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Krolf ved Plejehjemmet
Stillinge IF tilbyder Krolf i samarbejde
med Plejehjemmet - se side 12

Du kan også læse 2sogne på
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37. årg.

Sct. Hans aften
Engtoften, Spejdergården og ved
Stillinge Strand. Se siderne 6, 7 og 22

www.2sogne.dk
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Børge Carlsen
23 72 03 51
Hanne Tew
58 54 14 12
Ib Jensen
58 52 97 84
Jack Rasmussen
58 53 44 79
Ketty Munch
40 96 01 77
Lars Bøcher
53 66 59 66
Lars Schou
29 16 97 65
Marianne Espenhain
58 54 84 58
Yoram Roshu
58 54 18 60
Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com
Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
Bildsøvej 81, 4200 Slagelse
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 udkommer ca. 1. august 2014.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 10. juli 2014.
Lokalrådet er meget taknemmelig for alle bidrag, som gør det
muligt at ’2sogne’ kan udkomme.
Såfremt at du vil give et bidrag til
bladet, kan beløb sættes ind på kontonummer 5356 - 000242740. - På
forhånd tak!
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Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler.
Tryksted: Jannerup offset a/s
”2 Sogne” trykkes i 1600 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.
I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
4: Kendte stuntmen på Stillinge Skole
5: Picnickoncert 2014
6: Sct. Hans Engtoften
Strandperlen
7: Sct. Hans Spejdergården
12: Motionscafé og Krolf på Plejehjemmet
14: Stillinge skolebestyrelse
15: Askehavegård
20: Fristedet fodbold i Stillingehallen
21: Fristedet i Lystskoven
22: Grundejerforeningen
Stillinge Strandarealer
23: Petanque
25: Kirkesiderne
38: Glenstrup og konfirmanderne
41: Ungdomsklubben Stjernen
46: Virksomhedsprofil Møllegården
48: Trelleborg Friskole
49: Kr. Stillinge Plejehjem
54: Ny mindesten nord for Bildsø Skov
55: Mødekalender
Forside: Ny Krolf-bane ved Stillinge Plejehjem blev indviet
i maj måned. Se side 12.

2sogne

Juni 2014

3

Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet har lagt billet ind på at tiltrække et af to kommunale forsøgsprojekter,
der er planlagt i landdistriktet i 2014. Emnet
blev debatteret på møde d. 26. februar med
borgerdirektør Lone Petersen. Hun opfordrede til så bred forankring som muligt. Der
blev afholdt møde d. 19. marts, hvortil lokalområdets øvrige foreninger og institutioner var inviteret. Lokalrådet havde skitseret
et stiprojekt, med forbindelse mellem Trelleborg og Bildsø Skov. Stisystemet skulle give
nemmere, og mere interessant, adgang til
vores dejlige natur og binde strandområdet
sammen med Trelleborg. Stisystemet giver
adgang til udsigtspunkter, seværdigheder og
oplevelser, og der skulle etableres små motionsoaser og rastepladser, måske med overnatningsmuligheder. Skitsen blev på mødet
udvidet med et Naturcenter i Bildsø skov.
På dialogmøde mellem Slagelse Kommune og kommunens lokalråd d. 1. april
blev rammerne for forsøgsprojekterne udstukket. Projekterne skal resultere i en Lokal Udviklings Plan, hvorfor vi samme dag
meddelte forvaltningen, at vores tidligere
fremsendte projektforslag blot var en del af
selve den Lokale Udviklings Plan.
Kommunen har d. 7. april besluttet at
opstarte et projekt med Hejninge-Stillinge
Lokalråd i samarbejde med Havrebjerg
Sogneforening. Der er naturligvis ikke tale
om en fusion mellem disse to lokalråd, men
kommunalpolitikerne ønsker at anspore
til større samarbejde mellem de eksisterende Lokalråd. Projektet/processen vil
blive filmatiseret, og Lokalrådet håber at
kunne lægge filmen på vores hjemmeside
www.2sogne.dk. En Lokal Udviklings Plan
er jo også ”svendestykket” i f.m. anden
blomst i Projekt Blomstrende Landsby; vi
får altså med andre ord kommunens hjælp

