
Sct. Hansbål
i lokalområdet

Se side 14, 22 og 24

Team Rynkeby
3 lokale deltagere

Se side 17

Mindehøjtidelighed
for faldne flyvere

Se side 6
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Lokalrådets medlemmer:
Carsten Berg 26 80 91 49
Børge Carlsen 23 72 03 51
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Ib Jensen 58 52 97 84
Ketty Munch 39 27 89 90
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. 60 67 33 42

Næste nummer af beboerbladet ud-
kommer ca. 1. august 2013.
Indlevering til bladet, såsom læser-
breve, fotos og tegninger skal være 
redaktionen i hænde senest d. 10. 
juli 2013.     

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhø-
rende 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 
redaktionen.

I dette nummer:
  3:  Nyt fra Lokalrådsformanden
  5: Det sker i HUSET
  6: Mindehøjtidelighed
  7:  Picnickoncert
10: Hyggeklubben
12: Stillingehallen
11: Kr. Stillinge Plejehjem
14: Hus- og Grundejerforeningen
15: Askehavegård Børnehave
16: Stillinge Skole
17: Team Rynkeby Vestsjælland
22: Sct. Hans Engtoften
23: SIF søger næstformand
24: Sct. Hans Spejdergården
25: Kirkesiderne
33: Sennep til grillsæsonen
38: Svensk indvandring
39: Nedskudt flyvers gravsten
40: Lærere Stillinge Skole 1982
46: Stillinge skolebestyrelse
47: Ungdomsklubben Stjernen
48: Trelleborg Friskole
55:  Tude Å Bådeklub
 0. klasse på tur
55: Mødekalender

Forside: 
Tude Å Bådeklub fejrede 40 års jubilæum i april. 
Søren tog på dagen en rotur på åen - læs mere 
side 54.
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Den 3. april holdt Lokalrådet det første 
møde efter beboermødet, og vi konstitu-
erede os med genvalg på alle poster. Det 
betyder, at det stadig er Marianne, der er 
referent, Hanne tager sig af økonomien, 
Ib er næstformand, og undertegnede er 
formand.

På beboermødet præsenterede vi 
også Lokalrådets nye logo, og vi fik 
beboermødets tilladelse til at ændre 
Lokalrådets navn fra: ”Lokalrådet for 
Hejninge og Stillinge sogne” til ”Hejnin-
ge-Stillinge Lokalråd”. Som en udløber 
af denne modernisering har beboerbla-
dets forside og layout nu også fået ”en 
ansigtsløftning”, og vi håber, at I vil tage 
godt imod dette tiltag.

Et af Lokalrådets store ønsker har i 
årevis været etableringen af en cykelsti 
langs Bildsøvej. I den forbindelse skrev 
undertegnede følgende til det samlede 
Byråd:

Til Byrådet
Uagtet temperaturen i haven, er det for-
år, og dermed tid til input til næste års 
kommunale budget.

Jeg har med stor forundring læst op-
læggene til de kommende planer for 
Trafiksikkerhed og Cykelstier i Slagelse 
kommune, det er emner der fokuseres 
meget på her i Hejninge-Stillinge.

I Trafiksikkerhedsplan 2009 - 2012 
er der ”medregnet” cykelstier mellem 
landsbyerne langs Bildsøvej. Denne me-
get vigtige cykelsti er dog hverken med 
i ”Trafiksikkerhedsplan 2013 - 2016” el-
ler ”Cykelstiplan 2013 - 2025”, hvilket jeg 
i første omgang opfattede som en tryk-
fejl. Senere har jeg fået oplyst, at den er 
fjernet efter ”politisk ønske”, hvilket har 

rystet mig, da jeg hidtil har opfattet Byrå-
det som en kompetent forsamling.

Cykelsti på disse strækninger har i 
mange år været tvingende nødvendig. Et 
er at den ikke blev realiseret i perioden 
2009 - 2012 som planlagt og besluttet af 
Byrådet, et andet er jo at udskyde anlæg-
gelsen til efter 2025 - det er fuldstændig 
uacceptabelt.

Skal Slagelse Kommune realisere 
visionerne om en sund kommune, en 
turismekommune (adgang til kyststræk-
ningen), og skal vi i Hejninge-Stillinge 
bevare vores tro og respekt for vores 
kommunalpolitikere, så skal denne cy-
kelsti indskrives i planerne igen - og 
da den er ”overført” fra den forgående 
plan, bør den have topprioritet.

Fagudvalgene under Slagelse Byråd, 
skal meget snart komme med ideer og 
input til det kommende budget. Hejnin-
ge-Stillinge Lokalråd anbefaler på det 
kraftigste, at anlæg af de 1700 meter cy-
kelsti mellem Næsby Strand og Kelstrup 
kommer på budgettet allerede i 2014. 
Gennem Næsby Strand og fra Kelstrup 
til Stillinge (Stillinge Skole) er der al-
lerede anlagt cykelsti. Ved at ”udfylde 
hullet” mellem disse allerede anlagte 
cykelstier, opnås en samlet strækning 
på næste 4 kilometer, med forbindelse/ 
adgang til strandene og sommerhus-
området, ligesom adgangen til skolen/ 
idrætshallen forbedres væsentligt.

I overslagsårene bør der afsættes mid-
ler til først at anlægge de 3400 meter 
cykelsti fra Næsby Strand til Bildsøve-
jens slutning ved Korsørvej og dernæst 
anlæggelsen af de 3400 meter cykelsti 
fra Kr. Stillinge mod nord til kommune-
grænsen.

Nyt fra lokalrådsformanden
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I det jeg sætter min lid til Jeres velvilje og 
evner til at rette op på tingene, ønskes I 
alle en rigtig god påske.

Vi har modtaget følgende svar fra Borg-
mesterkontoret:
Kære Lars
Tak for din henvendelse.
Du har helt ret i, at en cykelsti langs 
Bildsøvej var med i den gamle trafiksik-
kerhedsplan, der havde udløb med ud-
gangen af 2012. I 2013 vil der blive udar-
bejdet en ny plan, til erstatning for den 
gamle.

I den gamle trafiksikkerhedsplan 
indgik der en lang række cykelstiprojek-
ter, nemlig langs stort set alle de over-
ordnede veje, kommunen overtog fra 
Vestsjællands Amt. Den samlede øko-
nomiske ramme for alle projekterne i 
trafiksikkerhedsplanen overstiger langt 
de midler, der er afsat i planperioden. 
Efterfølgende er der så lavet en cykelsti-
plan, hvis hovedsigte er at forbinde de 3 
købstæder og skabe gode vilkår for cykli-
ster til skolerne. I budgettet er der årligt 
afsat 5 mio. kr. til nye cykelstier. Så alene 
at forbinde de 3 købstæder vil trække så 
hårdt på budgettet, at det vil tage rigtig 
mange år at nå hele vejen rundt. Ved 
Stillinge er der et relativt godt net af cy-
kelstier, herunder cykelstier fra Slagelse 
og hele vejen til stranden og fra Kelstrup 
til Kr. Stillinge. Dermed ikke sagt, at sti-
systemet ikke kan forbedres eksempelvis 
med cykelsti mellem Næsby Strand og 
Kelstrup, men pt er den politiske prio-
ritering som nævnt. Mht. trafiksikker-
hedsplanen så vil der, som jeg nævnte 
indledningsvis, blive udarbejdet en ny 
plan, der skal gælde fra 2014. I 2013 gen-
nemføres enkelte af de projekter fra den 
gamle plan, der endnu ikke er udført. 

Men der vil stadig henstå projekter, der 
skal medtages og prioriteres sammen 
med nye projekter, i den kommende tra-
fiksikkerhedsplan.

Vores byrådspolitikere taler ofte om, 
hvor højt de værdsætter landdistrik-
terne, og om hvor meget de gerne vil 
gøre for os, der bor herude. Men når 
det kommer til stykket, bliver vi nedprio-
riteret gang på gang, når forslag og sa-
ger skal politisk behandles. Vores nuvæ-
rende politikere vil tilsyneladende f.eks. 
hellere prioritere tocifrede millionbeløb 
til forskønnelse af købstædernes bymid-
ter – noget de gør med jævne mellem-
rum, ligesom det er besluttet at anvende 
mange millioner på at hæve vandstan-
den i Tude Å. Disse ”pyntegenstande” er 
åbenbart vigtigere for vores nuværende 
politikere end trafiksikkerheden i vores 
lokalområde. Det må da give stof til ef-
tertanke, når vi til efteråret skal til stem-
meurnerne!

HUSK: Lokalrådet holder valgmøde 
i Kr. Stillinge Forsamlingshus d. 23. ok-
tober.

Lokalrådet er, som vi skrev i forrige 
nummer af 2sogne, med i en gruppe, 
der skal arbejde for etablering af øst-
vendte motorvejsramper ved Tjæreby. 
Lokalrådet har besluttet her at arbejde 
for ramperne, da vi mener, det vil tjene 
flertallet i lokalområdet bedst. Har du 
en mening om dette, eller ønsker at 
komme med input til projektet, er du 
meget velkommen til at sende en mail til 
2sogneformand@gmail.com.

