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Lokalrådets medlemmer:
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Børge Carlsen 23 72 03 51
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Jack Rasmussen 58 53 44 79
Lars Schou 58 54 12 64
Hanne Tew 58 54 14 12

Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 12 64

Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
Bildsøvej 81
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12

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

Redaktionsadresse:
Arne Olsen
Birkemosevej 11, 
Næsby Strand, 4200 Slagelse
2sogne@gmail.com
Tlf. 58 54 95 05

Næste nummer af beboerbladet 
udkommer ca. 1. august 2012.
Indlevering til bladet, såsom læ-
serbreve, fotos og tegninger skal 
være redaktionen i hænde senest 
d. 10. juli 2012.     

2 2 sogne

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder til-
hørende artikler. 

Tryksted: Jannerup offset a/s

”2 Sogne” trykkes i 1500 eksemplarer 
(eftertryk tilladt).

Indlæg og synspunkter, som bringes i 
bladet, deles ikke nødvendigvis af redak-
tionen.

I dette nummer:
  3:  Nyt fra Lokalrådsformanden
  5: Frivillige bidrag
 Byvandring
  8: Sct. Hansbål
  9: Sct. Hansbål
10: Byfest
11: Byfest
12: Kælkebakken forsvinder
13: Det sker i HUSET
 Kedeligt fund
18: Markedsdag
19: Askehavegård Børnehave
20: Stillingehallen
21: Byfest
25: Kirkesiderne
36: H.J. Huse firmaprofil
37: Petanque
 Badminton
40: Stillinge Skole
41: Ungdomsklubben Stjernen
42: Godsforvalter Lind
48: Vandscooter
49: Plehjemmet
50: Trelleborg Friskole
54: Picnickoncert
55: Mødekalender

Forside: 
Askehavegård Børnehave fejrede fødsels-
dag. Se side 19.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet blev styrket ved dette års beboermøde i marts. Siden beboermø-
det i 2011 havde tre medlemmer forladt Rådet af forskellige årsager. Nu er vi 
igen oppe på fuld styrke, og der er allerede nye spændende initiativer i gang.

I 2sogne i april og oktober plejer vi at indlægge et girokort til frivillige indbe-
talinger. I april i år undlod vi dette, men appellerede i stedet til folks gavmildhed 
med !-side tekst fremhævet med sort baggrund. Grunden til dette forsøg er, 
at girokort til et nummer koster ca. 1.500,- kr. Desværre har mange tilsynela-
dende overset vores appel, så rigtig mange af de frivillige indbetalinger er ude-
blevet. I næste nummer vil vi derfor igen indlægge girokort, da vores arbejde 
bl.a. med udgivelsen af dette blad er afhængigt af disse frivillige bidrag. Øn-
sker du 2sogne tilsendt med posten, kan dette naturligvis imødekommes mod 
indbetaling af et bidrag. Bladet kan også findes/læses på www.2sogne.dk.

På dette års beboermøde talte vi også om udviklingen inden for kommuni-
kation og det faktum, at al kommunikation med det offentlige efterhånden skal 
foregå på Internettet. En beboer påpegede, at denne kommunikationsform 
kunne være svær, især for de ældre borgere. Lokalrådet vil derfor arbejde på 
at etablere en lokal netcafé med en kyndig, moden person, der kunne hjælpe 
vores mindre kyndige medborgere. Skulle der i lokalområdet være en sådan 
kyndig person, gerne efterlønner eller pensionist, der vil bruge et par timer om 
måneden på at hjælpe, så skriv venligst til 2sogneformand@gmail.com. Vi vil 
også meget gerne høre fra medborgere, der har brug for denne hjælp/ netcafé. 
Dette kan gøres på tlf. 5854 1264 efter kl. 16.00 og før kl. 20.00.

Ved udgangen af 2012 udløber Slagelse Kommunes Trafiksikkerhedsplan. 
Der skal derfor vedtages en ny inden jul, og arbejdet er allerede i gang i For-
valtningen. Den nye plan forventes at komme i offentlig høring i juli måned. Lo-
kalrådet søger i den forbindelse samarbejdspartnere – foreninger, institutioner 
og enkeltpersoner – der vil deltage i debatten. Vores mål er naturligvis at få så 
meget trafiksikkerhed til vores lokalområde som muligt. Er du/I interesserede i 
dette arbejde, så kontakt Lokalrådet 2sogneformand@gmail.com.

D. 18. april havde Lokalrådet inviteret til offentligt møde i HUSET med emnet 
”Tyverisikring – Nabohjælp”. 30 interesserede borgere fik et udmærket fore-
drag fra pensioneret politiassistent Peter Anker Nielsen, der fortalte, at god 
sikring primært består af:

1) Sikring af døre og vinduer – altså gode låse i døre, låsbare greb på terras-
sedøre og vinduer m.v. Ikke alle disse foranstaltninger er ”Gør-det-selv” 
installationer, men her kan man med fordel kontakte sin lokale tømrer- 
mester.

2)  Alarm – meget gerne en alarm der sender en sms til dig og dine naboer 
således, at tyven hurtigt kan blive opdaget og forstyrret. FORSØG IKKE 
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AT PÅGRIBE TYVEN, men lad ham vide, at han er opdaget. Heller ikke 
installation af alarmer er altid en ”Gør-det-selv” opgave. Her kan man med 
fordel kontakte vores lokale el-installatør.

3) Nabo-hjælp – altså ikke bare et skilt ved indfaldsvejen, men rigtig, nærvæ-
rende nabohjælp. Kommer der en fremmed, langsomt kørende bil gennem 
dit område, så gå ud på fortovet og vis, at ”han” er opdaget og registreret. 
Lav alarmfællesskaber, vær opmærksom og hjælp synligt og aktivt hinan-
den.

På mødet blev, under Lokalrådets ”vinger”, etableret en lille arbejdsgruppe 
med Bodil Hansen, Bjarne Nielsen og Torben Hansen, der vil arbejde med 
etablering af en sms-kæde, hvor vi kan informere hinanden om ting, vi skal 
være opmærksomme på. Det kan være en langsomt kørende, ”søgende” kas-
sevogn, der er set i lokalområdet, det kan være personers mystiske adfærd 
o.s.v. Har du input til dette, eller vil du være med i sms-kæden, så skriv til 
2sogneformand@gmail.com.

Initiativtagerne til Gadeteaterfestival 2012 i Slagelse har inviteret Lokalrådet 
med i forberedelserne, idet de vil lægge en af forestillingerne i vores lokalom-
råde. Lokalrådet har naturligvis takket ja, og har nedsat en lille arbejdsgruppe 
med Niels-Jørgen Düring, Jack Rasmussen og undertegnede for etablering af 
en markedsdag omkring denne gadeteaterforestilling. Se annoncering andet 
sted i bladet og sæt X i kalenderen søndag d. 5. august.

Lokalrådet arbejder også med at arrangere en picnickoncert, og arbejds-
gruppen for dette består af idé-kvinden Marianne Espenhain, Carsten Berg og 
Børge Carlsen. Der bliver formentlig mere end ét orkester, se mere andet sted 
i bladet og sæt X i kalenderen d. 31. august.

Hen over vinteren har Stillinge Idrætsforening og Lokalrådet fremstillet en 
rigtig pæn folder med præsentation af vores dejlige lokalområde. Folderen er 
tænkt lagt i nogle eksemplarer ved diverse turistinformationer, turistattraktio-
ner og hos ejendomsmæglerne således, at de nemt og hurtigt kan præsentere 
”verdens navle”. Velkomstfolderen kan også findes/læses på www.2sogne.dk

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

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  "nder du mange relevante oplysninger om 
det lokale erhverv, om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore 
turister i lokalområdet, den lokale kalender og meget mere.
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BYVANDRING  I  KIRKE STILLINGE
Tirsdag, den 5. juni kl. 19.00 til 21.00

Lokalrådet for Hejninge og Stillinge indbyder for 30. gang til en lokalhisto-
risk byvandring på grundlovsdag.

Vi mødes ved Stillinge Kirke og går en lille tur rundt i byen med nogle 
stop undervejs. Helge Christiansen vil fortælle om det, han husker fra sin 
barndom, og om hvordan Kirke Stillinge så ud, før gårdene blev flyttet ud 
på markerne.

Aftenen slutter i ”Huset” ved Stillingehallen, hvor man kan sidde og 
nyde medbragt kaffe eller købe drikkevarer, og hvor der vil blive fortalt 
mere om byen og dens beboere.