til at få endnu en blomst i vores flag. Det er
svært at bevare pessimismen!
Alle borgere opfordres til at ”brainstorme” og komme med input til den Lokale Udviklings Plan. Planen bør bl.a. omhandle: Bosætning (herunder udpegning af
områder for nyt byggeri samt områder der
skal bevares som f.eks. Næsby), Erhvervsudvikling (herunder udpegning af områder
for nyt byggeri samt udviklingen af eksisterende virksomheder og turismen), Rekreative områder (herunder udviklingen/udbygningen af idrætsfaciliteter samt Bildsø Skov
og strandområdet), Infrastruktur (herunder
digital motorvej samt stisystemer og trafiksikkerhed). Vi bør indtænke områdets mange foreninger og institutioner, fokusere på
positiv udvikling og se på muligheder frem
for begrænsninger.
Hjertestartere er nu monteret ved ”Min
købmand” i Næsby Strand, ”Min købmand”
ved Stillinge Strand samt ved Trelleborg
Friskole og Stillinge Hallen. Hjertestarterne
må ikke sidde i direkte sollys, hvorfor de ikke
alle steder sidder lige iøjnefaldende. Lokalrådet har bestilt skilte, der snarest muligt
monteres således, at der vises vej til hjertestarterne. Lokalrådet vil endvidere omdele
kort, hvorpå placeringen er indtegnet. og
hvor en række nyttige og vigtige telefonnumre er påført.
2sogne har tidligere bragt et indlæg, hvoraf
det fremgik at ”Knolden/Strandperlen” var
gået konkurs. Heldigvis er dette ikke tilfældet, men desværre nåede dette rygte altså
at blive offentliggjort i vores beboerblad.
Lokalrådet beklager naturligvis fejltagelsen,
men som det også fremgår af side 2 i bladet, deles synspunkter og indlæg ikke nød-
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vendigvis af redaktionen. Indlæg redigeres
ikke, ligesom de bringes uden ansvar eller
research. Vi har i Lokalrådet diskuteret retningslinjerne for beboerbladet, og vi fastholder at bringe alle relevante indlæg uden at
foretage en kontrol af fakta, synspunkter og
oplysninger. Vi bringer dog ikke partipolitiske indlæg eller indlæg, hvor der kan være
tale om person-relaterede- og/eller personfølsomme oplysninger. Ethvert indlæg er på

2sogne

forfatterens eget ansvar, og kun indlæg med
tydelig afsender vil blive bragt.
Sæt X i kalenderen fredag d. 22. august,
hvor Lokalrådet for 3. gang inviterer alle til
picnickoncert på plænen bag Stillingehallen.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Kendte stuntmen lavede workshop
på Stillinge Skole
Torsdag den 10.4 2014 blev Stillinge skoles
7. og 8. klasser ”udsat” for diverse kampog actionstunts, af de to kendte stuntmen
Klaus Messerschmidt Hjuler og Anders
Nylander Thomsen. Begge er kendte fra
The Stunt Comedy Show, på DR Ultra.
Der var afsat to hele timer til de forskellige aktiviteter. Klaus tog sig af forskellige
faldteknikker – hvordan falder man bagover, eller henover en bardisk, uden at slå
sig? Der blev øvet med stor koncentration.
For som både Klaus og Anders sagde: ”hvis
man kommer til skade en dag som i dag, så
er det ofte fordi man ikke har hørt ordentlig
efter og ikke laver stuntet, som vi har anvist”.
I den anden ende af Stillinge hallen, gik
det mere ”vildt” for sig. Her blev der øvet
forskellige kamp-teknikker. Hvordan kommer en kampscene til at se realistisk ud? Det
Rasmus Nielsen
trækker Malte
Zielinski rundt
i øret!

Klaus Messerschmidt Hjuler og
Anders Nylander
Thomasen

gør den ved at der kommer lyd og bevægelse
på. Så der blev ”trukket” i hår og ører, og
der givet skridtspark! Sidstnævnte øvelse
satte for alvor tilliden til hinanden på prøve.
Vi kan røbe teknikken: man giver et diskret
spark på indersiden af låret, hvorefter den
sparkede jamrende krummer sig sammen
og falder forover.
Elevernes tilbagemeldinger efter disse
anderledes idrætstimer var dog forskellige –
drengene var de mest begejstrede, men herligt at eleverne udfordrede sig selv!
Annette Kaae
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Picnickoncert
fredag den 22. august 2014
Lokalrådet har i 2012 og 2013 arrangeret
picnickoncert på fodboldboldbanerne bag
Hallen. Det har begge år været solide successer – og i 2013 var der oven i købet drikkevarer nok! Også i år har vi besluttet at forsøge at gentage arrangementet – og vi har
tidligere bedt jer sætte stort X i kalenderen
den sidste fredag i august, nemlig den 29.8.
Efter modne overvejelser har vi besluttet
at ændre datoen til fredagen før, altså den
22.8. Det bliver lidt senere mørkt, og der
falder måske heller ikke så megen dug! De
to foregående år har vi været ualmindeligt
heldige med vejret, og det håber vi på også
bliver tilfældet i år.
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvilket orkester der kommer til at spille,
men det kan vi oplyse i 2sogne, der udkommer omkring 1. august – og naturligvis på
vores hjemmeside www.2sogne.dk.
Det er et stort arrangement, og uden
økonomisk hjælp kan det ikke løbe rundt. I
2012 var der et underskud på knap 8.000
kr., medens der i 2013 var et overskud på ca.

