undertegnede.
SIF har for nyligt opstartet en ny hjemmeside, som vi forventer, kommer til at
virke som informationsmedie til medlemmerne med nyheder, aflyste træninger,
kontaktnumre, træningstider og meget meget mere.
En hjemmeside fungerer dog kun som effektivt informationsmedie, hvis
også medlemmerne besøger siden jævnligt og selvstændigt tilegner sig den
viden foreningen lægger på.
SIF introducerer i 2011 også en helt ny tilmeldingsprocedure via hjemmesiden. Vi håber på, at systemet er oppe at køre til indendørssæsonen med
opstart i september 2011.
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I Stillinge Idrætsforenings bestyrelse håber vi inderligt på, at borgerne i området fortsat i fremtiden vil gøre brug af de tilbud foreningen stiller til rådighed.
Med ønske om et godt foreningsår
Jacob Raft – Fællesformand
raft@stillingeif.dk
Tlf.: 5182 2778

Badminton
mangler formand
Stillinge IF - Badmintonafdelingen
mangler en afdelingsformand, som vil
fungere som bindeled mellem
Badmintonafdelingen og Hovedbestyrelsen.
Man vil som formand indgå i en lille gruppe
på 3 eller flere personer, der tager sig af
elementer som tilmeldinger til sæson 2011 - 2012, banefordelinger, planlægning af stævner/events, sende trænere på kursus, samt hvad der ellers rører
sig i badmintonafdelingen.
Man får hjælp fra de 2 personer, som allerede sidder i udvalget og som har
års erfaring med udvalgsarbejdet.
Det forventes, at man som afdelingsformand deltager i ca. 9 årlige hovedbestyrelsesmøder som ligger på hverdagsaftner.
I tilfælde af afbud sendes repræsentant / andet udvalgsmedlem.
Stillinge IF er en frivillig forening, og posten er derfor ulønnet.
Henvendelse til
Jacob Raft – Fællesformand. E-mail: raft@stillingeif.dk. Tlf.: 5182 2778
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Erlings
Hestevogne

Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

Aftal tur med hestevogn
Vogne fra 2-30 personer
Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03
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 12B • 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
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Konfirmerede 24. marts 1957

Bagest fra venstre: Kurt Ingolf Larsen S, Torben Reinbak Hansen S, Poul Krüth Ø, Jon Deleuran N, Johan Ivar Johansen N, Ole Rasmussen B, Ole Hansen B, Bent Willy Neregaard Pedersen N, Ole Laurits Jensen S.
2. række: Svend Benny Madsen, K. Gunnar Edmund Larsen B, Ejvind Verner Jespersen N, Erik Johannes Sørensen N, Verner Nielsen
K, Jens Erik Slagslunde Kristensen B, Flemming Trier Klitgaard Larsen K, Bent Skaarup Frederiksen S, Svend Aage Rasmussen B.
3. række: Gerda Christoffersen S, Inga Birgit Nielsen K, Else Gerda Jensen N, Lis Bøgelund Sørensen Ø, Sonja Jongshøj Christensen
S, Karen Kirsten Pedersen N, Betty Lilian Christensen K, Lene Hostrup Petersen Ø, Bente Hansen B, Annie Marie Regine Larsen K,
Addy Irene Pedersen K.
Forrest: Margit Elisabet Madsen S, Dagny Larsen N, Kirsten Hovlind Christensen B, Annegrethe Hansen S, Eva Margrethe Olsen S,
Bodil Marie Christiansen Ø, Bodil Christiansen N, Sonja Elisabeth Andersen K, Henny Elise Abrahamsen N, (ikke S. skole).
Ej med på billedet: Svend Erik Olesen S, Anny Vera Ketty Hansen S.
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Kend din korsanger
En storslået oplevelse i vores kirke. Påskedag, var et flot kor på otte
sangere, som sang motet før gudstjenesten og efter, og sang med på
salmerne, så der var også flot salmesang og en fin prædiken.
Torsdag den 28/4 var der ’Kend din kirkesanger’, og det gør vi jo, troede vi, de kunne meget mere, især Jerusalem og Den Hellige Hal.
Det var så flot.
E.R.
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WWW.STILLINGEIF.DK
Benyt Stillinge IF’s hjemmeside og læs om nyheder, afdelingerne,
kontaktinfo, træningstider og meget mere.
Som noget nyt kan du fra sommer 2011 melde dig til holdene
og betale med betalingskort direkte via hjemmesiden.