Deltagelse er gratis, og alle er velkomne.
Lokalrådet
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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.

�ŝůĚƐƆǀĞũ�ϭϬϲ�Ͳ�<ĞůƐƚƌƵƉ�Ͳ�ϰϮϬϬ�^ůĂŐĞůƐĞ�
důĨ͘ �ϱϴϱϰ�ϵϬϰϴ�Ͳ�ĨĂǆ�ϱϴϱϰ�ϵϯϳϵ�Ͳ�ŵŽďŝů�ϰϬϱϲ�ϵϮϰϴ

ǁǁǁ͘�ŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ�Ͳ�ĐŽũΛŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ
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Jeres sommerhus skal i nærmeste 

ĨƌĞŵƟĚ�ƟůƐůƵƩĞƐ�ĚĞŶ�ŽīĞŶƚůŝŐĞ�ŬůŽĂŬ

sŝ�Ğƌ�ĂƵƚŽƌŝƐĞƌĞĚĞ��ŬůŽĂŬŵĞƐƚƌĞ͕�ŽŐ�ŵĞĚ�ŵĞƌĞ�ĞŶĚ�ϯϬ�ĊƌƐ�
ŐĂŶŐ�ŝ�ůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚ��ŚĂƌ�ǀŝ�ĞŶ�ƐŽůŝĚ�ǀŝĚĞŶ�ŽŐ�ĞƌĨĂƌŝŶŐ�ŝŶĚĞŶĨŽƌ�ǀŽƌĞƐ�ĨĞůƚ͘�
sŝ�ŬŽŵŵĞƌ�ŐĞƌŶĞ�ƵĚ�ŽŐ�ŐŝǀĞƌ�:Ğƌ�ĞŶ�ŽƌĚĞŶƚůŝŐ�ŽŐ�ƐĂŐůŝŐ�ŐĞŶŶĞŵŐĂŶŐ�ĂĨ�

ĚĞƚ�ƐƚǇŬŬĞ�ĂƌďĞũĚĞ͕�ƐŽŵ�ĚĞƌ�Ğƌ�ďƌƵŐ�ĨŽƌ͕ �ƉĊ�ŶĞƚŽƉ�:ĞƌĞƐ�ĞũĞŶĚŽŵ͘�

ZŝŶŐ�Ɵů�ŽƐ�ŚǀŝƐ�ĚƵ�ŚĂƌ�ďƌƵŐ�ĨŽƌ͗
ͻ�^ůĂŵƐƵŐŶŝŶŐͬŚƆũƚƌǇŬƐƐƉƵůŝŶŐ� ͻ��Ƶƚ͘�ŬůŽĂŬŵĞƐƚĞƌ
ͻ�<ƌĂŶ�ͬ�ŐƌĂďďŝů� ͻ�EǇĞƚĂďůĞƌŝŶŐ�ŽŐ�ƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĂĨ�ŬůŽĂŬŬĞƌ
ͻ�>ĞǀĞƌŝŶŐ�ĂĨ�ŐƌƵƐ�ŽŐ�ƐƚĞŶ� ͻ�dsͲŝŶƐƉĞŬƟŽŶ
ͻ��ŽŶƚĂŝŶĞƌƵĚůĞũŶŝŶŐ� ͻ�ZŽĚƐŬčƌŝŶŐ

^ůĂŐĞůƐĞ�<ůŽĂŬƐĞƌǀŝĐĞ��Ɖ^
ZƆĚƐƚĞŶƐŐĊƌĚĞŶ

důĨ͘ �ϱϴ�ϱϮ�ϳϬ�ϲϮ�ʹ��T'Es�'d��ϮϬ�ϭϱ�ϬϮ�ϲϮ
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Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
Tlf. 58 54 72 87

også aften - lørdag/søndag

Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse

58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Sct. Hansbål
Stillinge Strand

Grundejerforeningen Hus og Grund fejrer Sct. Hans 
lørdag den 23. juni på Stillinge Strand.

Sognepræst Morten Brøgger holder båltalen.

Bålet tændes kl. 21.00
Kom og vær med, vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelse, Hus og Grund



2 sogne 9

Grundejerforeningen Engtoftens
Sct. Hans bål på fællesarealet

Grundejerforeningen fejrer Sct. Hans aften på fællesarealet 
lørdag den 23. juni 2012

Vi starter kl. 18.00,
hvor der i den opstillede teltbod sælges pølser med brød, is, vin, 

øl og vand til moderate priser.
Bålet tændes kl. 21.45

Sognepræst Morten Brøgger har lovet 
at være årets båltaler

På grundejerforeningens 
vegne

Dorrit Sørensen, 
Inge Harms, 

Jens Mikkelsen

Sct. Hans 
grillaften i

Spejdergården
Lørdag d. 23/6-2012

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.
Kl. 20.45: Bålet tændes.

Entre: 40 kr. incl. salatbar/flûtes og snobrød. Børn under 12 år gratis.
Salg af øl, vand, vin, kaffe/te, popcorn og is.
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BYFEST
LØRDAG DEN 16. JUNI 2012

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 ved Kom-Ann
• Forskellige boder
• Familieloppemarked
• Køretur med hestevogn
• De lokale jagthornspillere
• Lotteri
• Hoppeborg for de mindste
• Skyd en nabo i vandet

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. Er du over 15 år, koster deltagelsen 100,- kr., er du 
under er det gratis. Foruden maden skal du huske det gode humør. (Se side 52)

Der vil hele dagen være mulighed for at købe popcorn, is, slik, øl, vand. 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 16. juni ved Spejdergården, Støvlebækvej. I den 
forbindelse har Støtteforeningen for Hejninge Stillinges venner brug for DIN hjælp.
Vi har brug for AL hjælp til f.eks. op- og nedtagning af festpladsen, bemanding af de 
forskellige salgsboder m.v.
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 Hans Kurt Nielsen, tlf. 58 54 92 86.
Går DU rundt med en god idé til aktiviteter til byfesten, hører vi også gerne fra DIG.
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Efter sidste års succes afholder 
Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner
lørdag den 16. juni 2012 på fodboldbanen ved 
Spejdergården, Støvlebækvej
 

Landsby 
fodbolddyst
  
Hver landsby samler et 7-mands fodboldhold. Holdet skal bestå af mænd og kvin-
der 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 Hans Kurt Nielsen, tlf.  
58 54 92 86 SENEST den 10. juni.

Familieloppemarked
Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner afvikler i 
forbindelse med den årlige byfest familieloppemarked.
Grib chancen og reserver 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 Hans Kurt Nielsen, tlf. 58 54 92 86 SENEST den 10. juni.

Byfest i teltet 

Left&Right
spiller op om aftenen

- se side 21
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Kælkebakken forsvinder
En god idé om at udnytte overskudsjorden fra byggemodningen af støvle-
bækvejskvarteret blev skudt i sænk af Slagelse Kommune.

Da Støvlebækvejskvarteret blev etableret fik selskabet JOBU A/S den gode 
ide at etablere en kælkebakke. Der har den ligget i fem år, til glæde for alle. Der 
er blevet løbet, cyklet, trillet æg og selvfølgelig kælket.

Under etableringen klagede naboerne til bakken over indbliksgener, kom-
munen meldte ud at bakken var et godt aktiv og ville gerne tillade den. Men 
planafdelingen havde en anden holdning, og da de ikke selv var kommet med 
ideen, syntes de det var en dårlig ide.

Bakken skulle væk.
Grundejerforeningen Stoukærgaard, som ejer de offentlige fællesarealer, sy-

nes det er underligt, at vi ikke blev hørt i sagen, men fik oplyst, at hvis bakken 
skulle bevares, måtte vi få politisk opbakning til dette.

Denne proces kulminerede i 2011, da vi fik et lokalplansforslag igennem 
plan- og byggeudvalget. Her blev det besluttet at bakken skulle bevares med 
beplantning, således at naboerne blev afskærmet for indblik. Udvalget fik des-
værre kolde fødder og et mindretal fik sagen taget op i byrådet. Behandlingen 
i byrådet bar præg af at politikerne ikke havde sat sig ind i den aktuelle sag. 
Der kom argumenter om, at én havde nogle jordbunker hjemme i sin egen ud-
stykning, hvilke han nødigt så lovliggjort. Byrådet besluttede at kælkebakken 
skulle væk. Det skal bemærkes at byrådet selv har brugt millioner på naturle-
gepladser andre steder i kommunen.