2.000 kr. Dette skyldtes vore dejlige sponsorer. Overskuddet sidste år gik til hjælp til
hjertestarterne, som blev opsat for et par
måneder siden. Vi er i Lokalrådet stadig
enige om, at der IKKE skal betales entré.
Det skal være muligt at deltage i en festlig
aften ved blot at komme med tæpper, borde,
stole – og sin madkurv. Drikkevarer sælges
som tidligere år til rigtig rimelige priser.
Vi beder derfor igen i år om sponsorstøtte. Alle sponsorer vil blive nævnt i 2sogne
før og efter picnickoncerten, og der vil være
mulighed for at opsætte skilte ved scenen.
Alle små som større beløb modtages med
glæde, og beløbet kan indsættes på Lokalrådets konto i Arbejdernes Landsbank – konto
nr. 5356 0242740, mærket ”Bidrag til picnickoncert 2014”.
Idet vi håber på jeres velvillighed, vil vi
gøre alt for, at det bliver endnu en dejlig aften for alle mellem 1 og 100 år, og vi håber,
at også dette års koncert kan afholdes uden
underskud – og et eventuelt overskud vil
blive henlagt til næste års picnickoncert.

Hvide Løgne spillede forrygende i perfekt solskinsvejr ved den første picnic-koncert ved Stillingehallen i 2012.
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Grundejerforeningen Engtoftens
Sct. Hans bål på fællesarealet
Grundejerforeningen fejrer Sct. Hans aften på fællesarealet
mandag den 23. juni 2014
Vi starter kl. 19.30
hvor der i den opstillede teltbod sælges kaffe og kage, øl, vand og vin.
Bålet tændes kl. 20.45
med båltale og midsommervise.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Det ér STRANDPERLEN
Som boende i lokalområdet er det altid vemodigt
at se en virksomhed lukke.
Men endnu værre er det at overvære rygtesmedenes manglende research, opfølgende medieflop
samt insinuerende ytringer bl.a. her i bladet.
Her tænkes på det tidligere KNOLDEN og
nuværende STRANDPERLEN.
STRANDPERLEN drives stadig med entusiasme af Pia og Morten, som åbnede sæsonen
i påsken.
Vores grundejerforening, Hus & Grund, flottede sig tillige sidste år med at donere et dannebrogsflag til Telenors 20 meter stang på
grunden for at markere, at der er liv ved Næsbystrand, og til dette medvirker bl.a. STRANDPERLEN.
Casper Christiansen
Med henvisning til side 2 og formandens
indlæg på side 3, så påtager redaktøren af
2sogne sig intet ansvar for rigtigheden af
bragte artikler i bladet, ligesom en egentlig
research ikke foretages. Jeg synes naturligvis,
at det er uheldigt, hvis fejlagtige oplysninger
finder vej til bladet, men jeg mener dog, at

bladet stadig har en meget høj grad af troværdighed.
Ved selvsyn har jeg konstateret, at
Strandperlen har åbnet op i foråret, og at
softicen er af meget fin kvalitet, så jeg kan
kun anbefale andre at besøge Strandperlen
ved Næsby Strand.
Arne Olsen, redaktør
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Sct. Hans
grillaften i
Spejdergården
Mandag d. 23/6-2014
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.

Loppemarked
KFUM spejderne i Stillinge
afholder loppemarked
søndag den 17. august kl. 10.00
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

7

8

Juni 2014

2sogne

Frisør
Harlekin
v/ Marianne Christiansen

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

Mangler du

GODT LYS I HJEMMET?
små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE
EL - FORRETNING A/S

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen

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

Rigelig og veltillavet mad

2sogne
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Stillinge Forsamlingshus

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

Lars Meng 40 53 85 89

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

Hanne*s Rengøring
Alt i rengøring
tilbydes

Tlf. 2125 8385
info@hannesrengoering.dk
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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Egen produktion
af døre og
vinduer i
lærketræ
Kunstgræsanlæg
i hele Danmark

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

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

KIRKE STILLINGE

Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

LØVE
TRAKTORSERVICE

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

SALON
HERDIS

Hele familiens frisør
Herrepensionist klipning
Luksus permanent
Miljøvenlig permanent
Langt hår

110,- kr.
590,- kr.
670,- kr.
743,- kr.