Lokalrådet deltager også sammen 
med kommunens øvrige landsby- og 
lokalråd i arbejdet for oprettelsen af et 
”Udvalg for Landdistrikter & Øer” i Sla-
gelse kommune i forbindelse med sam-
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lingen af det nye byråd efter nytår. Ud-
valget skal samarbejde om at løse nogle 
af de særlige udfordringer, der er i de 
små samfund i kommunen, herunder 
f.eks. manglende udviklingsmuligheder, 
manglende internetdækning, færgedrift 
og forsamlingshuse. Umiddelbart ligger 
sådan et udvalg jo lige til højrebenet, 
da såvel byrådspolitikerne som forvalt-
ningen i offentligheden ofte taler om 
decentralisering og borgerinddragelse. 
Men er denne tale ikke blot varm luft og 
valgflæsk? Det virker i hvert fald som om, 
at når døren lukkes til offentligheden, 
tænkes der mest centralisering og borge-
runddragelse. Jeg håber, at  jeg ”ser spø-
gelser ved højlys dag”, og at mine bange 
anelser bliver gjort til skamme ved opret-
telsen af et effektivt ”Udvalg for Landdi-
strikter & Øer” pr. 1. januar 2014.

Der flytter med jævne mellemrum 
nye borgere til vores lille lokalområde – 
og det er jo ikke så underligt, når man 
tænker på, hvor dejligt her er. Områ-
det bliver dog endnu dejligere, hvis 
borgerne møder op til, og deltager i 
de forskellige arrangementer, som de 
mange foreninger holder. Ved disse ar-
rangementer opdager man virkelig den 
kæmpe sociale kapital og de store poten-
tialer, der eksisterer i et landdistrikt som 
vores. Vil du have mere end ren luft, dej-
lig natur og flinke naboer, så bliv aktiv 
i Idrætsforeningen, kom til Grill-aften i 
HUSET eller deltag i en arbejdsgruppe 
under Lokalrådet.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Det sker i HUSET
Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge

1/2½ pris for børn under 13 år til alle arrangementer

Fredag d. 7. juni 2013 kl. 18.00

Grillaften
Vi tænder op i grillen og lader hyggestemningen sænke sig over terrassen 

ved HUSET. Deltagerne skal selv medbringe kød til grillen, 

så sørger vi for salat, dressing, flütes m.v.

Drikkevarer købes til fornuftige priser i HUSET.

Skynd dig at tilmelde dig og din nabo, så vi kan få nogle hyggelige, 

afslappede timer med hinanden.

Pris: kr. 50,- pr. person

 tilmeld på stillingehuset@gmail.com

Til efteråret vil vi prøve at arrangere en øl-smagning, 

og der vil helt sikkert igen blive holdt vin-smagning. 

Har du en ide til et arrangement, eller vil du være med i planlægningen 

af arrangementerne, så kontakt stillingehuset@gmail.com.



6       2sogne     Juni 2013     

Søndag den 21. april var det 70 år si-
den et bombefly fra de allierede styrker 
blev beskudt af tyske Messerschmidt fly 
og styrtede ned på en mark ved Store 
Kongsmark. 7 af de 8 ombordværende 
engelske og canadiske flyvere omkom. 
For 20 år siden rejste den lokale histori-
ker fra Kirke Stillinge, Helge Christian-
sen, og Lokalrådet for Hejninge og Stil-
linge sogne en mindesten på stedet for 
nedstyrtningen. 

Sognepræst Morten Brøgger holdt 
i dag en smuk tale ved gudstjenesten i 
Stillinge Kirke og indbød kirkegænger-

ne til at deltage i den af Lokalrådet ar-
rangerede kransenedlæggelse. 

Ketty Munch fra Lokalrådet nedlagde 
Lokalrådets krans, og Helge Christian-
sen lagde blomster.

Der var ca. 20 personer til stede ved 
den enkle og højtidelige ceremoni, som 
afsluttedes med afsyngning af 3. vers af 
Altid frejdig når du går: ”Kæmp for alt, 
hvad du har kært. Dø, om så det gælder.” 
Intet kunne være mere rammende!”

Hanne Tew, 
kasserer i Lokalrådet

Mindehøjtidelighed

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. 
3n�ZZZ��VRJQH�GN��ÀQGHU�GX�PDQJH�UHOHYDQWH�RSO\VQLQJHU�RP�GHW�ORNDOH�HUKYHUY��

om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet, 
den lokale kalender og meget mere.

6FDQ�NRGHQ�RJ�VH�ÀOPHQ�ODYHW�L�VDPDUEHMGH�PHG�
Slagelse kommune om vores lokalområde

��/DQGVE\ÀOPHQ�
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Lokale erhvervsdrivende har gjort det 
muligt at arrangere endnu en Picnic-
koncert den 30. august på boldbaner-
ne ved Stillingehallen.

Topnavn til plakaten er i skriven-
de stund ikke på plads - men det vil 
være muligt at følge den nærmere 
planlægning hen over sommeren på 
www.2sogne.dk

Lokalrådet vil gøre en ekstraordi-
nær indsats for at sikre tilstrækkeligt 
med kolde og varme drikkevarer den-
ne gang. Et eventuelt overskud ved salg 

af drikkevarer 
vil ubeskåret gå 
til investering 
i hjertestartere 
til vores lokal-
område. 

Nedenstå-
ende lokale fir-
maer har indtil 
dato givet støtte til arrangementet. 
Hvis du også er interesseret i at bidra-
ge, så kontakt Marianne Espenhain på 
tlf. 30757812.

Picnickoncert 
- sæt  �  i kalenderen

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS
Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse

Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

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

Stillingevej 52 B, Kr. Stillinge

4200 Slagelse

Aut. Forhandler / Installatør:

Boxer ViaSat

Canal Digital

Aut. Forhandler / Installatør:

Boxer ViaSat

Canal Digital

pedersborg torv 7 st.

Forslag

4180 sorø

tlf. 32 13 10 47

mobil. 51 60 10 47

www.spiritdesign.dk

logonr.:

størrelse:

Bemærkninger:

forholdstal:

kundenavn:

dato:

Skilte oplæg01

385 x 5480 mm

x

1:20

Madsen AntenneService

31.08.2009

ref.: Anne Berit Legaard

Stillingevej 52 B, Kr. Stillinge

4200 Slagelse

Aut. Forhandler / Installatør:

Boxer ViaSat

Canal Digital

Aut. Forhandler / Installatør:

Boxer ViaSat

Canal Digital

pedersborg torv 7 st.

Forslag

4180 sorø

tlf. 32 13 10 47

mobil. 51 60 10 47

www.spiritdesign.dk

logonr.:

størrelse:

Bemærkninger:

forholdstal:

kundenavn:

dato:

Skilte oplæg01

385 x 5480 mm

x

1:20

Madsen AntenneService

31.08.2009

ref.: Anne Berit Legaard

Stillingevej 52 B, Kr. Stillinge

4200 Slagelse

Aut. Forhandler / Installatør:

Boxer ViaSat

Canal Digital

Aut. Forhandler / Installatør:

Boxer ViaSat

Canal Digital

pedersborg torv 7 st.

Forslag

4180 sorø

tlf. 32 13 10 47

mobil. 51 60 10 47

www.spiritdesign.dk

logonr.:

størrelse:

Bemærkninger:

forholdstal:

kundenavn:

dato:

Skilte oplæg01

385 x 5480 mm

x

1:20

Madsen AntenneService

31.08.2009

ref.: Anne Berit Legaard



8       2sogne     Juni 2013     

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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Varmestuen

Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Tøj og ting

Møbelgenbrug

Løvegade 68
Tlf. 58 53 24 11
Åben

Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

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

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

.LUNHQV
Korshær
Slagelse

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

Åbent hverdage 9-1730· 
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600

Fællesformand  Jacob Raft 5182 2778  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  Ubesat  nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Michelle B. Nielsen 5126 2044 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Hans Kurt Nielsen 5854 9286 badminton@stillingeif.dk  
Fodbold senior  Ole Madsen 2140 2030  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Fodbold ungdom  Ole Madsen 2140 2030  fodbold_ungdom@stillingeif.dk 
Gymnastik  Dorthe Gliese H. 2078 3086 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Camilla Dahl Nielsen 2063 8954  haandbold@stillingeif.dk  
Petanque Bent Heegaard  2364 7436  petanque@stillingeif.dk 
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Hyggeklubben 
i Kirke Stillinge Præstegård

Vi er stadig omkring 30 ældre menne-
sker, der mødes hver tirsdag eftermid-
dag fra kl. 13.00 til 16.30, hvor vi  hygger 
os med forskellige aktiviteter.

Den 26. februar havde vi inviteret 
Henning Nielsen, tidligere ansat ved Re-
gional Radioen i Næstved, til en sjov og 
hyggelig eftermiddag.

Den 12. marts kom Helge Christian-
sen og viste lysbilleder og fortalte om 
gamle dage i Stillinge og Slagelse, meget 
interessant og det  valgte mange minder 
frem hos de ældre mennesker.

Den 2. april havde vi Ib Hansen på 
besøg, der viste film, som han havde op-
taget på sin tur til Kenya. Han fortalte 
meget sjovt og levende om sine oplevel-
ser fra turen.