I april var Grundejerforeningen Stoukærgaard så i retten, det var utænkeligt 
at retten ville omstøde kommunens afgørelse. Retten fastsatte en bøde for 
ikke at imødekomme kommunens påbud og en dato, hvorefter vi vil modtage 
dagsbøder i tilfælde af at bakken ikke er væk.

Så det er slut med at kælke i Kirke Stillinge.
Tak for de 199 underskrifter og opbakningen til bevarelsen af bakken.

Jacob Tranegaard
Formand Grundejerforeningen Stoukærgaard

En beboer synes det var 
så ærgerligt at bakken 
skulle væk, at han lod  
flaget gå på havlt på top-
pen af bakken.
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Det sker i HUSET

Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge

Fredag d. 21. september 2012, kl. 19.00-21.00

Vinsmagning

Vore vinsmagninger har været en succes, 

og vi agter at fortsætte med at tilbyde gode vinsmagninger.

Der er tale om en vinaften med kvalitetsvine fra Rhone, 

så vi skal blandt andet smage Chateauneuf du Pape, Gigondas, Rasteau m.fl., 

men der udsendes udførligt program og pris på arrangementet i nyhedsbrev 

og mails, når alt er på plads. Tilmeld dig nyhedsbreve på 2sogne.dk 

og du får programmet tilsendt!

Du kan dog allerede nu sikre dig plads til denne spændende aften på 

stillingehuset@gmail.com

HUSK også:

Søndag d. 5. august 2012 fra kl. 9.00

Markedsdag/gadeteaterfestival

Fredag d. 31. august 2012 fra kl. 18.00

Picnickoncert

Igennem året vil der være foredrag, vin- & ølsmagning, 

fællesspisninger m.v. i HUSET.

Hold dig orienteret igennem 2sogne, på www.2sogne.dk,

eller tilmeld dig nyhedsbrevet på samme side.

Kedeligt fund på legeplads
I weekenden 5-6. maj blev der fundet nogle piller på legepladsen ved kælke-
bakken i Kirke Stillinge. Hvilke piller der er tale om eller hvor de stammer fra, 
vides ikke.

Pillerne kan være tabt, glemt eller noget helt andet. Vi voksne har ansvaret 
for at børn kan færdes trygt, ikke blot på denne legeplads, men på alle lege-
pladser. Det er vigtigt at vi er opmærksomme og tager affære, hvis vi skulle 
observere noget tilsvarende.

Jacob Tranegaard
Formand Grundejerforeningen Stoukærgaard
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Aut. VVS-installatør

58 54 91 40
Næsbyvej 22 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 91 40

www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk

VAND · VARME · SANITET · NATURGAS
SOLVARME · BIOBRÆNDSELSANLÆG · VARMEPUMPER

v/ Aut. El-installatør Flemming Bruun Jørgensen

58 54 70 20
bildso.el@gmail.com           Bildsøvej 20 · Bildsø · 4200 Slagelse

El-installationer: Alt fra ringeklokker til kraftværker

�

BILDSØ EL
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

Reparation og salg af: Landbrugsmaskiner, græsslåmaskiner og havefræsere.

Sandblæsning af div. emner.

Finn Hangartner

Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15

Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.

Autoværksted - Pladesmed

KILDEMOSEN SMEDIE

Alt smedejern til hus og have

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse

Tlf. 20 21 93 55

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid

med indhold.

Kom og vær med.

Vi holder 

møde onsdag.

VELKOMMEN
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Godt håndværk

Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

BRÆNDETRÆ 
Bøg, Eg, Ask og Ahorn a!agt 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

Fællesformand  Jacob Raft 5182 2778  formand@stillingeif.dk  

Næstformand  Pia Svendsen  2963 6589  nf@stillingeif.dk  

Kasserer   Leon Johansen 5854 9161  kasserer@stillingeif.dk  

Håndbold Camilla Dahl Nielsen 2063 8954  haandbold@stillingeif.dk  

Fodbold senior  Brian Dahl 6015 0123  fodbold@stillingeif.dk  

Fodbold ungdom  Brian Dahl 6015 0123  fodbold@stillingeif.dk 

Badminton Kenneth Jensen  2244 2991  badminton@stillingeif.dk  

Gymnastik  Stig Tiedemann 2029 2378  gymnastik@stillingeif.dk

Petanque Bent Heegaard  5854 0436  petanque@stillingeif.dk 

6718
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Stillinge Idrætsforening
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STRANDENS

MALERSERVICE

��$OW�PDOHUDUEHMGH�XGI¡UHV
��5LQJ�IRU�HW�XIRUSOLJWHQGH�WLOEXG

Malermester

Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84

www.strandensmalerservice.dk

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN
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Markedsdag / Gadeteaterfestival
Søndag d. 5. august fra 9.00 til 14.00

På fodboldbanen ved Stillingehallen/HUSET, Bildsøvej 74 B - Kr. Stillinge.
Gratis entre.

Program:
09.00-10.00 Morgenbord i HUSET – 10,00 kr. pr. person. Her serveres kaffe, 

the, juice, rundstykker, ost, syltetøj m.v.

09.00-14.00 
  loftet eller kælderen og sælg de ting I ikke selv bruger. 

  sikkert et rigtigt godt tilbud.

  måske du kan gøre et kup.

  og se det hele fra hesteryg.

11.30-12.30  Teaterforestilling – gratis entre. Jytte Ablidstrøms teatergruppe 
”Riddersalen” opfører forestillingen ”Livredderliv”.

Vi håber også, at vikingerne fra Trelleborg og Instruktørerne fra Gerlev Lege-
park kikker forbi og giver os en oplevelse.
Der vil være mulighed for køb af mad og drikke i Hallens Cafeteria.

Vi håber, at rigtig mange vil støtte op om dette nye initiativ, og vi håber det 
vil blive en tilbagevendende succes. Vores mål i år er at skabe en succesfuld 
aktivitet i vores dejlige lokalområde, at etablere en årlig begivenhed, som folk 
vender tilbage til.

Derfor håber vi også, at mange private vil takke ja til en gratis loppebod og 
her få solgt ting og sager som I ikke selv bruger.

Vi håber, at rigtig mange af vores lokale erhvervsdrivende vil takke ja til en 
gratis salgs- & messestand og her præsentere deres virksomhed og evt. sælge 
nogle af deres varer.

Vi vil også gerne invitere de lokale kunstnere til at udstille og evt. sælge 
nogle værker – heller ikke her opkræves stadeleje.

Lopper, udstillere, handlende, kunstnere mv. skal altså ikke betale for del-
tagelsen, men telte, pavilloner, borde, bænke m.v. skal I selv medbringe. Der 
er ikke adgang til strøm. I tilfælde af dårligt vejr, trækker vi ind i StillingeHallen 
og HUSET.

Vil du have en stand, eller har du input til arrangementet, så send en mail til 
2sogneformand@gmail.com.
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Askehavegård Børnehave fylder 10 år
Den 1. maj 2012 fyldte Askehavegård Børnehave 10 år. Børnehaven blev op-
rettet den 1. maj 2002 som en selvejende institution. Initiativet til at bygge 
Askehavegård Børnehave blev taget af en gruppe frivillige forældre og pæda-
goger, der alle ønskede en gårdbørnehave, hvor der var god plads, og som 
satte det enkelte barn, pasningskvalitet og forældresamarbejde højt. Der er 
plads til 44 børn, og der er ønske om at få en vuggestue. 

Til fødselsdagsfesten fik vi nogle dejlige lagkager af Silas og Lukas’s foræl-
dre, der ejer Vestergades bageri. Solen skinnede flot på dagen – selvfølgelig 
– og vi kunne sidde udenfor og spise de dejlige kager.

Samme dag kunne Inge også fejre 10 års jubilæum på Askehavegård. Så 
hun har jo selvsagt været med fra starten, og været det trygge og stabile hol-
depunkt, hvor vi kunne aflevere vores børn.

Jane Brodthagen

Kelstrup Forsamlingshus

Vores hjemmeside er oppe at køre - HURRA HURRA

www.kelstrupforsamlingshus.dk 
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Stillingehallen
Hallen holdt mandag d. 7. maj generalforsamling i cafeteriet. Ole Olsen blev 
valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet bl.a. med annoncering i 2sogne.