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

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

ILLINGE
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Kære alle trænere og gymnaster. Jeg vil
gerne takke for jeres gode arbejde i sæsonen
2013/2014. I har gjort det super godt, og
det viste I helt sikkert til gymnastikopvisningen i marts. Tak til gæsteholdet fra Sørby.
En tak til alle jer fremmødte publikummer for, at I var med til at gøre dagen helt
specielt for gymnasterne. Tak til de frivillige
hjælpere før, under og efter opvisningen.
Vi søger en ny træner til næste sæson,
med start i september 2014, da Jørgen
Elsborg desværre har valgt at stoppe. Jørgen
havde holdet Krudtuglerne 3-6 år. Så hvis
du har lyst til at lede gymnastik med børn i
den alder, håber jeg meget, at du vil kontakte mig på nedenstående mail adresse snarest.
Stor tak til dig Jørgen, for alle dine timer i
Stillinge Gymnastik.
Endvidere er der ønsker om noget dansehold, evt. hiphop fra 0. klasse til ? Så hvis du
har en lille dansemus i maven eller hiphop
rytmer i kroppen og gerne vil dele dem med
børn i den aldersgruppe, så håber jeg meget,
at du vil kontakte mig snarest.
Det kan også være, at der sidder en blandt
læserne med en anden ide til gymnastikken
til næste sæson, ja så er det bare med at komme til tasterne og sende mig en mail snarest.
Gymnastikkens dage i Stillinge IF er mandage, onsdage samt fredag, tider bliver man
enige om på et trænermøde i august. Glæder
mig rigtig meget til at høre fra jer.
Der er på plejecenteret i Kirke Stillinge
en motionscafè ”SJOV MOTION”. Det
er en cafè, der henvender sig til borgere
med hukommelsesbesvær/demens med eller uden pårørende, som giver en god fæl-

ID

Motionscafé på plejehjemmet
- Krolf

S.

18
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les oplevelse med motion og socialt samvær.
Idrætskonsulent Bente Nørgaard fra Slagelse kommune leder projektet sammen med
frivillige instruktører. Projektets formål er at
få lagt cafèen ind under Stillinge IF, og dette
sker til august 2014. Bente Nørgaard tager
sig fortsat af instruktørplejen indtil demensprojektet i Slagelse Kommune slutter d. 1.
oktober 2015, derefter overgå denne funktion også til Stillinge If.
Vi i Stillinge IF er rigtig glade for, at dette
er sat i værk sammen med Kirke Stillinge
Plejecenter og ser frem til et godt sammenarbejde fremover.
Dette samarbejde omfatter endnu en
ting, det er Krolf, som er en blanding af
kroket og golf.
Man spiller med kugle og kølle fra kroket,
kuglen skal så skydes i et hul, i stedet for gennem en bue. Afstanden mellem hullerne kan
ligge mellem min. 4 meter og max. 30 meter.
Man har 8 forsøg på hvert hul, kommer den
ikke i hul på 8. forsøg, skrives der 10 på sedlen. Det gælder selvfølgelig om at få så lidt
point som muligt. Man kan spille henholdsvis 3, 4 eller 5 personer på et hold og man
kan spille 4 hold på en gang på banen. Så
på den måde kan man dyste ikke kun mod
hinanden på holdet, men også mod de andre hold.
Kirke Stillinge Plejecenter udlåner deres
have til en Krolfbane, og Plejecenterets beboere kan derfor benytte denne bane gratis..
Sæsonpris for borgere i lokalområdet er pr.
person 150,- kr. og pr. familie på 4 personer
400,- kr. Man melder sig ind via www.stillingeif.dk under Krolf.
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Fredag d. 9. maj var der inviteret til introduktion af Krolf på Kirke Stillinge Plejecenter, hvor Plejecenteret var vært med
kaffe/te og lagkage. Bente Nørgaard fortalte
om spillet og samarbejdet mellem Plejecenteret og Stillinge If. Der var flot fremmøde,
trods vejret. Efter kaffe/te og lagkage, blev
der opfordret til et spil og der blev dannet
4 hold med 4 spillere på hvert. Som man
kan se på billederne (venligst udlånt af Ib
Hansen) hyggede alle sig. Tak til dem som
mødte op og fik nogle hyggelige timer samt
spil på Plejecenteret.
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk

Ønsker dejlig sommer til alle.
Formand Dorthe Gliese
gymnastik@stillingeif.dk

S.