Fodbold

ZUMBA

Badminton

Petanque

Håndbold

Gymnastik
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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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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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tlf. 74 37 85 20 · sydbank.dk

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

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 40 53 85 89

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

Billige planter

Til disse priser har vi ikke råd til at annoncere igen foreløbig!

!

Klip ud og gem

Bøg til hæk .......................fra kr. 5,00 - 8,75
Liguster ”Atros” ...............fra kr. 6,25 - 8,75
Spirea ”Van houtii” .........fra kr. 7,50 - 8,75
Spirea ”Grefsheim” ..........fra kr. 10,00 - 11,25
Rød Snebær ......................fra kr. 7,50 - 8,75
Fjeldribs ...........................fra kr. 7,50 - 8,75
Potentilla”Goldfinger ......................... kr 11,25
Stkpris incl. moms for: Efterår 2010 og forår 2011.
Med venlig hilsen: Kjeld J Andersen, Kildemosen i/s
Kildemosen 4, 4200 Slagelse. 58 54 90 60, kja@intranet.dk.
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Tyske flyvere ved Næsby Strand
Af Helge Christiansen 2011
Om aftenen den 3. januar
1945 var en tysk flyvemaskine kommet i vanskeligheder
over Storebælt. Maskinen var
ifølge ”Airwar over Denmark”
en Heinkel He 111 H-16 med
serienummer 160591. Piloten havde mistet orienteringen, og de løb tør for benzin. Besætningen måtte
springe ud med faldskærm, og maskinen forsvandt et sted i Storebælt.
Falcks Redningskorps fra Slagelse blev tilkaldt, og kl. 2 om natten kom de
til Villadsens Minde ved Næsbystrand. Her fandt de pilot, oberleutnant Fritz
Jensen, der bevidstløs og svært kvæstet hang med sin faldskærm i et træ. Han
blev reddet ned og i ambulance kørt på hospital i København. Under køreturen
kom han til bevidsthed igen.
En af falckredderne har skrevet i sin dagbog, at 5 flyvere sprang ud med
faldskærm, og at en af dem var landet i et træ. De 4 andre var havnet i det
iskolde vand, men 3 af dem kom i land ved Næsbystrand og reddede livet. Det
gjorde den sidste ikke. Det var unteroffizier Gerhard Tanner, der blev fundet
druknet og blev bragt til København. Her blev han begravet på Vestre Kirkegård den 9. januar 1945 kl. 11.
Der er ikke fundet noget i de lokale aviser om flystyrtet, men det er omtalt 5.
januar 1945 i den illegale avis ”Information”.