Formanden – Niels-Jørgen Düring – aflagde følgende årsberetning, som ge-
neralforsamlingen tog til efterretning:

2011 har været et godt år for Stillinge Hallen. 
Det har været et år hvor der er blevet investeret efter kraftig anbefaling fra 

revisorerne, der ved de sidste par årsafslutninger har bemærket at hensættel-
serne burde investeres.

SIF håndbold afdeling havde et ønske om en ny digital scoretavle og dette 
blev imødekommet af Hallens bestyrelse til stor glæde for dels SIF’s håndbold-
afdeling, men også gæstende hold.

Stillingehallen har i årets løb købt andel i det nye fyr der skal opvarme HU-
SET og derved har fyret fået en kapacitet således det ligeledes kan opvarme 
hallens tidligere kolde depotrum. 

Endvidere har hallen fået etableret et indskudt dæk og et boldrum med 
udendørs adgang til SIF. Det er endnu ikke besluttet, hvad rummet oppe på 
dækket skal bruges til, men hallens bestyrelse håber på etablering af en afde-
ling med spinning under SIF. 

Efter opførelsen af det ny HUSET besluttede Hallen, i samråd med SIF, at 
etablere et hegn til beskyttelse af både hallen og HUSET, det endte med at hal-
len bekostede hegn i begge ender af 11 mandsbanen.

Der er endvidere etableret sensorer på belysningen i redskabsrum, gang-
arealer og på toiletterne, dette skulle snarligt give en væsentlig besparelse.

Erna Balle havde umiddelbart efter sommerferien 2011 meddelt hallens be-
styrelse, at hun ville stoppe efter ca. 23 år som bestyrer af cafeteriaet. Be-
styrelsen takker Erna for et stort og trofast stykke arbejde. Efterfølgende har 
Bettina Godtfredsen overtaget bestyrelsen af cafeteriaet og foretaget enkelte 
ændringer og bestyrelsen siger hermed velkommen til Bettina.

Bestyrelsen meddelte i årets løb kommunens forvaltning af skolerne, at vi 
ikke længere ønskede at leje omklædningsrummene, hvilke tilhører Kirke Stil-

Besøg hjemmesiden 

www.2sogne.dk
og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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linge skole. Skolernes lokaler skal vederlagsfrit stilles til rådighed for idrætsfor-
eninger m.m. efter behov, hvis ikke skolen selv bruger disse.

På grund af omstrukturering besluttede bestyrelsen i årets løb at opsige 
samarbejdet med halbestyreren Sven-Erik Damgaard og rengøringsassisten-
ten Jytte Jørgensen.

De stopper begge med udgangen af juli måned. Bestyrelsen takker for den 
gode og engagerede indsats de to har ydet i årene.

Herefter fremlagde kassereren – John Jensen – regnskabet, der udviste et 
fornuftigt resultat. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Stillingehallen har fortsat en god og sund økonomi. Det vil bestyrelsen fort-
sat arbejde på at sikre. Fremadrettet vil der ske nogle ændringer med hensyn 
til udlejningen, idet den hidtidige ordning med kommunalt driftstilskud ikke er 
lovlig.

Efter formandsberetning og regnskabsgodkendelse var der valg til bestyrel-
sen. På ordinært valg var Niels-Jørgen Düring og John Jensen, som begge fik 
genvalg. Helle Jensen havde valgt at trække sig et år før tid. Hendes besty-
relsespost blev besat af Lykke Brix fra Havrebjerg. Herefter var der genvalg til 
Jacob Raft som suppleant.

Ole Olsen kunne derefter afslutte generalforsamlingen, nedlægge sit hverv 
som dirigent og takke for god ro og orden.

LØRDAG D. 16. JUNI 2012

Byfest
Ved Spejdergården kl. 18.30

Tag madkurven med service samt naboerne, de gode sko og det 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 chipskan købes til rimelige priser.

HUSK: Tilmelding senest 7. juni til: Finn Christensen, tlf: 51 26 21 72 
eller Lene Christensen, tlf. 60 19 75 50.

E-Mail: finn@finnlene.dk. Max 150 personer, “først til mølle...“
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58 50 07 28

OG ALUFACADER

Alt glarmesterarbejde udføres

 facader

Har du brug for brodering af navn, logo, 
motto eller lignende?
Det kan f.eks. være på

r

T

www.rmmaskinbroder rmmaskinbrodering.dk

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385
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Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

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

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

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

Salg af æg, træpiller og brænde.
Afhentning eller levering i 

nærmeste lokalområde.

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Kontakt:

Brian Olsen 
26 16 57 20 
brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 
martin@stepla.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund 
www.stepla.dk

Støt vores annoncører 
- de støtter os!
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Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

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!

Erlings

Hestevogne
Aftal tur med hestevogn

Vogne fra 2-30 personer

Tlf.: 58 54 71 03

Mobil: 40 46 91 03
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 
 
Der afholdes menighedsrådsvalg til efteråret. Et 
eventuelt afstemningsvalg skal foregå den 13. no-
vember, men i vore to sogne har der i mange år ikke 
været afstemningsvalg. Den dato man derfor i stedet 
skal lægge mærke til er datoen for det såkaldte 
orienteringsmøde, hvor menighedsrådet giver en 
orientering om den forløbne periode og et udblik til 
den kommende samt orienterer om reglerne for 
opstilling af kandidater til menighedsrådet. 
 I forbindelse med orienteringsmødet opstilles 
der en liste af kandidater til menighedsrådet. Kom-
mer der ikke andre lister, inden fristen udløber (2. 
oktober), bortfalder selve afstemningen.  
 Menighedsrådet i Kirke Stillinge afholder 
orienteringsmøde, onsdag den 12. september om 
aftenen.  
 Menighedsrådet i Hejninge afholder 
orienteringsmøde, onsdag den 5. september om 
aftenen. 
 Alle er velkomne til møderne. Valgret og valg-
barhed til menighedsrådet har folkekirkemedlem-
merne i sognene.  
 Menighedsrådene består af de valgte medlem-
mer samt sognepræsten. Menighedsrådets opgaver er 
mangeartede, nogle af de vigtigste er: 
R Ansættelse af kirke- og kirkegårdspersonale. 
R Ledelse af de ansatte. 
R Budgetlægning og regnskabsgodkendelse – 

hvilket sker i samarbejde med de ansatte 
regnskabsførere. 

R Drift af kirkegården (udstedelse af 
gravstedsbreve mv.) 
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R Afholdelse af foredragsaftener og koncerter, 
julemøde og sangaftener i samarbejde med 
organisten og præsten. 

R Visse beslutninger angående gudstjenestens 
form er henlagt til menighedsrådet. 

R Menighedsrådet vælger præst og biskop, når det 
er aktuelt. 

R Sørge for vedligeholdelse af bygningerne (kirke, 
præstegård og graverbolig). 

R Udtale sig om lovforslag og betænkninger, der 
er i høring. 

Desuden forventes det, at menighedsrådsmedlem-
merne bakker op om gudstjenester og arrangementer 
og også giver en hånd med til noget af det praktiske 
arbejde i den forbindelse. 
  Menighedsrådet i Kirke Stillinge holder cirka et 
møde om måneden (undtagen juli); i Hejninge 
holder vi færre møder, da sognet er mindre og 
opgaverne færre. 
  Skulle du have lyst til sidde i menighedsrådet i 
dit sogn, er du altid velkommen til at henvende dig 
til nogle af de nuværende medlemmer, for at få 
besvaret  eventuelle spørgsmål og få yderligere 
oplysninger. Det er helt uforpligtende at spørge. 
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KONCERT I STILLINGE KIRKE 

Torsdag, den 31. maj kl. 19.30 
 

Guitarist 
Tomas Krakowski 

 
 
Dette bliver en enestående mulighed for at høre musik 
for klassisk guitar i verdensklasse. Tomas Krakowski 
er født i Stavanger i Norge, er uddannet på Musikhög-
skolan i Malmø og på det kongelige musikkonserva-
torium i København og har desuden studeret i Alican-
te i Spanien. Tomas Krakowski er en af de førende 
klassiske guitarister i Skandinavien og har modtaget 
adskillige priser for sit mangeårige arbejde for og med 
klassisk guitar musik. 
 
Der er gratis entre til koncerten. Alle er velkomne.  
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SOMMERKONCERT I  

HEJNINGE KIRKE 
Torsdag, den 14. juni kl. 19.30 

 

     
 
KAREN LYSHOLM & CARSTEN MEJSNER 

Sommerkoncerten byder i år på sange fra det ryt-
miske repertoire fremført af sopran Karen Lysholm 
og bas Carsten Mejsner. Vi skal høre musicalnumre 
fra Chess, Porgy and Bess, My Fair Lady foruden 
lidt swing à la Sinatra. Karen og Carsten akkompag-
neres af Uffe Andersen, som bl.a. er korleder for 
den lokale vokalgruppe Swingguide, hvor også 
Karen og Carsten er medlemmer. 
 