Spilledagene vil være mandage, tirsdage samt torsdage kl. 15.00-17.00. Banen
må også benyttes andre dage, hvis man er
medlem og man synes, at det kunne være
sjovt med et lille venne/familiespil. DOG
ALDRIG ONSDAGE, da der sker så meget i forvejen på plejecenteret denne dag.
Når man har betalt via hjemmesiden, vil
man modtage et lille medlemskort, som skal
fremvises på Plejecenteret, for at man kan
komme og spille der. Husk at der er 2 gratis
prøvegange i ovenstående dage og tidsrum.
Vi ser dette som en fantastisk mulighed
for beboere på plejecenteret og borgere i lokalområdet at komme hinanden mere ved
gennem spillet eller bare få nogen hyggelige
samtaler med hinanden, mens man ser andre spille.
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Stillinge skolebestyrelse
Når skolen igen starter til august, træder den
nye skolereform i kraft. Reformen vil give
flere undervisningstimer til vores børn og de
vil få en længere skoledag. I indskolingen vil
skoledagen starte kl. 8 og slutte kl. 14. For
de store elever vil skoledagen starte kl 8 og
slutte kl 15. Når skoledagen bliver længere
reduceres tiden, hvor børnene er i SFO. Ja,
nogle forældre vil måske helt fravælge SFO
til deres børn. Her på tærsklen til det nye
skoleår er vi spændte på, hvor mange SFO
pladser der bliver behov for i fremtiden.
Ændringerne forventes især at påvirke de
store børn, der benytter vores SFO2. Der
er dog stadig behov for et tilbud til de store
børn i skoledistriktet, da det stadig er vigtigt, at børnene udfordres på deres kreative,
sociale og fysiske evner efter skoletid.
Men hvordan skal SFO2 tilbuddet se ud?
Det kunne være et klubtilbud i tilknytning
til Stillinge skole måske i kombination med
nogle af de tilbud, som allerede kendes fra
ungdomsskolen. Det kræver dog, at nogle
forældre tager udfordringen op, sætter fokus
på problemet og skitserer nogle gode løsninger. I skolebestyrelsen har vi foreløbigt skrevet til uddannelsesudvalget i kommunen og
spurgt, om deres visioner for de kommunale
tilbud til store elever efter endt skoledag og
om deres holdning og visioner for ungdomstilbud i Stillinge området.
Det er med glæde vi i skolebestyrelsen
konstaterer, at vores afgangselever i autistklassen alle deltager i afgangseksamen, og at
vi generelt kan konstatere, at autistelever i
stort omfang integreres med skolens andre

elever. Skolen har netop indskrevet 3 nye
autistelever, så vi nu har 37 autistelever på
skolen. Vores succes med inklusion af autisteleverne har flere årsager. For det første har
vi en dygtig medarbejderstab, som har fagligt kendskab til autistelevernes specielle behov og er fokuseret på inklusion med skolens
normal elever. For det andet har vi en god
forældreopbakning på skolen. For det tredje
har vores elever en god skolekultur. Eleverne
er generelt glade for at gå i skole, glade for at
lære og sætter en ære i at blive dygtige. Disse
tre positive faktorer kan og skal vi glæde os
over. Vi må blot huske, at de gode forhold
og ressourcer forpligter os alle til at yde en
indsats, så vi udnytter dem bedst muligt.
Inden skoleåret slutter, skal medarbejderstaben på plads for det kommende skoleår.
Vi har haft jobopslag om 2 lærere til autistklassen og 1 lærer til almenskolen. Der var
mange gode og højt kvalificerede ansøgere.
Skolebestyrelsen har til kommunen indstillet
ansættelse af tre nye lærere.
Valget til skolebestyrelse er nu afsluttet.
Der var 7 interesserede forældre, som stillede op. Valget blev afholdt som et fredsvalg,
da der netop skal bruges 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Den nye bestyrelse tiltræder efter sommerferien.
Bjarne Nielsen

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så skriv til
2sogne@gmail.com eller ring til tlf. 60 67 33 42, og jeg vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
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Mirakler i nedgangstid
Børnehaven blev pr. 1. januar nedskrevet til
35 børn, men vi er pt. på 45+. Derfor har vi
haft mulighed for at ansætte 2 nye pædagoger i børnehaven, som er startet henholdsvis
d. 1. marts og 1. april. Børn og forældre har
taget godt imod dem, og personalet er nu
fuldtalligt.
Foråret i Askehavegård er altid en travl
tid, med mange traditioner.
Forårets forældremøde blev afholdt onsdag d. 7. maj. På dagsordenen var bl.a. en
gennemgang af de 3 gruppers forløb.
Myrerne (3-4 årige) arbejder med: Sådan vasker du dine hænder, hvem er jeg?
Hvordan ser jeg ud? Og hvor gammel er
jeg?
Græshopperne (4-5 årige) arbejder med
hygiejne, samt identitet: Hvor bor jeg, og
hvordan ser min familie ud? De øver næsten dagligt bogstaver og tal. Krudtuglerne
(5-6 årige) arbejder med tal og bogstaver,
opdager deres identitet, f.eks. hvad er min
adresse, samt relationer til andre.
Det er en stor udfordring at lære at sidde
stille, det skal man jo ku’, når man skal i
skole, og det kan godt være ret svært.
På dagsordenen var der også en gennemgang af et spørgeskema, hvor alle forældre