Den 6. marts fejrede vi, at Hygge-
klubben havde været 10 år i præstegår-
den. Det blev en rigtig dejlig dag med 
”brunch”, og hvad dertil hører. Også 
vores præstefamilie deltog, vi var i alt 
34 personer. Vi har i den forbindelse 
en stor tak til vores flinke brugsmand i 
Stillinge Brugs, for da han hørte, at vi 
havde 10 års jubilæum, sponsorerede 
han straks nybagt morgenbrød og wie-

nerbrød til os alle. Vi blev også glade for 
den hilsen vi fik fra menighedsrådet til 
jubilæet – mange tak for det.

Også en stor tak til Stillinge gl. Spa-
re- og Lånekasse, fordi den igen i år har 
betænkt Hyggeklubben med en check. 
Den er meget velkommen, da vi er selv-
betalte ved alle vores arrangementer.

Vi har lige haft påskefrokost. Næsten 
alle vores medlemmer er jo enlige, så de 
nyder at spise lidt god mad sammen, så 
der var god appetit og højt humør.

Og så har vi ellers bankospil, gudstje-
neste, pakkespil,  gl. dansk film og hvad vi 
ellers kan finde på. Nu glæder vi os til den 
23/4, hvor de herrer Søren Christensen, 
Ejvind Jensen og Niels Sveistrup kommer 
og fortæller om deres tur via den Trans-
sibiriske jernbane til Kina m.m.

Senere kommer kirkesanger Hee- 
gaard og organist Charlotte og synger og 
spiller for os.

Sidst i maj skal vi høre Anne Marie 
Fodgaard fortælle om sin farmors op-
vækst. 

På Hyggeklubbens vegne
Frivillig hjælper Annelise Egede

Tlf. 58 38 00 82 / 20 22 00 82
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Vita HomeCare
- de bedste hænder

Når kun det lokale er godt nok!

Modtager du hjemmehjælp eller pleje i Slagelse kommune og

er du træt af, at der kommer skiftende hjælpere,

så skift gratis til Vita HomeCare.

Mulighed for tilkøb af: Rengøring, indkøb,tøjvask, fast vagt, ledsager,

tryghedsbesøg, lettere havearbejde, pasning af kæledyr m.m

Ring og spørg

6142-8482

www.vitahomecare.dk

Ved sygeplejerske Vivi Jørgensen og 
plejehjemsassistent Tammy Grell

Kr. Stillinge Plejehjem
Så skyder vi foråret i gang på Kr. Stil-
linge plejehjem. Der købes planter og 
blomster ind til krukkerne og drivhuset. 
Beboerne og personalet har haft meget 
travlt med dette den sidste uges tid, så 
nu håber vi, det gode vejr fortsætter.

Sommerfesten flytter vi til august i år 
- den 31. august fra kl. 10.00 til kl. 14.00 -  
da alle vores flittige hænder, er optaget.
Der vil være mulighed, for at købe sig en 
loppebod til 50,00 kr. pr. stand. Salg af 
grill, kaffe og kage.

Er der børn i området, der har lyst til 
at sælge legetøj, kan I kontakte os på tlf 
58 57 41 10. Det er gratis for børn med 
salg af legetøj.

Bussen kører flittigt i denne tid. I vo-
res have er der en masse blomster, der 
springer frem, til stor nydelse for vores 
ældre borgere.

Syrenhuset (Demens afdelingen) 
er begyndt at lave den varme mad selv 
hver aften. Det er til stor succes for vores 
ældre. De følger med, om det nu bliver 
gjort på den rigtige måde, som de gjorde 
engang.

I næste måned smutter vi alle en tur i 
Zoo. Vi håber, vejret er med os, så vi kan 
nyde den smurte mad i det grønne.                                 

Mange forårshilsner
Kr. Stillinge plejehjem
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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

Besøg hjemmesiden 

www.2sogne.dk
og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.

Kelstrup Forsamlingshus
Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk
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Sankt Hans aften.
Søndag den 23. juni afholdes bålafbræn-
ding på Stillinge Strand. 
Bålet tændes kl. 21.00.

Strandens Dag.
Kom og deltag i rengøring af Stillinge & 
Bildsø strand lørdag den 6. juli.
Mens de voksne samler skrald, tager en 
naturvejleder børnene med på opda-
gelse på stranden.  Aktiviteten starter 
kl. 10.00 på vendepladsen ved nedgan-
gen til Stillinge Strand. Vi slutter ca. kl. 
11.30, hvor vi mødes igen til en lille for-
friskning.

Generalforsamling. 
Foreningens ordinære generalforsam-
ling afholdes den 14. juli kl. 10.00 på 
Restaurant Strandlyst, Stillinge Strand.

Grundejerforeningen Hus og Grund.
Foreningen har medlemmer fra Næs-
by Strand til Bildsø Strand og optager 
grundejere som medlemmer uanset 
medlemskab af lokale grundejerforenin-
ger.  

Foreningen har tæt kontakt til Lokal-
rådet i Kirke Stillinge, som samarbejder 
med det kommunale styre, og derved 
søger vi at være på forkant med udvik-
lingen.  

Foreningen har direkte kontakt til 
kommunen i sager, som har principiel 
og generel karakter for strandområdet.

Foreningen har ca. 250 medlemmer, 
og det årlige kontingent er 100 kr.

Yderligere information kan indhen-
tes på foreningen hjemmeside www.
husoggrund.dk eller til sekretær Roland 
Ipsen – telefon 20201336. 

Hus- og Grundejerforeningen 
for Stillinge Sogns Strandarealer

Sommerens aktiviteter
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Askehavegård Børnehave  
- Travle tider

Til dem, der ikke kender os: Vi hedder 
Askehavegård børnehave, er en lille selv-
ejende institution med 2 stuer og plads 
til 44 børn, beliggende i Øster Stillinge 
på en naturskøn grund på 7.458 m2. Vi 
er en gårdbørnehave, som sætter stor 
pris på aktivt udeliv med fokus på dyr og 
natur, og vi vægter nærhed, tryghed og 
gensidig respekt. 

Bedsteforældredag.
8. maj holdt vi vores traditionsrige bed-
steforældredag, hvor børnene kan invi-
tere deres bedster med i børnehave for 
en formiddag. De skal vise dem, hvad de 
laver i hverdagen. Der var kreative værk-
steder og forskellige aktiviteter, som blev 
afholdt. Igen i år havde alle bedstefor-
ældre en blomst med, som de plantede 
sammen med børnene, så vores gård 
kunne blive sommerklar. Et af de store 
højdepunkter er den fælles madpakke 
spisning. Arrangementet plejer at være 
velbesøgt og i år var der 40 bedsteforæl-
dre tilmeldt.

Forældremødet.
Vi har den 15. maj holdt forældremøde, 
med henblik på at informere om daglig-
dag og nye tiltag.

Vi fik præsenteret den nye bestyrelse 
og medarbejdere, herunder den nye 
souschef. Sløret blev løftet for de nye læ-

replaner, som vil blive implementeret i 
dagligdagen i den kommende tid, samt 
et indblik i, hvad de forskellige børne-
grupper arbejder med. 

Lederen Bonnie informerede om, 
hvordan det går i børnehaven både med 
børn og ansatte. Og at vi er på vej ind i 
en ny tidsalder med en ny hjemmeside.

Aktivitetsudvalget præsenterede ar-
bejdsopgaverne i forbindelse med Ar-
bejdsdagen d. 25. maj, så forældrene 
kunne stille velforberedte op på dagen.

Arbejdsdag
Vi holdt arbejdsdag lørdag d. 25. maj, 
hvor legepladsen og dyrenes huse fik en 
overhaling, så de står klar til en god lang 
sommer med masser af gang i.

I denne forbindelse siger vi tak til:
Boysen Byg, Forlev Vognmandsfor-

retning og Dahl´s Maskinservice for ind-
kommende sponsorater.

Samme dag blev der også afholdt 
Åbent hus, for at skabe opmærksomhed 
omkring vores dejlige børnehave og vise 
kommende legekammerater, hvor sjovt 
vi har det, og hvor beskidte, vi kan blive.

Nåede du ikke at besøge os til Åbent 
Hus, er du altid velkommen til at kigge 
forbi eller kontakte os på tlf. 58544744. 

Med venlig hilsen
Askehavegård Børnehave
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Lockout
Stillinge Skole blev som alle andre sko-
ler i landet ramt af lockout i 4 uger. 
Selvom vi kæmpede hårdt for, at skolens 
autistelever ikke skulle lockoutes, endte 
det alligevel med, at næsten alle skolens 
elever og lærere blev sendt hjem. Tilba-
ge på skolen var 4 tjenestemænd, pæda-
gogerne og skolens ledelse. Det betød, 
at vi kun kunne tilbyde undervisning til 
skolens 7. klasse og 9. årgang. Heldigvis 
blev 9. årgang ikke ramt så hårdt af lock-
outen, som de andre skolers 9. klasser, 
og selvom der ikke skal tilbydes erstat-
ningsundervisning, er jeg sikker på, at 
eleverne vil klare sig godt til afgangsprø-
verne i den kommende tid.