Der er gratis entré. Alle er velkomne. 
 
Efter koncerten er der kaffebord og fællessang på 
Trelleborg Friskole. 
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KIRKEN I SOMMERLANDET 

 
 
Torsdag, den 5. juli, kl. 19.30: 
Gudstjeneste i Stillinge kirke ved Morten Brøgger, 
derefter er der kaffebord i præstegården, hvor 
debattør og folketingsmedlem  
Birthe Rønn Hornbech, tidl. integrations- og  
kirkeminister, taler om „Folkekirke og Folketing.“ 

Torsdag, den 12. juli, kl. 19.30: 
Gudstjeneste i Stillinge kirke (prædikant annonceres 
senere), derefter er der kaffebord i præstegården, 
hvor lokalhistoriker  
Helge Christiansen viser gamle billeder fra  
lokalområdet. 

Torsdag, den 19. juli, kl. 19.30: 
Gudstjeneste i Stillinge kirke ved Margrethe 
Horstmann, 
derefter er der kaffebord i præstegården, hvor pastor  
Margrethe Horstmann taler om „Kirke og køn – 
et væsentligt spørgsmål?“ – om bl.a. kvindelige  
præster. 

Alle er velkomne. Der er fri entré. 
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KONCERT I  

STILLINGE KIRKE : 
KIRKENS TRE KOR 

Tirsdag, den 19. juni kl. 19.30 
 
Stillinge kirke har tre kor, et E¡UQHNRU, et XQJGRPVNRU og et 
YRNVHQNRU, som med mellemrum deltager i gudstjenester i 
kirken. Vi slutter sæsonen af med en sommerkoncert i 
kirken med alle tre kor. Ved koncerten vil korene dels 
sammen, dels hver for sig synge et bredt udvalg af de 
sange, de har arbejdet på i løbet af året. Hvis man er 
interesseret i at synge med i et af korene, er man 
velkommen til en snak efter koncerten. Korene ledes af 
organist Charlotte Nielsen.  
 

 
Voksenkoret 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

3. juni, Trinitatis søndag 1030  Ingen 
10. juni, 1. s. e. trinitatis 900 1030 
17. juni, 2. s. e. trinitatis 1030 Ingen 
24. juni, 3. s. e. trinitatis 1030 900 

1. juli, 4. s. e. trinitatis 1030 Ingen 
8. juli, 5. s. e. trinitatis 900 1030 

15. juli, 6. s. e. trinitatis 1030 Ingen 
22. juli, 7. s. e. trinitatis 1030 900 
29. juli, 8. s. e. trinitatis 1030 * Ingen 

5. august, 9. s. e. trinitatis 1930 ** Ingen 
12. august, 10. s. e. trin. Ingen 1030 ***   
19. august, 11. s. e. trin. 1030 Ingen 

Gudstjenester på plejehjemmet 
13. juni og 11. juli, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Jørgen Ertner, ** ved Jacob Kleofas  
Christensen, og ***ved Katja Liebst-Olsen. 

Kirkebil 
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til 
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For 
at bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe  
fredag inden kl. 16. 

Ferie 
Sognepræst Morten Brøgger holder sommerferie 
fra den 23. juli til den 13. august. Embedet vare-
tages af præsterne i Sct. Peders-Havrebjerg sogne. 
Henvendelse på tlf. 58 52 08 81.  
(Se også www.sctpederskirke.dk). 
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Sognepræst   

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

Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,  
mandag træffes sognepræsten ikke. 

Stillinge sogn 

Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98. 

Menighedsrådet:  

Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,  
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk 

Kirkeværge Agnes Jensen, tlf. 58 54 78 53. 

Susanne Broustbo 
Søren Skovager  
Poul Tranekær Nielsen 
Annette Madsen 
Tove Stephenson 

Hejninge sogn 

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

Menighedsrådet: 

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

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51. 

Anette Andersen 
Else Berg 
Knud Hansen 
Elisabeth Rosasco 
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Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

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

Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10

Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12B  Øster Stillinge 4200 Slagelse
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Jeg elsker sommer.
Jeg får sådan lyst til 
at bo ved havet med 

en lille badebro

Du er  godt
klar over, at det er

saltvand, ikk’?
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Firmaprofil af H. J. Huse A/S

I 1972, altså for 40 år siden, startede Poul Erik Jensen sit husbygningsfirma  
H. J. Huse. I begyndelsen var hovedbeskæftigelsen opførelse af nye boliger 
i Kr. Stillinge, senere blev arbejdsområderne udvidet med industri- og land-
brugsbyggeri.

I 1982 overtog Poul Erik tømrervirksomheden på Bildsøvej 106 efter sin 
morbror, Ejner Poulsen. Ejner Poulsen overtog tømrerfirmaet i 1944 efter sin 
far, altså Poul Erik’s morfar, der i 1910 havde arvet firmaet efter sin far Carl 
Poulsen. Carl Poulsen havde drevet tømrerfirmaet efter sin bror, der døde i en 
tidlig alder, efter at have grundlagt firmaet i 1862.

Det er altså i år 150 år siden familien gik ind i tømrerbranchen, og virksom-
heden drives i dag af 5. generation. Nuværende indehaver er John M. Jensen, 
der overtog efter Poul Erik i 2003.

Virksomheden har i dag ca. 35 medarbejdere, og aktiviteterne er i dag 
spredt på mange områder. Der er ansat både ingeniør og konstruktør i egen 
projekteringsafdeling, og firmaet udfører både total-, hoved- og fagentrepriser, 
inden for såvel anlæg som byggeri.

Jord-, beton-, kloak-, tømrer- og snedkerarbejde udføres i egenproduktion.
Virksomheden råder i dag over en større maskinpark med større og mindre 

gravemaskiner m.v. Virksomheden råder endvidere over 3 lastbiler – blokvogn, 
kran- og jordbiler – med vognmandstilladelse.

Firmaet opfører fortsat en del boliger, industri- og landbrugsbyggeri, men 
påtager sig nu også byggemodninger, større kloakanlæg samt ikke mindst an-
læg af fodboldbaner. H. J. Huse importerer og forhandler kunstgræs fra den 
belgiske producent Lano.

H. J. Huse producerer også multibaner i meget høj kvalitet. På værksted på 
Bildsøvej fremstilles stadig CE-mærkede vinduer og døre i lærketræ.

I forbindelse med jubilæumsåret 2012 sendes det gamle logo med type-
huset på pension d. 1. juni. Huset har fungeret som logo i 40 år, men i dag er 
aktiviteterne meget andet end husbyggeri, hvorfor et nyt logo er kreeret. Det 
nye logo er mere tidsløst, og illustrerer bedre de mange forskellige aktiviteter 
der i dag kendetegner firmaet:

tømrermester, døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.

Bildsøvej 106 – Kelstrup – 4200 Slagelse
Telefon 5854 9048 – Fax 5854 9379 – Mobil 4056 9248
www.hjhuse.dk – coj@hjhuse.dk
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Har du lyst til 
at spille badminton, 
når du har tid?
 
Sæsonen fortsætter indtil skolernes sommerferie via online 
booking på Stillinge IF’s hjemmeside.
 
-Tak for denne sæson til alle medlemmerne 
 
Indskrivning til Badminton
Tirsdag d. 14. august 2012 kl. 18.30-19.30
 
Aktivitetskalender 
Juleturnering Søndag d. 11. november 2012 kl. 09.30
Juleafslutning Tirsdag d. 18. december 2012
Klubmesterskab Søndag d. 3. marts 2013 kl. 09.30
Sæsonafslutning Tirsdag d. 9. april
Sæsonen kan via online booking forlænges indtil skolernes sommerferie.