havde haft mulighed for at besvare nogle
spørgsmål omkring deres syn på børnehaven. Ud fra skemaerne kan vi se, at forældrene har nogle gode forslag til forandringer
i hverdagen, men at de generelt er glade for
børnehaven, og har børn, der trives i Askehavegård.
Torsdag den 15. maj havde børnene mulighed for at invitere bedsteforældrene med
i børnehaven. Det er noget børnene glæder
sig til, og de viser stolt børnehaven frem.
Sammen skal de også plante en blomst på
legepladsen, så den ser sommerfin ud. Når
de har spist madpakker sammen, er det tid
til at sende bedsteforældrene hjem.
Forårets arbejdsdag løb af stablen den
24. maj. En dejlig dag, hvor børn og forældre
hjælpes ad med at vedligeholde legepladsen.
I år er der blevet sat et nyt gyngestativ og
edderkoppespind op. Så er der blevet malet noget af alt træværket på legepladsen,
og bålhytten blev lavet færdig. Dagen forløb
med godt humør og med flittige familier, der
mødte talstærkt op.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård Børnehave

Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk

Støt vores annoncører - de støtter os!

Juni 2014

2sogne

M

R-GÅRDEN
E
R

A

pS

TØ

16

Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse
Ny-byg • Renovering • Tilbygninger • Sommerhuse
Papirisolering • Hovedentreprise • Tagarbejde

21 75 91 34 • 58 54 91 31
Vita HomeCare
- de bedste hænder

Godkendt af Slagelse kommune til
praktisk bistand og pleje samt nødkald
Vi er fast besluttet på, at yde den absolut bedste hjemmepleje og omsorg, hvor respekt
for dig og dine behov sættes i centrum - det handler om tryghed og livskvalitet.
Modtager du hjemmehjælp eller pleje i Slagelse kommune,
så skift gratis til Vita HomeCare.
Mulighed for tilkøb af rengøring, pleje, lettere havearbejde m.m
Husk at der er håndværkerfradrag på mange ydelser f.eks rengøring og havehjælp
Ring og spørg
6142-8482
Ved plejehjemsassistent Tammy Grell og
sygeplejerske Vivi Jørgensen

www.vitahomecare.dk
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Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde
Kloakering & dræning

Aut. Kloakmester - Tilslutning
og entreprenørarbejde
til offentlig kloakering
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m.

& dræning
Kloakering
Støbearbejde
Jordflytning
Tilslutning til offentlig kloakering
Kystsikringer
Slamsugning
og spuling
af: kloakker,
Alt i gravearbejde:
Jordvarmeslanger,
kabler,dræn
m.m. septiktanke m.m.
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons
Støbearbejde
Nedrivning med professionelt udstyr
Jordflytning
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl
Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver
Kystsikringer
Belægningsarbejde
Alt i gravearbejde:
Jordvarmeslanger, kabler, m.m.
Ny, om - og tilbygninger
Total, hoved
fraog 1fagentreprise
til 28 tons
Gravmaskiner
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse
Nedrivning
med professionelt udstyr
TV-inspektion af kloaker
Vedligeholdelse
og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl
Saltning og snerydning
Container kørsel/Udlejning
Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver
Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet
Belægningsarbejde
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med
Ny,
om - og
tilbygninger
professionelt
udstyr.
Total,
og fagentreprise
Udførselhoved
af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde
er inkluderet i
projektet.
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse
TV-inspektion af kloaker
Saltning og snerydning
Container kørsel/Udlejning

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med
professionelt udstyr.
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Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park& Park
Have
& Park

Trailere
marine
produkter
Trailere
samtsamt
marine
produkter
Trailere
samt marine produkter

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

BIRKEDAHL’s BILER

www. jongshoej-maskiner.dk
Telefon 5854 7276

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

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

Autoværksted - reparationer udføres
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5194 9397
6067 3342
5126 2044
5854 9286
2140 2030
2140 2030
2078 3086
5182 2778
4033 3537

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Kirkens
Korshær
Slagelse

Tøj og ting
Møbelgenbrug
Løvegade 68
Tlf. 58 53 24 11
Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

G

I.F
.
S.