Da lærere og elever endelig kunne 
komme tilbage på arbejde og i skole 
igen, blev jeg mødt af store smil og glæ-
de. Selv de lidt skoletrætte elever fortal-
te, at de havde savnet både lærerne, un-
dervisningen og deres kammerater.  Alle 
er kommet godt i gang igen og giver den 
en ekstra tand for at indhente det tabte. 

Kommende skoleår
Som I sikkert har læst i avisen, står kom-
munens skoler overfor besparelser. Be-
sparelserne undgår heller ikke at ramme 
vores skole, og derfor må vi desværre 
højst sandsynligt sige farvel til nogle dyg-
tige medarbejdere inden sommerferien.

Selvom vi skal spare, vil vi stadig kun-
ne lave god skole og udvikle skolen, så vi 

i samarbejde med jer kan skabe fagligt 
og socialt dygtige unge mennesker. 

I kommende skoleår vil vi derfor ind-
føre engelsk fra 1.klasse og tysk fra 6. 
klasse. Fagene Sløjd, Billedkunst, Hånd- 
arbejde og Hjemkundskab på mellem-
trinnet slås sammen og bliver til faget 
Materielt design. Faget vil have fokus på 
innovation og samarbejde på tværs af 
klasser og årgange. I indskolingen vil vi 
sikre, at eleverne mindst én lektion om 
dagen har undervisning, hvor der er fo-
kus på faglig læring og bevægelse sam-
tidig. 

Skolebestyrelsen
I skolebestyrelsen har der været arbejdet 
hårdt på, at de foreslåede besparelser 
på skolens autistklasserække ikke skulle 
blive vedtaget. 

Efter henvendelse til Børne-, Unge- 
og Integrationsudvalget blev repræsen-
tanter fra skolebestyrelsen og ledelsen 
inviteret til dialog om besparelserne. 
Politikerne lyttede til vores argumenter 
og har nu bedt administrationen om at 
komme med et nyt forslag til, hvordan 
besparelserne kan findes. I skrivende 
stund er der endnu ikke taget nogen be-
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slutning, og vi må derfor afvente byråds-
beslutningen den 28. maj.

Åbning af Skolens nye faglige 
læringsmiljø
Åbning af prærien sker den 24. maj klok-
ken 15.00 - 18.00. Vi håber meget, at I 
har lyst til at komme forbi og se det helt 
fantastiske område, som vi har fået lavet 
på skolen. Prærien er omdannet til et 
fagligt læringsmiljø med mulighed for 
udeundervisning samt kreativ leg og læ-
ring. Helle Jacobsen vil klippe det røde 
bånd, og der vil efterfølgende være mu-

lighed for at grille en pølse og drikke en 
sodavand i selskab med børn og voksne. 

Nye elever
Igennem det sidste år er der i gennemsnit 
kommet en elev mere i hver klasse. Tilba-
gemeldingerne fra de nye elever og deres 
forældre er meget positive. Jeg vil gerne 
sende rosen videre til jer for altid at tage 
pænt imod og invitere de nye forældre og 
elever med til socialarrangementer. Det 
betyder rigtig meget, at man føler sig vel-
kommen, når man starter et nyt sted.

På Stillinge Skoles vegne, Martin Meier

Vestsjælland har i år for første gang et 
hold med på cykelturen til Paris. Der 
deltager 14 danske, 4 svenske og et norsk 
hold. Hvert hold består af 50 ryttere og 
12 servicefolk. De 50 ryttere er en blan-
ding af mere eller mindre erfarne cykel-
ryttere, lokale erhvervsfolk og politikere. 
Både Slagelses og Kalundborgs borgme-
stre Lis Tribler og Martin Damm samt 
de politiske tvillinger Troels og Villum 
Christensen er med på holdet. De lokale 
musketerer fra Næsby Strand er rytterne 
Ole Olsen (viceholdkaptajn), Benny Bo 
Nielsen og Børge Carlsen, den tro væb-
ner er Hanne Nielsen fra serviceholdet.

Hele Rynkeby arrangementet med 
cykelturen til Paris har kun det formål 
at samle penge ind til Børnecancer-
fonden med diverse arrangementer og 
sponsorater. Her fra vores lokale om-
råde er HJ Huse en af flere sponsorer 
på vores træningsdragter, Scan Metal er 
kontantsponsor og slagtermester Leif 
Henriksen bidrager som naturaliespon-

sor. Hvis man ønsker at støtte med et 
beløb til Børnecancerfonden, er Børge 
Carlsen klar ved telefonen på 23720351.

Med 2 fælles træningsture om ugen 
og ved deltagelse i flere cykelløb er vi 
allerede godt i gang med træningen. 
Team Vestsjælland starter fredag den 12. 
juli fra Nytorv i Slagelse og efter en lille 
tur rundt i byen går turen til første over-
natning i Maribo. De følgende dage går 
turen gennem Tyskland og Belgien med 
etaper på mellem 150 til 190 km om da-
gen, inden vi den 19. juli sammen med 
alle de andre hold indtager Champ de 
Elysee i Paris.

Børge Carlsen

Team Rynkeby Vestsjælland
3 lokale musketerer og en tro væbner vil indtage Paris den 19. juli 2013
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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

FYRTEST

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
��9LWHYH[PVU�VN�rensning
��:LY]PJL�HIVUULTLU[
��3V]WSPN[PN�VSPLM`YZRVU[YVS
��(M[LU��VN�^LLRLUK]HN[
��<KZRPM[UPUN�HM�VSPLM`Y
 og varmtvandsbeholder
��Opsætning og reparation 
� HM�[Y¤WPSSLM`Y�>VVK`�VN�:JV[[L

KURT’s
OLIEFYRSERVICE
v/ Jakob Nielsen
Strandvejen 130
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES
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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

7 QN�Sn�GLQ�ORNDOH�UHSDUDW¡U��KDQ�W QNHU�Sn�GLJ���RJVn�RP�O¡UGDJHQ�
Autoværksted - Pladesmed

KILDEMOSEN SMEDIE

Alt smedejern til hus og have
���3(.,9
���769;,
���7(=03365,9
���=059,63,9
���630,3(47,9

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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Jeres sommerhus skal i nærmeste 
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Godt håndværk

Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

BRÆNDETRÆ 
%¡J��(J��$VN�RJ�$KRUQ�DÁDJW�L�����P�VWDNNH�

YHG�IDVW�YHM�NDQ�N¡EHV�
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

9DOGE\JDDUG�6NRYGLVWULNW

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

Grundejerforeningen Engtoftens
:J[��/HUZ�IrS�Wr�M¤SSLZHYLHSL[

Grundejerforeningen fejrer Sct. Hans aften på fællesarealet 
lørdag den 23. juni 2013

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

øl og vand til moderate priser.
Bålet tændes kl. 21.00

På grundejerforeningens 
vegne

Dorrit Sørensen, 
Inge Harms, 

Jens Mikkelsen

Grundejerforeningen Engtoften har i 
mange år været medlem af Sammen-
slutningen af grundejerforeninger. Sam- 
menslutningen varetog alle fælles in-
tersser, så som busplaner, stier samt for-
handlinger med kommunen og andre 
myndigheder.

Da man nedlagde Sammenslutnin-
gen af grundejerforeninger blev kon-
tante værdier overdraget til Lokalrådet, 
som ville videreføre dette arbejde.

Derfor har vi i Grundejerforeningen 
Engtoften besluttet, at vi fremover vil 
indbetale det samme beløb, vi betalte 
i kontingent til Sammenslutningen, til 
Lokalrådet.

Vi opfordrer alle de andre grundejer-
foreninger til at gøre det samme, for at 
støtte op om det kæmpe arbejde, de gør.

Grundejerforeningen Engtoften
Jens Mikkelsen

formand

Støt Lokalrådet
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Stillinge Idrætsforening 
søger næstformand

Badminton

Stillinge IF mangler en næstformand til 
hovedbestyrelsen i fællesbestyrelsen.

Næstformandens opgave er at 
klare praktiske dele i tæt samar-
bejde med fællesformanden og 
resten af bestyrelsen.

Der afholdes ca. 6 fællesbesty-
relsesmøder om året af ca. 3 ti-
mers varighed.

Stillinge Idrætsforening bygger på 
frivillige lokale kræfter, der ved fælles 

hjælp opretholder en god og sund mu-
lighed for at dyrke idræt i nærområdet.

Vi håber derfor, at næstfor-
mandsposten besættes snarest.

Ring og hør nærmere, hvis du 
er interesseret.

Med venlig hilsen
Fællesformand Jacob Raft 

tlf. 5182 2778
formand@stillingeif.dk

Der er indskrivning til badminton 
tirsdag d. 13. august 2013 kl. 18.30-19.30
i cafeteriet i Stillinge Hallen.
Alle er velkomne!
 
Timefordeling                        Kontingent
Børnetræning  16.00-17.00 400,- 
Motionister 17.00-21.00 400,- 
Sene tider  21.00-22.00 300,- 
 
Kontingentsatsen gælder for hele sæso-
nen, som løber fra medio august til me-
dio april.