Helge Christiansen i TV2 Øst
Mads Gudiksen fra TVøst på
besøg ved mindestenen 5.
april. Udsendelsen kan ses på
nettet: www.tv2east.dk Find
derefter lørdag den 30. april på
kalenderen og klik på magasinprogram ”Det var dengang”.
Mindestenen kan også ses
på www.airmen.dk/p157.htm
Find derefter ”Together at last”
del 2 film.
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Berømt hingst
hjalp frihedskæmperne
Af Helge Christiansen 2011
Grosserer Børge Strand var ejer af Knudsrødgård i Bildsø i årene 1942 til 1957
og af Frihedslund ved Tissø fra 1938. Han havde købt en belgierhingst for
80.000 kr. For et sådant beløb kunne man dengang have købt en lille gård med
20-25 tønder land. Denne hingst var med til at køre våben og ammunition væk
fra en nedkastning ved Tissø under 2. verdenskrig. Denne oplysning fik jeg i
1995 af Tove Rafn Sørensen på Knudsrødgård.
Bogen ”Illegal udrykning” fortæller udførligt på side 89ff om vå-benmodtagelsen ved Tissø. Den fandt sted om aftenen den 14. okto-ber 1944. Bjærgningen af de nedkastede våben og faldskærme var afsluttet ved 4-tiden næste
morgen, og våbnene var kørt med hestevogn til Selchausdal. Det er formentlig
denne kørsel, som hingsten har været brugt til.
Nogle dage senere lånte Axel Frandsen i Havrebjerg sin fars heste og gummivogn og kørte våbnene hjem. Han var bevæbnet med en skudklar maskinpistol, hvis han skulle blive opdaget af tyskerne. Desuden havde han 2 cyankaliumpiller på sig, som han kunne sluge. Alternativet kunne være at blive fanget
og tortureret til døde af tyskerne. Trods flere nervepirrende situationer nåede
Axel Frandsen godt hjem i løbet af natten. Her gemte han våbnene så godt i et
tørveskur, at tyskerne ikke fandt dem, da de i april 1945 gennemsøgte gården.
Den nævnte belgierhingst hed ”General de Grandglise”, og Børge Strand
fik fremstillet 500 stentøjsfigurer af den. Dem brugte han dels til at forære til
venner og forretningsforbindelser og dels til at sælge. De blev også brugt som
præmier ved dyrskuer, så på flere vestsjællandske gårde har man stadig denne
figur stående på en hædersplads i hjemmet.
Til venstre General
de Grandglise og
tilhøjre dD
en ca.30 cm høje
figur

Den allerførste belgierhest, der kom til Danmark, kom også netop til Vestsjælland. Det var hingsten ”Brillant”, og den blev købt i 1895 af Løve Herreds
belgiske Hesteavlsforening. Indkøbet blev foretaget af bl.a. proprietær Fraaes
på Philipsdal, og gårdejer Frands Frandsen i Havrebjerg. ”Den ny Landmandsbog” bind 2. 1943 har et foto af ”Brillant” på side 342.
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Keldstrupdyssen
I 2Sognes område er der mange dysser, og
en af dem er Keldstrupdyssen, der er beliggende ved Dyssegården - for enden af
sommerhusvejen Toften (Keldstrup Strand).
Der er ikke offentlig parkering ved dyssen,
men man kan nemt gå til dyssen, enten ad vejen, eller langs stranden fra Alminderenden, hvor Kongsmarkvej slår et knæk ind i landet.
Dyssen er lig med meget af det sjællandske landskab, hvor man finder disse
gravkamre bygget af store sten og med de karakteristiske opsatte dyssesten
øverst, dysserne er vel de mest almindelige sjællandske oldtidsminder, og dermed også de mest kendte minder fra en for længst svunden tid. Keldstrupdyssen stammer fra den yngre stenalder, der også betegnes som bronzealderen.
Dyssen ved Keldstrup blev reddet fra undergang ved en fredning så langt
tilbage som i december 1881, den ligger på skrænten helt ud mod Storebælt,
og den vestlige ende er for længst styrtet i havet, men der skete ikke skade
ved den store stormflod, der ramte kysten for nogle år siden.
Det er en langdysse, hvilket vil sige, en langhøj med gravkamre af store sten,
den er ca. 30 meter lang og ca. 10 meter bred, længderetningen er øst-vest.
Dyssen indeholder 2 gravkamre, beliggende henholdsvis ca. 16 og 25,5 meter fra øststenen. Helt ude mod vest ud til Storebælt kan der iagttages nogle
store sten, der eventuelt kan være rester af et tredje gravkammer. Lige på den
anden siden af dyssen bag hegnet og krattet ind til Dyssegården, ligger et
andet oldtidsminde, en såkaldt hellekiste med en række store flade sten som
overliggere.
Begge dysser har fra tidligere tider haft betegnelsen Seldysserne, måske
fordi man ofte kunne se sælerne ude i Storebælt, når man stod oppe på dem.
På gamle landkort står der da også Seldysse. Der er ikke offentlig adgang til
dyssen på den anden side.
Fejlagtig navneangivelse
Det tidligere Vestsjællandske Amt har ved flere mindesmærker opsat tavler,
der giver oplysninger om de pågældende
steder, til glæde for besøgene.
Der er også blevet opsat en tavle ved
Keldstrupdyssen, men tænk en gang, de
vidste ikke engang, hvor dyssen egentlig lå, den er opgivet som Langdysse ved
Kongsmark Strand, selv om den ligger ved
Keldstrup Strand – det er altså for dårligt.
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Det blev endda oplyst i en bog om Keldstrup og Næsby strande, der udkom
i 2001 – for 10 år siden – men fejlen er aldrig blevet rettet.
Nu er tiden altså inde til, at fejlen kan blive rettet, for selve oplysningstavlen
er af vind og vejr blevet nærmest ulæselig, og kommunen vil jo gerne være
turistvenlig.
Vi her fra 2Sogne håber, at de rette offentlige myndigheder vil se dette, og
sørge for at der kommer en ny læsbar oplysningstavle op - og med det rigtige
navn Langdysse ved Keldstrup Strand - og det er altså kun en lille opgave,
der ikke kan koste alverden.
Jørgen Weiberg