67

TSFOREN

formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
kasserer@stillingeif.dk
badminton@stillingeif.dk
fodbold_senior@stillingeif.dk
fodbold_ungdom@stillingeif.dk
gymnastik@stillingeif.dk
handbold@stillingeif.dk
petanque@stillingeif.dk
www.stillingeif.dk

Brian Grundahl
Arne Olsen
Michelle B. Nielsen
Hans Kurt Nielsen
Ole Madsen
Ole Madsen
Dorthe Gliese H.
Jacob Raft
Connie Jensen

Æ

R

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold senior
Fodbold ungdom
Gymnastik
Håndbold
Petanque

ID

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

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

Åbent hverdage 9-1730·
Lørdag 9-16 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
00

20

Juni 2014

2sogne

SFO Fodbold stævne
i Stillingehallen
I dagene før Påske blev der traditionen tro
afviklet indendørs SFO fodboldstævne i Stillinge hallen.
I alt 81 hold bestående af ca. 450 spillere
gav den ”fuld gas” på de små baner på tværs
af hallen. Her der blev spillet 3 mod 3 med
masser af boldberøringer til alle.
Fra Fristedet deltog ca. 100 friske piger
og drenge i kampene.
Det er en helt unik opbakning fra børn
og forældre i en påskeferie, og den opbakning er vi bare super super glade for. - De
mange søskende, bedsteforældre m.fl., der
altid møder trofast op og hepper på holdene
- ”det er bare helt kanon”.
SFO Fristedet er ”dem alle vil slå” ”mærkeligt for vi blærer os jo aldrig”! (- ho
ho.)
Det lykkedes dog ikke særligt godt for
dem i år, da Fristedet høstede flest pokaler
og medaljer af alle de deltagende SFO’er.

I alt 15 sæt medaljer blev det til, ud af de 34
sæt medaljer, der blev spillet om: 4 af guld,
6 af sølv og 5 af bronze. – Nr. 2 blev Marievang med 5 sæt medaljer.
SFO Marievang kom i øvrigt med en stor
fin pokal til os på Fristedet fyldt med karameller.
På pokalen stod følgende tekst: Ikke altid de bedste på banen, men suverænt nr. 1.
som værter. - En rigtig flot gestus, som vi er
meget taknemmelige for.
Igen i år havde vi den glæde, at nogle af
vores store elever deltog som dommere for
de små. Det job klarede drengene bare til
UG.
Det er rigtigt fint at ”de store” vil bruge
nogle feriedage, og ”de små” synes samtidigt, det er sejt, at det er nogle af de ”store
drenge” fra skolen, som dømmer.
Med sportslige hilsner - Jørgen Grønne
SFO Fristedet/Stillinge Skole

Frederik – Marius – Kasper og Christian fra 0. kl.
med bronze medaljer vundet ved SFO indendørs stævnet
før Påsken.

Karsten Petersen fra SFO Fristedet med den flotte pokal
skænket af SFO Marievang.

www.2sogne.dk
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SFO Fristedet igen Dronninger og Konger
af Slagelse Lystskov
Rollespilstræffet i Slagelse Lystskov den 7.
maj var en dag, som rigtig mange børn på
Fristedet havde set frem til med stor spænding i flere måneder.
- Kunne vi generobre vores Kongerige /
Slagelse Lystskov igen, - efter SFO Antvorskovs ”svinestreg” sidste år, hvor de snød sig
til kongekronen?
For at møde så velforberedte frem som
overhovedet muligt til det store slag, havde
Brian Bell Nielsen (pædagog) trænet ”vores
små tapre ulvekrigere og magikere” i krigerkunst gennem lang tid.
- Antallet af krigere voksede dag for dag,
og der måtte af 3 omgange købes nye ”skarpe sværd” ind, så alle kunne være ”bevæbnede til tænderne”.
Den 7. maj var den store dag så endeligt
oprindet, og 69 krigere og magikere af begge køn drog med ”stor hævntørst”, i 2 busser
mod Slagelse. – Allerede ved ankomsten til
”fredspladsen” hvor ingen må bruge våben,
blev der råbt ”ned med kongen”. – En af
vores mindste krigere Ronja blev sendt over
til ”hovedfjendens lejr” (Antvorskov), - hun
prikkede kongen på armen, og da han så på
hende sagde hun: Hvis vi møder dig i skoven slår vi dig ihjel! – Der kom trods alvoren, vist nok et lille smil på læben af den
store mand, der svarede: Man må da ikke
slå konger ihjel!
Så skulle vi endeligt i gang med selve
spillet og kampene, og hærene forlod ”fredspladsen” og drog ud i den ”mørke skov”,
uanede om hvad der ventede derude!
I skoven mødte vi mystiske folk, der ville
købe og sælge forskellige ting, der senere
kunne bringe held på slagmarken! – Ikke alle
dem vi mødte havde ”rent mel i posen”, men