Årskalender
Indskrivning Tirsdag d. 13.08.13
Juleafslutning Tirsdag d. 17.12.13
Nytårsturnering Søndag d. 19.01.14
Klubmesterskab Søndag d. 23.03.14
Sæsonafslutning Tirsdag d. 08.04.14

Mvh Badmintonudvalget

6718
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F.Stillinge Idrætsforening

www.stillingeif.dk
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Sct. Hans 
grillaften i

Spejdergården
Søndag 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, kage og is.

Loppeting
KFUM spejderne i Stillinge søger 

effekter til vores loppemarked
Ligger du inde med effekter, du mener, vi kan bruge, dog ikke 

hårde hvidevarer, kan du kontakte os på telefon og aftale 
nærmere om eventuel afhentning.

Henrik Andersen tlf.: 51 20 68 30
Karsten Jørgensen tlf.: 22 34 73 95

 KFUM
spejderne
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PARADIS 
 
Forfatteren C.S. Lewis har i sin serie af børnebøger om 
eventyrlandet Narnia skrevet en allegorisk fortælling om 
Paradis.  
 I den sidste af Narniabøgerne går landet Narnia un-
der. Under det afgørende slag mellem narnierne og deres 
fjender trækker den narniske konge pludselig fjendens 
anfører med sig ind i en stald, hvor den falske og onde 
gud Tash, skulle befinde sig. Og så sker der det mærke-
lige, at Tash, der virkelig er derinde, griber anføreren lige-
som en høne, der hakker efter en orm og forsvinder bort.  
 Kongen, der står tilbage opdager nu, at han slet ikke 
er kommet ind i en lille, mørk og ildelugtende stald, men 
der er helt lyst, foran ham står alle Narnias konger og 
dronninger gennem historien, og de befinder sig på en 
eng under en blå himmel, og luften er lun. På træerne 
hænger der frugter, smukkere end nogen frugter, vi ken-
der, og hvis man først har spist af de frugter, vil de dej-
ligste ting i vores verden smage som bitter medicin. 
 Stalden er der altså ikke, men stalddøren står midt på 
engen, og de kan gå rundt om den. Hvis de ser gennem 
en sprække i døren, kan de se ind i landet Narnia, som de 
kom fra. Kongen siger: Det lader til at stalden set indefra 
og stalden set udefra er to forskellige steder. Ja, svarer en 
anden. Den er større indeni end udenpå. 
 Lidt senere kommer løven Aslan, som er guden. Dø-
ren ind til Narnia bliver åbnet, og de står og ser ind, mens 
Narnia går under. Først falder aller stjernerne som stjer-
neskud og himlen bliver mere og mere tom, og mørket 
sænker sig. Siden kommer der en lang strøm af menne-
sker og dyr og andre væsner ind gennem døren, der er i 
tusindvis eller millionvis.  
 Længere ind og højere op! lyder råbet. Derefter går 
Narnia helt under, solen slukkes og alt bliver mørkt. De 
mærker den iskolde luft blæse ind gennem døren. Dørens 
karme bliver dækket af istapper, inden den bliver lukket 
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til og låst.  
 De personer, vi har fulgt gennem bøgerne, sørger over 
det tabte Narnia. En af dem siger: Hvilke andre verdener 
har jeg nogensinde kendt ud over Narnia? Det ville ikke 
være nogen dyd, men en stor synd, hvis vi ikke sørgede. 
 Længere op og længere ind! lyder atter råbet. Og mens 
de går længere og længere ind i det nye land og højere og 
højere op genkender de mere og mere. Og de ser pludseligt, 
at de er i Narnia. Narnia er ikke død.  
 En siger: Da Aslan sagde, at I aldrig ville vende tilbage 
til Narnia, mente han det Narnia, I tænkte på. Men det var 
ikke det virkelige Narnia. Det havde en begyndelse og en 
ende. Det var kun en skygge af det virkelige Narnia, som 
altid har været her og altid vil være her.  
 En anden siger: Omsider er jeg kommet hjem! Dette 
er mit rigtige land! Jeg hører til her. Dette er det land, jeg 
har ledt efter hele mit liv, selv om jeg først er blevet klar 
over det nu. Grunden til at vi elskede det gamle Narnia, var, 
at det somme tider lignede det her en smule. Kom længere 
op, kom længere ind! 
 Lidt senere – måske en halv time eller måske er det et 
halvt århundrede senere, for tiden går anderledes dér end 
her – efter at de er kommet endnu højere op, siger Lucy, 
som er en af bøgernes heltinder: Jeg forstår. Dette er stadig 
Narnia – og mere virkeligt og smukkere end det Narnia, der 
ligger under os, ligesom det var mere virkeligt og smukkere 
end det Narnia, der lå uden for stalddøren! 
 Til slut siger Aslan: I er alle sammen – som I plejede at 
kalde det i skyggelandene – døde. Drømmen er endt, det er 
morgen nu.  
 Og så slutter bogen med ordene: Og idet han sagde 
dette, lignede han slet ikke en løve længere. For os er dette 
slutningen på alle historierne, men for dem var det kun 
begyndelsen. De var omsider begyndt på Første Kapitel i 
Den store Bog, som ingen på jorden har læst, som bliver 
ved og ved, og i hvilken hvert nyt kapitel er bedre end det 
foregående.   MB 
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SOMMERKONCERT 

I HEJNINGE KIRKE 
Torsdag den 13. juni kl. 19.30 

med 

ANJA PRÆST TRIO 

 
Trioen består af Jesper Vinther på harmonika, Peter 
Sejersen på kontrabas og Anja Præst på klarinet. 
Aftnens program byder på stemningsfuld folkemusik 
af høj kvalitet. Anja Præst Mikkelsen har i 2012 
modtaget årets Spillemandspris. 

Umiddelbart efter koncerten inviterer Hejninge 
Menighedsråd til kaffebord og fællessang på Trelleborg 
Friskole.  

Der er gratis entré. Alle er velkomne.  



28       2sogne     Juni 2013     

    

K
 I

 R
 K

 E
 S

 I
 D

 E
 R

 N
 E

 
ORGEL- OG SANGAFTEN  
I STILLINGE KIRKE 
 
Onsdag, den 19. juni kl. 19.30 
 
En aften i tre dele, hvor vi udnytter alle kirkens 
flotte rum.  

 
 Vi starter i hovedskibet, hvor vi skal lytte til en 
række korte orgelkoraler komponeret over kendte 
salmemelodier af tre danske organister/komponister 
Jesper Madsen, Jesper Topp og Povl Christian 
Balslev. Hver salme synges som fællessang af de 
fremmødte eller som korsats af kirkens voksenkor, 
og herefter spilles orgelkoralen over samme melodi 
af kirkens organist eller gæsteorganist Uffe 
Andersen.  
 Efter en småkage og en kop kaffe i sideskibet 
”karlekammeret”, indtager vi det andet sideskib 
”dåbskapellet” og synger sommeren ind med 
fællessang fra Højskolesangbogen.  
Alle er velkomne. Gratis entré. 
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KIRKEN I SOMMERLANDET  
Torsdag, den 25. juli, kl. 19.30:  
Gudstjeneste i Stillinge kirke ved Andreas Jensen, 
Eggeslevmagle, 
derefter er der kaffebord i præstegården, hvor  
Andreas Jensen vælger sange fra højskolesang-
bogen.  
 
Torsdag, den 8. august. juli, kl. 19.30:  
Gudstjeneste i Stillinge kirke ved Bente Holm Viuf,  
Slagelse,  
derefter er der kaffebord i præstegården, hvor Bente 
Holm Viuf spiller sækkepibe og fortæller om sit 
forhold til Skotland.  
 
Torsdag, den 15. august, kl. 19.30:  
Gudstjeneste i Stillinge kirke ved Anna Helleberg 
Kluge, Korsør, 
derefter er der kaffebord i præstegården, hvor 
kunstmaler Thomas Kluge og Anna H. Kluge 
viser og fortæller om Thomas Kluges billede til 
altertavlen i St. Magleby kirke. 
 