Ungdomsklubben Stjernen siger tusind tak for lån af Jeres børn i denne sæson
og lukker fredag d. 13. maj, men åbner selvfølgelig igen efter sommerferien,
men den nøjagtige dato kan vi ikke komme med nu, da klubben ikke åbner før,
vi flytter ind på 1. sal i Huset.
Så vi vil opfordre jer, som går i klubben, og de nye som skal til at komme hos
os, til at holde øje med opslag for åbning i de nye omgivelser fra midt september på vores hjemmeside www.klubstjernen.dk, på skolen, 2 Sogne og/eller i
Havrebjerg Nyt. Man kan begynde i klubben fra man går i 4. klasse eller fra den
dag, man fylder 10 år.
Vi er til at finde til byfesten d. 18. juni, så man som ny kan komme at få mere
at vide om klubben.
Den 15. maj tager klubben til BONBON-LAND - en fast tradition. I skrivende
stund, har vi ikke været af sted, men kan sagtens sige, at vi altid har en forrygende sjov dejlig dag dernede, ja selv endda når det regner, hygger ”vores”
unger sig.
Laila, som hjælper til i Klub Stjernen, har haft 60 års fødselsdag og ved
denne lejlighed kom det frem, at hun faktisk har hjulpet til i klubben i 10 år,
så et jubilæum er det også blevet til. Fra bestyrelsen skal lyde et STORT TILLYKKE med begge dele og en STOR TAK for hjælpen og dine kreative sider, til
stor glæde for børnene i alle årene.
Vi ønsker vores medlemmer og deres familier en super dejlig sommer.
Vi glæder os til næste sæson i nye omgivelser og til at tage imod nye som
gamle medlemmer.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese
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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
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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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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

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

SALON
HERDIS

Hele familiens frisør
Herrepensionist klipning
Luksus permanent
Miljøvenlig permanent
Langt hår

100,- kr.
565,- kr.
645,- kr.
718,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13
Fredag kl. 9-17
Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng
Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