Badmintonudvalget

Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne og Stillinge Idrætsforening har 
sammen udarbejdet og udgivet en pjece. Den henvender sig til alle som 
har behov for eller lyst til at få et indblik i vores dejlige lokalområde, for 
eksempel er her inspiration til dem der påtænker at bosætte sig i vores 
dejlige lokalområde. 
Pjecen er foreløbig trykt i 1000 eksemplarer betalt af de to foreninger, 
derfor et lille antal trykte eksemplarer som så uddeles til ejendomsmæg-
lere, borgerservice m.fl.
Vi har også lavet en elektronisk udgave, som vi håber 
du vil læse. Vi synes selv at resultatet er godt, men 
det kan du jo selv bedømme.
Du finder den elektroniske udgave på DIN LOKALE 
HJEMMESIDE 2sogne.dk eller ved at scanne denne 
QR kode.
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND

[SM��������������Ç�Z`KIHUR�KR
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
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Billige planter
Til disse priser har vi ikke råd til at annoncere igen foreløbig!

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

3RWHQWLOODµ*ROGÀQJHU� ........................ 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.Kl
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Lars Meng 40 53 85 89
5LQJ�WLO�RV��KYLV�'H�YLO�KD·�HW�JRGW�XIRUELQGHQGH�WLOEXG
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Stillinge Skole nu og næste skoleår
Den afsluttede skoledebat i kommunen endte med, at politikerne besluttede, 
at Slagelse kommune stadig skal have et mangfoldigt skolevæsen med plads 
til både store og små skoler. Fra skolens side skal der lyde en stor tak til alle jer, 
som engagerede jer i skolens fremtid under skolestrukturdebatten og dermed 
var med til at sikre, at vi fortsat kan have en faglig og udviklingsorienteret skole 
i nærmiljøet.

For Stillinge Skole betyder den politiske beslutning, at vi nu kan se fremad, 
og med den nye økonomiske tildelingsmodel har vi har råd til at ansætte flere 
lærere og pædagoger i både Fristedet, Hovedskolen og C-klasserne. Det er vi 
selvfølgelig meget glade for, og det vil have den betydning, at vi igen kan have 
to-lærerordning i Fysik/kemi, oprettelse af lektiehjælp for udskolingseleverne 
i de naturfaglige fag samt vejleder i både læsning og matematik. Der vil også 
være råd til stadig at have skolerejser i 6. og 8. klasse samt for alle eleverne i 
autistklasserne.

Tak til alle jer der deltog i Skolebestyrelsen årsberet-
ning. Efter årsberetningen havde vi den store fornøjelse 
at høre Søren Hertz fortælle om inklusion med udgangs-
punkt i den nyeste hjerneforskning. Hans foredrag afled-
te mange spørgsmål og refleksioner hos både medarbej-
dere og forældre, som vi tager med os, vi når næste år 
starter skolens nye ressourcecenter op. 

Fristedet har til stor glæde for børnene fået en helt ny sandkasse og en 
balancesti. Der ud over har vi sat nye gardiner op i både hovedskolen og Fri-
stedet samt afsat penge til at indkøbe de sidste computere til skolens elever, 
så skolebestyrelsens langsigtede plan på IT-området nu er gennemført.

Denne periode af skoleåret står for 9. klassernes velkommende i afgangs-
prøvernes tegn. De har netop afsluttet de skriftlige prøver og skal i den nær-
meste fremtid op i de mundtlige. 8.årgang og alle C-klasserne skal i uge 21 
på skolerejse og lejrskole. 8. årgang skal til Tjekkiet, hvor de skal opleve både 
natur og kultur. C-klasserne tager til København med fokus på at opleve se-
værdighederne i hovedstadsområdet. Fristedet har afholdt sportsstævner for 
alle de andre SFO’er i kommunen og har været i Slagelse lystskov til den dra-
belige rollespilsdyst, igen i år var vi stærke både i sport og kamp.

Næste skoleår vil vi også sætte fokus på at udvikle skolen ud fra de 4 pejle-
mærker, som vi sammen med skolebestyrelsen har besluttet at arbejde videre 
med. Det er vores mål, at dette arbejde kan virkeliggøres i skoleåret 13/14, så 
vi kan styrke fagligheden yderligere og tilbyde en endnu bedre mulighed for, at 
alle vores elever lærer mest muligt.

På ledelsens vegne, Martin Meier, skoleleder
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Charlotte Akselsen har besluttet at fratræde bestyrelsen. Fra bestyrelsen skal 
lyde en stor tak for dit virke i klubben. Vores suppleant Christina er derfor ryk-
ket op som medlem af bestyrelsen.

Da vi desværre har en del tyveri fra børnene’s skoletasker og deres jakker i 
gaderoben, vil vi gerne opfodre til, at I som forældre tager en snak med Jeres 
børn om, at man ikke har værdiggenstande i tasker og jakker når man er i klub-
ben, men at man har det på sig, samt at man taler om, at det ikke er i orden at 
stjæle og at klubben giver karantæne i 14 dage, når vi finder ud af, hvem det er 
og at forældre bliver kontaktet samt at, hvis det fortsætter efter karantænen, at 
det er bortvisning fra klubben.

Endvidere er der desværre også nogen af vores børn der bliver mobbet både 
på vej til klubben og i klubben, noget vi også tager meget alvorligt, dette udløser 
også en karantæne i 14 dage samt bortvisning fra klubben, hvis dette fortsætter 
efter karantænen, forældre kontaktes også.

Det skal være hyggeligt, rart samt tillidsfuldt at komme i klubben for alle.
Klubben holder traditionen tro afslutnings tur for sæsonen d. 10. juni 2012 til 

BonBonland, vi mødes i klubben kl. 8.30 og er tilbage i klubben kl. 17.00, vi bli-
ver kørt i bus derned, børnene går i mindre grupper sammen dernede, forældre 
er velkommen til at deltage, men så kører man selv og betaler selv indgangen. 

Det er kun for medlemmer af klubben og der er en egenbetaling på 50,- kr. 
tilmelding i klubben senest d. 6. juni, både for forældre og børn.

Det er med beklagelse, at vi må konstatere, at de unge fra 7. klasse og op til 
18 år ikke er til at trække i klubben, trods at vi ændrede dagen, sammen med de 
unge, fra fredag til torsdag i stedet, men ikke engang dér kom de.

Torsdagen er derfor lukket ned igen, så pt. kører vi kun med åbningstiderne 
tirsdag og onsdag fra kl. 14.00 til kl. 21.00. 

Klubben har sidste åbningsdag onsdag d. 27.06.2012.
D. 5. august 2012 holdes der gadeteaterfestival ved huset, klubbens børn 

har mulighed for at få en bod til at sælge forskellige legesager. Opslag 
kommer senere på skolen, i klubben. Klubben har åben.

Vi holder åbent hus d. 4. september 2012 for de nye 3. klasser og foræl-
dre fra kl. 14.00 til kl. 17.00.

Klubben åbner igen d. 11. september 2012. 
Alle ønskes en rigtig dejlig sommer, med forhåbentlig mere sol end i 

foråret.
På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese
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GODSFORVALTER LIND
Af Helge Christiansen

På Valdbygård var der fra 1814 til 1847 en godsforvalter ved navn Lind. Dette 
fremgår af registraturen over Valdbygård godsarkiv. Lind var altså godsforval-
ter i ikke mindre end 33 år. I næsten hele denne årrække var Valdbygård ejet 
af P.C.Stemann, som ikke selv boede fast på Valdbygård. Om Stemann kan 
læses i Lokalhistorier, 12. samling. 

Lind var født i Ringsted i 1782 og døbt den 20. november, hvor han fik 
navnet Poul Christensen Lind. Som voksen kaldte han sig Poul Christian Lind. 
Hans far hed Frederich Lind.

Lind har således været 32 år gammel, da han blev godsforvalter på Vald-
bygård. I folketællingen 1834 boede han i et hus på hovedgården og var 52 
år gammel. Hans kone var 54 og hed Sophie Dorthea Duck. Hun var født i 
Holsten.  De havde 2 hjemmeboende børn på 15 og 13 år, Thrine og Julius.

I 1838 flyttede han til en gård i Øster Stillinge, som han kaldte Lind-holm, og 
det hedder den endnu. Den har adressen Disagervej 5. Han gav 210 rigsdaler i 
indfæstning, og årligt skulle han betale 22 tønder korn og 66 rigsdaler til Vald-
bygård. Der hørte 75 tønder land jord til Lindholm, og heraf var der 15 tønder 
land eng og mose.

I Valdbygårds arkiv findes en særlig flot håndskrevet jordebog fra 1841. Det 
var den første jordebog med de nuværende matrikelnumre, og den blev forsy-
net med Stemanns våbenskjold i guldtryk. Hvis det er godsforvalter Lind, der 
personligt har skrevet den, så vidner den om, at han må have haft usædvanlige 
evner. Slagelse Lokalarkiv har en kopi af bogen på rullefilm.