Alle er velkomne. Der er fri entré. 
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I ANLEDNING AF KIRKEMINISTERENS 
UDVALG OM FOLKEKIRKENS STYRELSE 
Den danske folkekirke synes i disse år at undergå en forandring fra sognekirke til 
kirkekoncern, en forandring der uden tvivl kun vil blive sat mere fart på, hvis kirke-
ministeren og et flertal blandt kirkepolitikerne og de forskellige organisationer i det, 
man kalder „det kirkelige landskab“, får held til at give folkekirken en forfatning  
 Det er en forandring, der har mange årsager, som dog alle medvirker til at 
svække sognet, som kirkens grundenhed, og medvirker til at styrke kirkens organi-
sation. Folkekirken har hidtil været bemærkelsesværdig ved at have en nærmest flad 
organisationsstruktur, men nu efterlyser man klarere ledelse både for præsters og for 
menighedsråds vedkommende. Af økonomiske grunde taler man meget om at 
organisere arbejdet i større enheder, og nogle steder i landet har man allerede lavet 
teams af præster.  
 Resultatet er, at forbindelsen mellem præst og sogn bliver svagere, person-
kendskabet bliver mindre. Man har ikke „sin“ præst, men man har kirken – orga-
nisationen – og så den præst, der er nu på arbejde. Det hænger blandt andet sam-
men med, at præster ikke længere i så høj grad ser deres arbejde som et kald, men 
mere som et job. Men det skyldes også, at sognets beboere i højere grad end før 
anser kirken for en serviceinstitution. Det er ikke deres egen kirke, som de selv har 
ansvar for, men kirken er et serviceorgan, der tilbyder visse ydelser.  
 Jo mere kirken bliver et sådant serviceorgan, en slags religionskoncern, desto 
mere vil den blive underlagt de mekanismer, som sådanne institutioner styres efter. 
Der vil blive stillet større krav om ressourcebevidsthed, nytteværdien skal være så 
høj som muligt. Flest muligt skal have gavn af kirken, og derfor bliver det de arran-
gementer, der har bedst tilslutning, der skal satses på.  
 Det usynlige præstearbejde – såsom den personlige samtale i hjemmet eller i 
præstens stue – bliver endnu mere nedprioriteret. Den traditionelle gudstjeneste vil 
også blive reduceret eller ganske enkelt blive forandret til noget andet – det er det, 
man kalder fornyelse – hvis den ikke kan mønstre en god tilslutning.  
 Kirken vil lave alt det, der er iøjnefaldende og som giver opmærksomhed, 
den vil forstå at smide slæberne ind, der hvor de, der betyder noget, befinder sig. 
Den vil sidde med til højbords og gå foran i kampen for det moderne samfunds 
værdier. Sådan vil den bevise sit værd. Og hvis så kirken får en styrelse, et øverste 
organ, et kirkeråd eller en synode, så vil den lade sin røst høre i samfundsdebatten 
og gøre den kirkelige mening gældende. Den vil søge indflydelse på lovgivningen og 
medvirke til at påvirke folkestemningen, når samfundets værdier skal have lidt 
moralsk støtte.  
 Så er kirken ikke længere din og min kirke, men så er kirken de kirkeliges 
kirke. Alle mødehajernes kirke, alle de aktives kirke. Og så kan det jo godt være, at 
kirken en gang imellem også vil henvende sig til dig og mig med et såkaldt godt 
tilbud, men hvis vi ikke er blandt de aktive, så vil vi blive betragtet som nogen, der 
er udenfor. Det kan godt være, at vi er medlemmer, men vi er ikke egentlig kirken. 
Kirken det vil nemlig være de aktive. Det vil være dem, der definerer, hvad kirken 
er, hvad den skal gøre og sige, og hvad den skal tilbyde os andre. Vi er bare en slags 
kunder.  
 Sognekirken har været og vil – så vidt jeg kan bedømme det – fortsat være 
den bedste betingelse for, at kirken ikke fortaber sig i spillet om at være dem, der 
bliver lagt mærke til. Sognekirken, der ikke i samme grad skal gøre sig gældende på 
markedsvilkår, tør i højere grad engagere sig i det arbejde, der kun vanskeligt lader 
sig opregne i sociologernes statistikker, biskoppernes kirkegængertællinger og næppe 
vil figurere i mediernes begivenhedsjagt.  MB 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

2. juni, 1. s. e. trinitatis 900 1030 
9. juni, 2. s. e. trinitatis 1030 Ingen 
16. juni, 3. s. e. trinitatis 1030 900 
23. juni, 4. s. e. trinitatis 1030 Ingen 
30. juni, 5. s. e. trinitatis 900 1030 

 
7. juli, 6. s. e. trinitatis 1030 * Ingen 
14. juli, 7. s. e. trinitatis Ingen 900 ** 
21. juli, 8. s. e. trinitatis 900 * Ingen 
28. juli, 9. s. e. trinitatis 1030 900 

4. august, 10. s. e. trinitatis 1030 Ingen 900 ?? 

Gudstjenester på plejehjemmet 
12. juni og 24. juli, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger, 
undtagen * ved Katja Liebst-Olsen og ** ved Anne  
Kathrine Rafn Hauge. 

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

Ferie 
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 1.-21. juli 
samt 25.-26. april. Embedet varetages af præsterne i 
Sct. Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf.  
58 52 08 81. (Se også www.sctpederskirke.dk). 

Kirken på nettet: 
www.hejningekirke.dk eller www.stillingekirke.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 Susanne Broustbo, tlf. 61 65 40 88,  
e-mail: susannebroustbo@yahoo.dk.  

Birte Andersen  
Jens Erling Jensen  
Poul Tranekær Nielsen  
Gitte Olesen  
Søren Skovager  

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

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

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,  
e-mail: skrivtilberg@stofanet.dk.  

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Else Berg  
Knud Hansen 
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Sennep i  bøtte
Godt råd til den kommende grillsæson

Mange husker sikkert pølsevognene, der 
stod placeret rundt om i byerne. De var 
altid godt besøgte – en pølse med sen-
nep kunne lige være sagen.

Senneppen er det halve af pølseglæ-
den, men det er ikke altid, man kan få 
den rigtige sennep, ja, sådan set kan 
man ikke få den mere ved en pølsevogn, 
men så kan man vel få det hjemme hos 
sig selv?

Men nej – og dog alligevel!
Når man køber pølsesennep, så kan 

det ikke betale sig at købe det i de små 
glas, der bagefter kan bruges som drik-
keglas. Det er i længden alt for dyrt. Nej 
man køber det i bøtter – og sådan en 
bøtte sennep kan holde længe.

   For en del år siden var der en un-
dersøgelse, om danskernes smag for 
sennep. Jyderne gik ind for Bähnckes 
Arffmanns-sennep, der er en groft forma-

let og stærkt krydret (den kaldes også 
for ”den jyske nationalsennep”), mens 
sjællænderne gik ind for BähnkesTaffel-
sennep, der en fint formalet og med en 
velkrydret dejlig smag.

Tidligere kunne man købe Taffel-sen-
neppen i bøtter i mange forretninger, 
men da den er lidt dyrere end Arffmanss 
sennep, gælder det for de handlende 
om at holde prisen nede, og næsten alle 
forretninger er nu gået væk fra Taffel-
senneppen i bøtter og erstattet den med 
Arffmanss til stor ærgrelse for mange.

Vi har prøvet at lave en lille under-
søgelse om udbuddet, og er kommet til 
det resultat, at i vide omkredse af vort 
område, kan Taffel senneppen i bøtte kun 
købes et eneste sted – og det er hos Spar 
i Næsby Strand.

Jørgen Weiberg

Den rigtige gamle velsmagende pølsesennep
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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

Madsen’s Multiservice
www.madsen

s-multiservice.nu

Anlægsarbejde · Gravearbejde 
Anlæg af græsplæner

Entreprise · Træfældning
Udlejning af småmateriel, 
flishugger og hestetrailer 
samt salg af grus og sten.

v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512
Email: ebbensgaard@ofir.dk
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Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

9L�VDYHU��Á NNHU�RJ�OHYHUHU�GLW�EU QGH��VRP�GX�YLO�KDYH�GHW�

Møllegården
%LOGV¡YHM����Ã�.LUNH�6WLOOLQJH

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
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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
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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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Det fremgår af Richard Willerslevs bog: 
”Den glemte indvandring”, at der i 1880-
erne blev mangel på arbejdskraft i Dan-
mark. Det skyldtes i nogen grad den 
store udvandring til Amerika og tilvan-
dringen fra land til by. Landdistrikterne 
fik brug for mere arbejdskraft i samme 
periode til stalde, mejerier og roemar-
ker, og det medførte en øget svensk ind-
vandring.

Arbejdsgiverne var glade for svensker-
ne. De var ikke så hurtige til at kræve løn-
forhøjelser, og de var flittige og dygtige. 
Forfatteren nævner ganske få eksempler 
på en antisvensk holdning.

Der var en artikel i Ugeskrift for Land-
mænd  i 1889: ”Nordens Kinesere”, hvor 
indvandringen blev betegnet som en 
fare, bl.a. fordi den fremmede ”i retning 
af det kønslige er så let som vel mulig”, 
og dertil i åndelig henseende om muligt 
endnu slettere end de indfødte.

Redaktionen tog afstand fra artik-
len, og kort tid efter gav Edward Bech 
til Tårnholm svar på tiltale ”af pligt 
mod den flittige, pligtopfyldende sven-
sker, som jeg kender ham fra de senere 
år.” Han erindrede om, at svenskerne 

kom over til ”det tredjeliderligste folk 
blandt de civiliserede nationer”, og det 
ville være for meget forlangt, at de var 
uimodtagelige for det dårlige eksempel 
og den dårlige omgang.

Edward Bech var ejer af Tårnholm 
ved Korsør fra 1876 til 1901, og hans far, 
Alexander Bech, var fætter til August 
Willads Bech på Valdbygård.

Der blev også gjort brug af svensk ar-
bejdskraft på Valdbygård. I folketællin-
gerne 1880 og 1890, var der 6 svenskere 
ansat, og i 1901 var der 7. Det var natur-
ligvis ikke nogen stor procentdel, når 
man tager i betragtning, at der dengang 
var over 200 beskæftigede på Valdbygård 
og Brorup. Tællingerne fandt sted i fe-
bruar, så der kan godt have været flere 
svenskere ansat om sommeren.