Salon Herdis
Degnevænget 14
Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22
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Udeskoleliv på Trelleborg Friskole
Stadig flere skoler i Danmark er begyndt at interessere sig for udeskolen og
dens muligheder. På Trelleborg Friskole har vi igennem flere år haft en ugentlig
udeskoledag for indskolingen på skemaet; hele året rundt. Vi ser nogle store
muligheder, i at undervisningen foregår udenfor, samtidig med at børnene lærer årets forskellige årstider at kende og holde af deres forskelligheder. Sidst
men ikke mindst, så er de ude i den fri og friske luft, og de bevæger sig i stedet
for at sidde stille i et almindeligt, normalt klasselokale. Vi har på skolen den
opfattelse, at dannelse, naturen og barndommen hører uløseligt sammen, og
vi prøver derfor på at præsentere børnene for andre muligheder i livet end bare
skærmen på fjernsynet og computeren.
Når indskolingen fatter rygsækkene om torsdagen, og begiver sig ud i den
vestsjællandske natur, så behøver selve transporten ikke at tage så lang tid.
Bildsø Strand har været en af vores favoritter, men det er blevet stadig vanskeligere, når man er afhængig af den kollektive trafik, der er blevet en hel del
forringet, de seneste år. Men, så er vi så heldige, at vi har mange godt venner i
vores nærområde, som vi har fået lov til at besøge. Og venner, dem kan man jo
som bekendt ikke få for nok af. Bor du derfor i Hejninge eller omegn, og har en
gård, en besætning eller andet, du gerne vil vise frem, så hører vi meget gerne
fra dig. Det kunne også være, at du har et naturområde – en lille skov eller en
mose – som vi fra tid til anden gerne må være i. Og bare rolig, vi rydder op efter
os, og behandler naturen og andres ting med respekt.
Naturen og historien er vigtige elementer for os, som vi eksempelvis kan
kombinere, når vi besøger Vikingemuseet, som vi regner blandt vores rigtig
gode venner. Langhuset egner sig blandt andet fortrinligt til historiske fortællinger, og områdets vandløb og bakker nærmest kalder på børnenes fantasi i
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frikvartererne. Her bliver der tid til fordybelse, og spørgsmål opstår, som den
efterfølgende undervisning kan brede ud og tage sig af.
Ved at inddrage naturen i foreksempel matematik, så bliver børnene mere
aktive og engagerede, og de lærer og tilegner sig en talforståelse gennem leg
og praktiske øvelser. Et spørgsmål for de mindste kunne således være: Hvor
langt tror du egentlig 20 centimeter er? Find en pind på denne længde, og lad
os måle og sammenligne i gruppen sammen bagefter. Hvor lange skridt tager
I? Lad os måle dem, og bagefter vil jeg gerne have, at I afmærker et stykke
på græsset svarende til fem meter ved hjælp af jeres skridt. Så måler og sammenligner vi igen.
Gennem at aktivt inddrage naturens mange muligheder, børnenes egen
krop og deres egne handlinger, så opstår en anderledes læring end tilbage i
klasselokalet. En læring, der kan tilegnes den enkelte, men hvor alle er aktive
og lærer gennem at røre og gøre. For nogle børn er dette nødvendigt for at
lære, mens andre børn har lettere ved at tilegne sig fagligt stof, og for dem er
udeskolen en læringsproces i variation og nytænkning.
Andre dage er det naturen, som danner temaet for udeskoledagen. Det kan
være planlagt, men det kan også opstå spontant, som da man en udeskoledag
fandt en død, rød glente med perfekt fjerdragt. Det gav anledning til en snak
om rovfugle, deres levevilkår, miljøet, og hvorfor den mon var død. Lærerne
samlede naturligvis fuglen op, og den blev efterfølgende afleveret til Dansk
Ornitologisk Forening. Det viste sig senere, da fuglen blev undersøgt, at den
var død af en akut forgiftning forårsaget af en stor dosis insektbekæmpelsesmiddel. Igen kunne emnerne tages op i undervisningen.
Naturen og fysiske aktiviteter er således vigtige områder for skolen. Det
stemmer meget godt overens med, at vi i disse dage er begyndt en kortlægning af, om vi har mulighederne og kræfterne til at oprette en natur- og skovbørnehave i tilknytning til skolen. Hvis du synes det lyder interessant, og har