Forfatteren Zakarias Nielsen fortæller om sin barndomsby, Øster Stillinge i 
sine ”Minder”:

”Paa et Højdedrag i Byens sydvestlige Udkant lå og ligger endnu Gaarden 
”Lindholm”, der formodentlig bar Navn efter Ejeren, Godsforvalter Lind. Til den-
ne Gaard, der var Byens eneste ”fornemme” Hjem, kom jeg undertiden, sam-
men med mine Forældre. Min Moder har fortalt mig, at hun en Dag, da jeg blev 
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sendt i et Ærinde op til 
Gaarden, medgav mig 
følgende Formaning: 
”Hils nu pænt: ”God-
dag, Hr. Forvalter!” og 
buk!” Hvilken Hilsen jeg 
overbragte med følgen-
de Ord: ”Goddag, Hr. 
Forvalter og Buk!” 

I folketælling 1850 
boede der 10 personer 
på Lindholm, nemlig 

foruden Lind og hans kone også deres søn Poul Sophus Lind og dennes kone, 
som begge var 34 år, deres sønnedatter Johansine Catrine Lind på 6 år og 5 
tjenestefolk.

17. januar 1852 døde Linds kone, Sophie Dorthea Duck, 73 år gammel. 
Hun blev begravet på Stillinge Kirkegård. På dette tidspunkt var Lind blevet 
selvejer, idet han havde haft mulighed for at købe Lindholm af godsejer Bech 
på Valdbygård. Kort efter sin kones død solgte han Lindholm til Lars Frederich 
Korck. Om Korch kan læses i Lokalhistorier, 21. samling. Lind flyttede så til 
Bjergbygades Mølle i Sankt Peders Landsogn i Slagelse. Her boede han hos 
sin datter og svigersøn møller Kierulff, og her døde han den 25. september 
1861, 79 år gammel. Han blev ligesom sin kone begravet på Stillinge Kirke-
gård. Deres gravsted er forlængst sløjfet.

Kelstrup Forsamlingshus
Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk

Bjergbygades Mølle
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Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE 
EL - FORRETNING A/S 

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

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen 

Frisør 
Harlekin

v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket lørdag og mandag · Også solarium
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Møllevænget 11
Kirke Stillinge

 4200 Slagelse
 

Telefon: 32 20 07 72
Mobil: 52 17 58 28
E-mail: timolholt@hotmail.com

Murermester
Torkild Mølholt

 Tilbygning 

 Flisearbejde
Frostskader m.m.

   

FYRTEST

OLIEFYRS
SERVICE-
FIRMA

KURT’s
OLIEFYRSERVICE
Kurt Bender Petersen
Bildsøvej 57
Kr. Stillinge 58 54 77 22

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

Hudplejeklinik
• Ansigtsbehandlinger
• Frugtsyrebehandlinger
• Hårfjerning
• Dag og fest makeup
• Massage
• Vipper og bryn
• Tandsmykker
• Gelénegle
• Ansigtszoneterapi

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

Tlf.: 58 54 86 76
Bil: 40 35 06 69

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter
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VEST Transport
v/Jesper Pedersen

Tlf. 40 50 32 48

Flytning og kurérkørsel

Varmestuen

Herrestræde 26

Tlf. 58 53 47 09

7¡M�RJ�WLQJ
0¡EHOJHQEUXJ
Løvegade 68

Tlf. 58 53 24 11

Åben

Mand. til fred. 11-17

Lørdag 11-13

(gratis afhentning)

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

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

Kirkens

Korshær

Slagelse

Disagervej 22, Øster Stillinge · www.bo-groent-slagelse.dk

Åbent hverdage 9-1730· 
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
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VANDSCOOTER
Igennem de senere år er vandscootere af og til blevet sat i vandet ved flere 
af de offentlige strande i Musholm Bugten, selv om det var ulovligt at benytte 
dem i Storebælt, men det er nu blevet andre tider, loven er blevet ændret, det 
kan derfor også foregå fra en hvilken som helst privat strandgrund. 

Ved en vandscooter forstås et fartøj med en længde på under 4 meter, der 
har indbygget forbrændingsmotor med vandstrålepumpe som hovedfremdriv-
ningsmiddel, og beregnet til en eller to personer på skroget.

Før 2005 var det kun tilladt, at benytte de støjende vandscootere fra havne, 
hvor der var givet tilladelse til udsejling.

I 2005 var der to mænd, der blev dømt, for brug af vandscooter i Kolding 
Fjord, efter den gældende ”vandscooterbekendtgørelse”, der sagde, at de kun 
måtte benyttes et sted ved København og et sted ved Grenaa.

Dommen blev omstødt af Højesteret, den henviste til en EU lov, der sidestil-
ler en vandscooter med en speedbåd, hvilket så medførte, at vandscootere 
måtte sejle alle de steder, hvor en speedbåd måtte sejle.

Bekendtgørelserne
Ifølge politiets bekendgørelse fra 2006, skal en vandscooter sejle langsomt 
vinkelret ud fra land, indtil der er en afstand på 200 meter, hvorefter der må 
sejles parallelt med land som man lyster – dog skal søfartsreglerne overholdes.

Men – her fra og med den 27. januar 2012 trådte en ny bekendtgørelse i 
kraft, der er i overensstemmelse med EU’s regler.

Der skal stadig sejles langsomt vinkelret ud fra og til land (max 5 knob), men 
før farten må sættes op, skal afstanden fra land nu være 300 meter.

Da en vandscooter sammenlignes med en speedbåd, kræver det, at for 
at måtte betjene og sejle en sådan, skal man have bestået og fået et speed-
bådscertifikat, har man ikke det, er der de samme regler, som hvis man ikke 
har kørekort til f.eks. bil (bøde og evt. konfiskation).

Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med at reglerne overholdes, men politiet 
skrider ind. 

Jørgen Weiberg 



2 sogne 49

En opdatering fra vores lille plejehjem
Der sker mange ting i det daglige. Vi har fokus 
på haven, så den kan nydes, når det gode vejr 
kommer.

Sommerfesten den 19. maj er vi ved at have 
på plads. Det glæder beboerne sig meget til.

Det sidste tiltag er, at vores borgere i vores 
busser kommer ud i det blå hver fredag og ny-
der naturen.

I maj holdt vi indvielse af vores fine nye driv-
hus. Formanden for Venneforeningen holdt tale 
og overrakte husets første tomatplante. Det 
røde bånd blev klippet over af Anne, (som ka-
meramanden desværre ikke lige fik fanget med 
fronten til) og som havde grundlagt hele ideen 
med drivhuset. Efterfølgende gik vi indendørs 
og nød både pølser, brød og salat. 

Vi glæder os rigtig meget til frosten er sikkert 
forbi, så planterne kan komme ud og gro i driv-
huset, og vi kan høste en masse grøntsager. 
Tusind tak for drivhuset.

Det næste vi skal i gang med er planlægning 
af vores sommerferie, hvor vi tager turen til 
Slettestrand som vi plejer. I den forbndelse hå-
ber vi på rigtig mange besøg til sommerfesten, 
så vi kan få dækket det meste af vores tur. 

Det er en tur vore beboere og personale ser 
frem til. 

Venneforeningen har også godt gang i sal-
get på den gule gård ved gadekæret. Lop-
pemarkedet foregår den første lørdag i hver 
måned. Så kig forbi og gør et godt køb fra kl. 
13.00 til 17.00.

Vi henter stadig loppeting. Så kontakt Ib på 
tlf. 30 50 35 09 hvis i har noget, der fylder i 
pulterkammeret. 

Mange sommer hilsner
Beboere og personale 
På Stillinge plejehjem
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Trelleborg Friskole og omverdenen
Stillinge og Hejninge sogne ligger ude på landet. Det kan vi ikke løbe fra, men 
det ønsker vi heller ikke. For der er – som bekendt med digterens ord – dejligt 
ude på landet! Tit og ofte er det sandt, men engang i mellem, så bliver man al-
ligevel skuffet over sine medmennesker. Specielt, når de insisterer på at opføre 
sig som tankeløse modmennesker. Nedenfor er en historie fra det virkelige liv 
fra vores lille plet på landkortet.