På Bornholm var der langt flere sven-
skere end på Vestsjælland, og dermed 
var der større mulighed for en anti-
svensk holdning. Bornholms Tidende 
havde i hvert fald en annonce i 1889, 
hvor der averteredes efter medhjælp til 
en restaurant i Rønne. ”Men svenskere 
frabedes.”

Svensk indvandring  
på  Vestsjælland

Af Helge Christiansen

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. 60 67 33 42 

(adresse, se side 2)
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Den 4. maj 2013 blev der afholdt den 
årlige mindehøjtidelighed på Svinø 
Kirkegård i Sydsjælland. I år blev det 
særligt markeret, at det er 70 år siden, 
at et bombefly blev skudt ned ved Drøs-
selbjerg, fordi der blandt deltagerne 
i Svinø Kirke befandt sig den 71-årige 
Rosalind Anne Elliot, født Parsons. Hun 
var mindre end 2 år gammel, da hendes 
far blev dræbt ved Drøsselbjerg, og hun 
var nu rejst til Danmark sammen med 
sin mand Ted Elliot og dennes bror med 
ægtefælle for at se sin fars gravsten.

Han hed Wilfred John Parsons, og 
han mistede livet den 21. april 1943, da 
deres Halifax B II styrtede ned på Drøs-
selbjerg Klint og endte ude i vandkan-
ten. Bombemaskinen var på vej hjemad 
efter et bombetogt til Stettin. Her blev 
de kraftigt beskudt af antiluftskytset ved 
Korsør, og alle 8 besætningsmedlemmer 
var muligvis dræbt inden nedstyrtnin-
gen.

Blandt dem var ovennævnte W.J. Par-
sons, der kun blev 25 år gammel. Hjem-
me på øen Isle of Wight ved Englands 
sydkyst efterlod han sig sin kone og de-
res lille datter Rosalind.

Den dræbte flyver skyllede i land og 
blev  samtidig med en anden af flyverne, 
George H. Willis,  fundet den 18. Maj. 
Det skete ved Kirke Stillinge og Bildsø 
Strand. De blev hentet af Falck fra Ruds 
Vedby samme dag og kørt til kapellet 
ved Stillinge Kirke. Den 21. maj 1943, 
en måned efter dødsdagen, blev de be-
gravet på Svinø Kirkegård ved siden af 
deres kammerater. På Parsons gravsten 
står der: 

FLIGHT LIUTENANT
W. J.  PARSONS
NAVIGATOR
ROYAL AIR FORCE
20TH  APRIL 1943 AGE 25
SWEET ARE THE MEMORIES      
SILENTLY KEPT
OF ONE WE LOVED
AND WILL NEVER FORGET

Rosalind Elliot spurgte efter højtide-
ligheden på Svinø Kirkegård, om ned-
styrtningsstedet på Drøsselbjerg Klint er 
markeret på en eller anden måde, men 
det er det jo ikke.

Kilder: airmen.dk
Bladet Folk og Sikkerhed april 2013.

Besøg ved 
nedskudt flyvers gravsten

Af Helge Christiansen
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Bagest fra v.: Poul Henning Madsen, Gert Rosenkvist, Lars Hansen, Inger Pedersen. 
Peer Bagge, Erling Bruun, Agner S. Boel, Jørgen Sønderbæk.

Lærere ved Stillinge Centralskole 1982/83
Odense Skolefoto
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Forrest: Per Bjørn Hansen, Birthe Skaarup, Anette Marstrand, Signe Kjær Andersen, 
Astrid Christiansen, Gitte Sønderbæk.

Lærere ved Stillinge Centralskole 1982/83
Odense Skolefoto
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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

7/)��������������Ã�)$;����������������%,/'6�9(-�����Ã������6/$*(/6(�Ã�:::�63$5�1$(6%<675$1'�'.

NÆSBY STRAND
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Lysgaarden, Kelstrup
B&B

2 hyggelige værelser med separat indgang og med
fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet

med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden

www.lysgaarden.dk
eller kom forbi og tal med mig eller ring.

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk
B&B er åben hele året, men husk at

bestille værelser i god tid.
Velkommen!

Støt vores annoncører 
- de støtter os!
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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
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I skrivende stund har Stillinge Skole 
fornøjelsen af at være vært for elever fra 
en række europæiske lande, deriblandt 
Frankrig, England og Norge. Grupper 
af elever fra skoler i de forskellige lande 
besøger Stillinge Skole sammen med de-
res lærere. Arrangementet er en del af et 
europæisk projekt, hvor der ydes støtte 
fra EU. Den samlende aktivitet i projek-
tet er Hurling.

Hurling er en holdsport, som spilles 
udendørs på græs mellem to hold, der 
kæmper om at skyde en bold i mål hos 
hinanden. Sporten minder måske lidt 
om hockey, da alle deltagerne har en 
stok, som bruges til at skyde til bolden 
med. I forhold til hockey er stokkene no-
get bredere, og det er tilladt at løbe med 
bolden på stokke, hvis bolden ellers kan 
holde balancen. Sporten ser morsom 
ud, men er svær at forstå. 

I Irland spilles Hurling som en na-
tionalsport på linje med fodbold i Dan-
mark. Deltagelsen i EU projektet skyldes 
vores lærer Paul, som oprindelig er født i 
Irland. For flere år siden spillede Paul og 
nogle elever Hurling som i Irland. Un-
der spillet tog Paul nogle billeder, som 
blev sendt til en irsk avis sammen med 
en artikel om, hvordan der spilles Hur-
ling på Stillinge skole. Artiklen blev læst 
af vores norske ven i Frankrig, som har 
taget initiativ til EU ansøgningen. Det 
var derfor naturligt for ham at invitere 
Stillinge Skole med i ansøgningen. EU 
valgte at give penge til projektet. 

Det er en fantastisk historie, som har 
givet eleverne og medarbejdere på Stil-
linge Skole nogle spændende oplevel-
ser. En stor tak til alle de forældre, som 
har gjort projektet muligt ved at være 

værtsfamilier, sørge for mad og andre 
praktiske opgaver. Hurling projektet har 
udviklet skolerejsebegrebet til et niveau 
med mere internationalt samarbejde og 
med en mere målrettet indsats for læ-
ring. 

Hurling projektet understøtter den 
kommunale vision om, at den lokale 
skole bygger bro til en global fremtid.

De seneste måder (april og maj) har 
udviklingen på Stillinge Skole taget en 
uventet drejning i retning af kedelige 
besparelser og nedskæringer. Den pri-
mære årsag er, at Slagelse Kommune 
ønsker at spare på serviceniveauet i de 
specialpædagogiske tilbud og dermed 
undervisningen til autisterne på Stil-
linge Skole. Besparelserne blev allerede 
nævnt i seneste nummer af bladet. Siden 
har der være en del skriveri i aviserne, 
og Børn, Unge og Integrationsudvalget i 
kommunen har holdt en del møder. Det 
er positivt, at der fortsat vil være autist-
elever på Stillinge Skole, og at der er 
planer om at autistelever fra Storebælts-
skolen skal flyttes til Stillinge. Det er der-
imod uheldigt, hvis kommunen holder 
fast i de meget voldsomme besparelser, 
som er foreslået på området. Det vil få 
konsekvenser for de fremtidige mulig-
heder for at inkludere autistbørnene i 
normalskolen. 

Der er nu mere end ti år siden, at vi 
startede tilbuddet til autisteleverne på 
Stillinge Skole. Resultaterne af under-
visningen for autistklassen på Stillinge 
skole er meget opløftende. De seneste år 
har alle autistelever forladt skolen med 
afgangsprøve i niende klasse. Gennem 
skoleforløbet er det lykkedes at inklude-
re 20% af autisteleverne i normalskolen 

Stillinge skolebestyrelse
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og 50% af autisteleverne i 7.-9. klasse. 
Dermed er vi på Stillinge Skole allerede 
med til at spare penge på autistområdet. 
Hver gang Stillinge Skole overfører en 
autist-elev til normalskolen, sparer kom-
munen penge, og besparelsen er varig, 
da eleverne normalt ikke falder tilbage 
som elever i autistklassen.

Vi håber, at besparelser reduceres til 
et tåleligt niveau, som efterlader et res-
sourceniveau, så autisteleverne også i 
fremtiden kan få et værdigt tilbud.

Bjarne Nielsen

Klubben lever et stille og roligt liv med 
dejlige glade børn.

Vi har ikke så meget at berette denne 
gang, men vil dog gøre opmærksom på 
et par datoer og begivenheder i forbin-
delse med klubben.

Traditionen tro skal vi i BonBonland 
lørdag d. 22. juni. Mødetid i klubben er 
kl. 8.30 og hjemkomst til klubben er ca. 
kl. 17.00. Klubben sørger for bus til bør-
nene. Hvis man som forældre vil med, 
må man selv sørge for transporten. Til-
melding nødvendig i klubben.