du børn, der går i børnehave eller snart skal til det, så hører vi gerne fra dig på
mailadressen kontor@trelleborgfriskole.dk
John Jensen
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Jeg cykler med Team Rynkeby mod Paris
til fordel for kræftramte børn og deres familier
For mange er sundhed et væsentligt element i en travl
hverdag. Det modsatte af sundhed er sygdom, som kan
ramme os alle. Kræft er måske den værste af dem alle,
specielt når det rammer vores børn.
Til sommer deltager jeg i Team Rynkeby’s cykeltur
til Paris. Udover en masse motion håber jeg at kunne
være med til at indsamle midler til kræftramte børn. For
at dette kan gå i opfyldelse, håber jeg, at dit firma vil
være med til at støtte et godt projekt gennem et sponsorat.
Midlerne går ikke til mig eller andre på holdet, men
til børnecancerfonden. Jeg betaler selv 12.200 kroner for deltagelsen, medens
jeg træder i pedalerne de 1250 kilometer til Paris. Det er mit bidrag.
Sponsorbidrag:
Såfremt der i 2 Sognes læserkreds er virksomheder eller privatpersoner, der
har lyst til at bidrage til en god sag og dermed støtte kræftramte børn og vores fysiske anstrengelser er minimumsbeløbet 500 kroner for at blive nævnt på
www.team-rynkeby.dk hjemmesiden over sponsorbidrag.
Alle andre, der har lyst til at bidrage med en pengeseddel eller mønt, kan
lægge dette i den indsamlingsbøsse, der er placeret centralt i 2Sognes læserkreds i Dagli’ Brugsen i Kirke Stillinge
Team Rynkeby består i år af 13 hold med næsten 500 ryttere, og turen gennemføres fra lørdag den 16. juli med ankomst i Paris fredag den 22. juli, og
inden vi begynder turen, har hver rytter cyklet omkring 3.000 kilometer enten
for sig selv eller sammen med holdet. Fredag den 22. juli køres der en samlet
rundtur på Champs-Elys’ees. I 2010 donerede Team-Rynkeby over 4 millioner
kroner til Børnecancerfonden.
Børnecancerfonden er en privat humanitær organisation, som blev stiftet
ved årsskiftet 1994/95. Fondens formål er at yde støtte til foranstaltninger for
cancersyge børn og deres pårørende og at yde støtte til lægevidenskabelig
– og anden forskning, uddannelse og mødeaktiviteter, oplysnings- og informationsvirksomhed vedrørende børnecancer. Flere oplysninger på www.bornecancerfonden.dk
Jeg kan kontaktes på nedenstående e-mail og telefonnummer såfremt dit
firma, som jeg håber, beslutter sig for at sponsorere et kontant beløb.
Venlig hilsen
Ole Olsen, Bildsøvej 165, 4200 Slagelse. Tlf. 58541050 eller 20612311
mail: oo@oleolsen.dk
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Lørdag d. 18. juni
Byfest ved Spejdergården
Torsdag d. 23. juni
Sct. Hansbål Kelstrup Strand

Mødekalender
Onsdag d. 1. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Søndag d. 5. juni kl. 19.00
Byvandring på Valdbygård

Torsdag d. 23. juni
Sct. Hansbål Spejdergården
Onsdag d. 29. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 13. juli kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 15. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 27. juli kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 15. juni kl. 19.30
Wienertrioen i Hejninge Kirke

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

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk.
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer,
informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde.
Når du har tilmeldt dig nyhedsmail får du en mail som du skal bekræfte.
Tilmeld dig den lokale nyhedsmail, så er du godt informeret!
På www.2sogne.dk finder du mange relevante oplysninger om det lokale erhverv,
om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet,
den lokale kalender og meget mere.
Gør www.2sogne.dk til din startside og du er altid opdateret!

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det til undertegnede, og jeg vil sørge for, at det bliver
gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige
måneder.
Redaktøren
E-mail: 2sogne@gmail.com eller tlf. 58 54 95 05 (adresse, se side 2)

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