Trelleborg Friskole ligger som bekendt ud til landevejen i den lille landsby 
Hejninge, og der kører dagligt rigtigt mange mennesker forbi. Sådan er det 
nu engang. Det kan og skal ikke være anderledes. Vi kunne dog godt tænke 
os, at bilisterne blev ekstra opmærksomme på, at der lå en skole, lige der i 
Strandvejens 90º sving. Derfor deltog skolen i Rådet for Sikker Trafiks lands-
dækkende kampagne ”Mit hjem – din fart?”. Den visuelle del af kampagnen er 
en 1" meter høj rød pigefigur i rødt metallook. På landsplan blev der opstillet 
4.000 piger ud til de deltagende skoler og institutioner. Stor var glæden derfor, 
da Trelleborg Friskole først i april fik fire piger, men glæden varede desværre alt 
for kort. På mindre end 14 dage forsvandt nemlig alle fire trafikpiger. De tre er 
fortsat sporløst forsvundet, mens den fjerde – og nu eneste tilbageværende – 
blev fundet inde i en tilstødende granplantage. Det er ikke kun på vores skole, 
at dette sker, der er sket over hele landet og i en rasende fart. Man spørger 
uvilkårligt sig selv hvorfor? Hvad skal det til for? 

Et muligt svar kan findes på Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside, hvor en 
del personer har forespurgt om hvordan man som privatperson kan købe en 
trafikpige. Rådet melder her hus forbi. Man må som privatperson ikke sætte 
skilte op, og de henviser derfor til den relevante kommune. Men lur mig, om 
ikke der på denne konto er røget et par piger på landsplan. En andet og sik-
kert endnu større procentdel er blevet stjålet, fordi de skulle bruges til en eller 
anden form for ungdommeligt dårskab og ufornuft. Jeg ved, hvad jeg taler 
om, for jeg har personligt selv set to sådanne eksempler – begge fra villaveje i 
Slagelse midtby. På min egen villavej er en bortført rød trafikpige blevet stillet 
op, som en malplaceret hyldest til en pebermø ved navn Ditte. Hun har stået 
her i mere end tre uger, men jeg tror, at jeg i dag forbarmer mig over hende, og 
rydder op efter synderne, når nu de åbenlyst ikke selv kan finde ud af det. Jeg 
kender i hvert fald et sted, hvor hun vil blive taget godt imod. 

Den anden pige så jeg kun i forbifarten. Det var min otteårige søn, der først 
fik øje på hende, da vi kørte forbi i bilen på Sct. Jørgens Gade. Her hang hun 
oppe i fuld stop-skiltet ved Mariendals Allé. Næste gang vi kom forbi, var hun 
desværre væk. Det var særligt ærgerligt, fordi hun var en af Trelleborgs dekore-
rede trafikpiger. Trelleborg Friskoles trafikpiger er nemlig lette at genkende, da 
indskolingens børn i samarbejde med lærerne vurderede, at pigerne trængte 
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til en omgang maling, 
så de lignede ”rigtige” 
piger. Det forhold gør 
tyveriet og hærværket 
endnu mere irriteren-
de og frustrerende, da 
børnene havde lagt et 
stort engagement i ar-
bejdet. Hver pige var  
faktisk et lille kunst-
værk i sig selv. 

Derfor, skulle du 
støde på nogle af pi-
gerne, så tøv ikke, 
men giv dem et lift til-
bage til deres familie, 
og giv den eller de skyldige et godt og gedigent møgfald. Det er ikke god hu-
mor og harmløs sjov i gaden, men derimod tyveri og hærværk, samt potentielt 
farligt for trafiksikkerheden og for vores børns liv og lemmer.

Bortset fra det, så går det godt på den lille skole, og vi har efterhånden 
ventelister til flere klasser. Vi har også netop overstået en rigtig god lejrskole-
sæson. Det giver god energi i klassen og på tværs af klasserne, som vi kan 
bruge konstruktivt i det daglige arbejde. 6. og 7. klasse var i april tre dage på 
Samsø, hvor hele øen blev udforsket ved hjælp af pedalkraft og fysisk styrke. 
I år forsøgte vi os med en fælles lejrskole for 0-5. klasse i de sjællandske alper 
– nærmere bestemt Hvalsø. I en de deltagende lærere, Pernille Riis, beskriver 
det således ”Det var en fantastisk skøn lejrskole med gode minder og ople-
velser. Den ene dag var der eventyrløb i skoven, arrangeret af 4. og 5. klasse. 
Her skulle 0.-3. klasse bl.a. hjælpe bortkomne eventyrvæsener med at komme 
tilbage til det rigtige eventyr. Den sidste aften lavede vi Stjerne på en lejrskole 
med kæmpe store bifald og opbakning til de optrædende. Der var gode re-
lationer på tværs af klassetrin, samt samarbejde og omsorg mellem store og 
små.” 

Den 27. juni glæder vi os særligt meget til at sende den første rigtige Trel-
leborg årgang ud i verden. Det er tredje år, at skolen har 9. klasses afgangsele-
ver, men det er alligevel noget særligt, fordi det i år er den første årgang, hvor 
eleverne har haft et fuldt 10-årigt forløb på skolen. Som deres klasselærer Ditte 
Ebsen siger ”Der er potentiale i de unger! Det bliver meget, meget svært at 
sige farvel til dem.” Dejligt, så er alting, som det skal være – glæde i en skøn-
som blanding med vemod.  

John Jensen



52 2 sogne

KIRKE STILLINGE
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Kunstgræsanlæg i hele Danmark.
Total-, hoved- eller fagentreprenør,

autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 100,- kr.
Luksus permanent 565,- kr.
Miljøvenlig permanent 645,- kr.
Langt hår 718,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-17

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leveres.
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Støt vores annoncører 
- de støtter os!

Picnickoncert i Kirke Stillinge 
– gratis entré

 
Konceptet ”picnickoncert” har kørt med stor succes i vores nabobyer Sla-
gelse, Skælskør og Korsør gennem flere år, hvor opbakningen til arrangemen-
terne er steget støt gennem tiden.

Lokalrådet har taget initiativ til stable lignende arrangement på benene her 
i Kirke Stillinge og  håber at kunne samle børn, unge og ældre til en hyggelig 
sensommeraften, hvor det er muligt at nyde madkurven til tonerne af nogle af 
de største danske hits gennem tiderne, leveret af bandet ”Hvide Løgne”. 

Arrangementet er stadig i en tidlig planlægningsfase, hvorfor der vil komme 
flere informationer i næste nummer af 2Sogne, som udkommer i august.

Men det er tanken, at madkurven enten kan medbringes hjemmefra eller 
en færdig picnickurv kan forhåndsbestilles via Lokalrådet. Bord, stole, bestik 
og lignende medbringes hjemmefra – og man sørger selv for efterfølgende 
oprydning.

Lokalrådet forestår salg af drikkevarer. Overskuddet fra dette salg går til 
finansiering af udgifter til band. 

Vi håber på stor opbakning til arrangementet. 
Skulle ovenstående blive en succes, vil Lokalrådet forsøge at finde sponsorer 
til at gøre ovenstående til en tilbagevendende begivenhed i vores lokalområde.

På vegne af Lokalrådet
Marianne Espenhain

Sæt allerede nu
 X 

i kalenderen
fredag d. 31. auguSt 

kl. 18.00



Lørdag d. 23. juni
Sct. Hans bål i Grundejerforeningen 
Hus og Grund, Engtoften og 
Spejdergården

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

Torsdag d. 5. juli
Birthe Rønn Hornbech taler i 
præstegården

Onsdag d. 11. juli kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 12. juli
Helge Christiansen viser billeder i 
præstegården

Torsdag d. 19. juli
Pastor Margrethe Horstmann taler i 
præstegården

Onsdag d. 25. juli kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 5. august kl. 9.00
Markedsdag/gadeteaterfestival
ved Stillingehallen

Fredag d. 31. august kl. 18.00
Picnickoncert
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Mødekalender
 

Torsdag d. 31. maj kl. 19.30
Tomas Krakowski spiller guitar i 
verdensklasse i Stillinge Kirke

Fredag d. 1. juni kl. 18.00
Fællesspisning i HUSET

Tirsdag d. 5. juni kl. 19.00
Byvandring i Kirke Stillinge

Onsdag d. 13. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 14. juni kl. 19.30
Sommerkoncert i Hejninge Kirke

Lørdag d. 16. juni
Byfest ved Spejdergården

Tirsdag d. 19. juni kl. 19.30
Kirkens tre kor synger i 
Stillinge Kirke

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din post-
kasse, 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)
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Måske de bedste på jorden!
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