Der vil blive holdt en forældre/bør-
ne hyggedag/aften i juni måned. Dato 
er endnu ikke fastsat, men følg med på 
hjemmesiden og på facebook samt op-
slag på skolen.

Klubben har sidste åbningsdag ons-
dag d. 26. juni.

For 6. klasse op til 18 år er sidste klub-
dag fredag d. 28. juni.

Bestyrelsen ønsker alle læsere, børn 
og forældre en dejlig sommer.

På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese

www.klubstjernen.dk

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. 
3n�ZZZ��VRJQH�GN��ÀQGHU�GX�PDQJH�UHOHYDQWH�RSO\VQLQJHU�RP�
det lokale erhverv, om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore 
turister i lokalområdet, den lokale kalender og meget mere.
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Trelleborg Friskole

Dansk skole eller?
Til alle tider har mennesket været opta-
get af, at afkommet kommer godt i vej, 
samt at de har potentialet til et bedre liv, 
end det deres forfædre havde. Det lig-
ger dybt i den menneskelige natur, for 
vores børn er alt andet lige, det vigtigste 
vi har. I de seneste par år er der sket en 
udvikling – eller hvad man nu vil kalde 
det -  der har gjort, at vi som danskere 
og vesteuropæere ikke længere kan være 
sikre på, at det også vil være gældende 
for de kommende generationer. Krisen 
i Europa synes at have bidt sig fast, og 
måske skal en af årsagerne findes i vores 
skolevæsen? Det virker i hvert fald som 
om, at man på Christiansborg er overbe-
vist om, at nu skal der ske noget drastisk 
på området. 

Det er ikke kun grundskolen, der er 
i krise i dag. Situationen her er et symp-
tom på en mere fundamental krise i de 
vestlige samfund, hvor vi materielt set 
har fået det enormt meget bedre end 
for bare to generationer siden. Men 
samtidig har vi smidt værdifulde tradi-
tioner ud med badevandet. Nogle taler 
om ret og pligt. Et andet vigtigt og cen-
tralt begreb er respekt – eksempelvis for 
dine medmennesker, for naturen og for 
autoriteterne i dit liv. Måske vi alle skulle 
spørge os selv, om det virkeligt var nød-
vendigt at skifte dette eller hint ud? Og 
om det ikke grundlæggende er et udtryk 
for manglerne respekt for moder jord, 
at vi bare sådan har skiftet fuldt funkti-
onsdygtige køkkener, badeværelser og 
fjernsyn ud, bare fordi vi måtte eje det 
seneste nye?

Noget tilsvarende gør sig efter min 

mening gældende inden for det danske 
skolevæsen. Man jagter hele tiden rundt 
efter de vises sten – det seneste nye. Det 
ene årti var stenene kendt under over-
skriften ”opgøret med den sorte skole”. 
Nu har man fundet en ny regnbue at 
jage, hvor alt skal sættes i kasser, være 
målbart og evidensbaseret. Men børn er 
ikke en standardvare, de er ikke målbare 
størrelser, men derimod individer med 
hvert deres behov og muligheder.    

Jeg kan huske en Eddie Skoller sang 
fra min barndom, hvor han sang: Kina 
skal man ikke grine af. Det er der ingen 
grund til, men hvorfor hoppe over i den 
anden grøft, og gøre Kina til et forbil-
lede? Hvad er det egentlig, der er så at-
traktivt ved det kinesiske et-parti regimes 
statskontrollerede undervisningssystem? 
Kæft, trit og retning?

Man har i snart en del år i Danmark 
ment, at vi i fremtiden skulle leve af 
at være de kreative i den globale sam-
fundsorden. Det er i grunden et meget 
bemærkelsesværdigt udsagn. For det 
første ligger der underforstået en anta-
gelse af, at ”den hvide mands” intellekt 
er overlegen i forhold til  andre dele af 
menneskeheden. For det andet ligger 
der en manglende og grundlæggende 
forståelse for sammenhængen mellem 
produktion og produktudvikling. Idet 
ethvert menneske med sin gang i prak-
tisk produktion vil fortælle dig, så er 
produktudvikling en proces, hvor udvik-
leren nødvendigvis må interagerer med 
praktikeren. Ideer bliver afprøvet, test 
forkastet eller videreudviklet.  Det nytter 
ikke noget at tro, at vi kan være kreative 
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i Danmark, hvis produktionen ligger i 
Malaysia. Så må og skal den kreative pro-
ces placeres samme sted. Endelig kan 
man ikke bare være kreative og ”tænke 
ud af boksen”, som det hedder på nu-
dansk. Hvis en person skal være kreativ, 
så kræver det en betydelig faglighed hos 
vedkommende, uanset hvilket faglighed 
man så end har. Du kan f.eks. ikke op-
finde en ny bolt, hvis ikke du ved noget 
om metaller eller plast, ligesom du hel-
ler ikke kan udvikle et nyt it-softwarepro-
dukt, uden du har en dyb forståelse for 
programmering og produktets mulige 
anvendelsesmuligheder. 

Kreativitet svæver ikke i luften, den 
bygger oven på allerede erhvervede 
kundskaber, der sættes sammen på nye 
måder. Og som sådan er det i grunden 
uholdbart, fortsat at bruge billedet ”tæn-
ke ud af boksen”, idet man netop her 
forlader alt det kendte og sine kundska-
ber. I stedet bør man tænke på kanten 

af boksen. Her er der forbindelse til fag-
ligheden og ens erhvervede viden, sam-
tidig med at man balancere på kanten 
af ens forståelse. Derigennem udvider 
man sin horisont, og man opdager eller 
opfinder nye løsninger og nye mulighe-
der, parallelt med at man flytter boksens 
kanter lidt længere ud.   

Derfra, hvor jeg står, er det en temme-
lig perspektivløs skoledebat, som man 
har i denne tid har på Christiansborg. 
Tag dog ud på nogle af landets mange 
frie skoler. Overalt vil du kunne finde en 
variation over temaerne: Fysiske aktivite-
ter, læring i bevægelse, grundige pæda-
gogiske overvejelser og en faglighed tæt 
knyttet til traditionen. Jeg spørger mig 
selv, hvad skal vi med Mao og Konfutse, 
når vi har Kold og Grundtvig?  

Tekst John Jensen, forælder ved 
Trelleborg Friskole

Billeder Brian Dehli
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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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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureRi
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Billige planter
;PS�KPZZL�WYPZLY�OHY�]P�PRRL�YrK�[PS�H[�HUUVUJLYL�PNLU�MVYLS¥IPN�

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
)MHOGULEV� ..........................fra kr.   7,50 -   8,75
3RWHQWLOODµ*ROGÀQJHU� ........................ kr 11,25

6WNSULV�LQFO��PRPV�IRU��(IWHUnU������RJ�IRUnU������
Med venlig hilsen: Kjeld J Andersen, Kildemosen i/s

Kildemosen 4, 4200 Slagelse. 58 54 90 60, kja@intranet.dk.Kl
ip
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d 

og
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em
�

Lars Meng 40 53 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

Bildsøvej 106 - Kelstrup - 4200 Slagelse 
Tlf. 5854 9048 - fax 5854 9379 - mobil 4056 9248

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk

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 110,- kr.
Luksus permanent 590,- kr.
Miljøvenlig permanent 670,- kr.
Langt hår 743,- 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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0. klasse fra Stillinge Skole var på tur til 
Bildsø Skov med deres forældre den 8. 
maj 2013. Der blev leget, bagt snobrød 
og skumfidusser til alles stor fornøjelse. 

Arrangementet fik dog en brat ende, da 
regnen pludselig stod ned i stænger, og 
alt måtte reddes hvad reddes kunne.

Jane Brodthagen

0. klasse på tur

Tude Å Bådeklub
Lørdag den 4. maj fejrede Tude Å Bå-
deklub 40 års jubilæum med et lille 
hyggeligt arrangement i opstillet telt 
ved bådområdet ved udløbet af Tude 
Å, hvor der blev serveret frikadeller og 
kold kartoffelsalat samt drikkelse. 

Formand Ole Olsen holdt dagens 
tale med et tilbageblik over årene, der 
er gået. Leif Scharling fra Slagelse Kom-
mune Kultur og Fritid sagde også et par  
bevingede ord, hvorefter der blev råbt 
hurra for klubben.
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Onsdag d. 26. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

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

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

Onsdag d. 7. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Fredag d. 30. augus
Picnickoncert ved Stillingehallen

Mødekalender
 

Fredag d. 7. juni kl. 18.00
Grillaften i HUSET

Onsdag d. 12. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 13. juni kl. 19.30
Sommerkoncert i Hejninge Kirke

Onsdag d. 19. juni kl. 19.30
Orgel- og sangaften i Stillinge Kirke

Søndag d. 23 juni
Sct. Hans bål ved Stillinge Strand, 
Engtoftens fællesarealer og 
Spejdergården i Stillinge

SÆT X I KALENDEREN

Fredag den 30. august kl. 18.00
PICNICKONCERT

VED STILLINGEHALLEN
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Hejninge-Stillinge 
Lokalråd
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Troen kan ikke�Á\WWH�EMHUJH
- men det kan vi!

Måske de bedste på jorden!
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