vores kloge hærførere lod sig ikke narre, og vi
gjorde mange gode forretninger. Vi kom også
til at overfalde én, vi havde handlet med, og
røve alle de penge tilbage, vi havde betalt! –
Det var måske ikke så pænt, ”men i krig og
kærlighed gælder alle kneb”!
Vi mødte snart de fremmede hære i
skoven, her stod det hurtigt klart, af ingen
kunne stille noget op mod vores slagkraftige
hær! - De fleste andre hære, vi mødte i skoven, sagde: - Vi kommer med fred, og den
”fred” gav vi dem så med sværet i hånd!
Dagen sluttede med SFO holdkampe
med 10 krigere på hvert hold.
Først mødte vi SFO Antvorskov - og de
var ikke så nemme, da de kæmpede desperat
for livet og kronen, men de måtte give fortabt til slut - efter en rigtig hård kamp med
mange døde på begge sider.
I kongefinalen mødte vi Skovbrynet fra
Sørby. - De ”skælvede allerede af angst” inden kampen, - så her gjorde vi kort proces,
og kronen var tilbage hos deres rette ejere i
Stillinge.
Efterfølgende blev Olaf (voksen) den største forræder fra Antvorskov
”henrettet”, og vores nye konge Jonas
Jensen”gæstekriger” fra 8. kl. blev kåret under stor jubel. – Kongen længe leve.
*Vi havde 3 gæstekrigere med i en lille
hemmelig hær, Christian Boel Larsen. og
Viktor Buch fra 9. kl. + vores nye konge
Jonas Jensen fra 8. kl.
En rigtig god og oplevelsesrig dag i skoven var slut, og trætte men glade børn drog
med busser mod hjemmet.
Mange gode kriger hilsner – SFO Fristedet/
Stillinge Skole – Jørgen Grønne.
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Hus- og Grundejerforeningen
for Stillinge Sogns Strandarealer
Sommerens aktiviteter
Sankt Hans aften
Mandag den 23. juni afholdes bålafbrænding på Stillinge Strand.
Bålet tændes kl. 21.00.
Strandens Dag
Kom og deltag i rengøring af Stillinge & Bildsø strand lørdag den 5. juli.
Mens de voksne samler skrald, tager en naturvejleder børnene med på opdagelse på stranden.
Aktiviteten starter kl. 10.00 på vendepladsen ved nedgangen til Stillinge Strand.
Vi slutter ca. kl. 11.30, hvor vi mødes igen til en lille forfriskning.
Grundejerforeningen Hus og Grund
Foreningen har medlemmer fra Næsby Strand til Bildsø Strand og optager grundejere som
medlemmer uanset medlemskab af lokale grundejerforeninger.
Efter afholdt generalforsamling 2013 er bestyrelsens sammensætning følgende :
Formand: Robert Gergelyffy, Havesangervej 6, Stillinge Strand.
Næstfmd.: Dorte Skorstengaard, Uglevej 1, Stillinge Strand.
Kasserer: Mogens Pihl, Bregnevej 5, Stillinge Strand.
Sekretær: Roland Ipsen, Colibrivej 1, Stillinge Strand.
Best.medl.: Arne Larsen, Drosselvej 9, Stillinge Strand.
Suppleant: Hans Rynord, Falkevej 12, Stillinge Strand.
Suppleant: Karin Sørensen Gergelyffy.
Foreningen har tæt kontakt til Lokalrådet i Kirke Stillinge, som samarbejder med det kommunale styre, og derved søger vi at være på forkant med udviklingen.
Foreningen har direkte kontakt til kommunen i sager, som har principiel og generel karakter
for strandområdet.
Foreningen har ca. 250 medemmer og det årlige kontingent er 100 kr.
Som medlem har man elektronisk adgang til avisen ”Sjællandske ”
Yderligere information kan indhentes på foreningen hjemmeside www.husoggrund.dk eller
ved henvendelse til sekretær Roland Ipsen – telefon 20201336.
Roland Ipsen
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Petanque
Efter påske startede vi 11. sæson, så vi er
godt i gang igen, men der var lige én opgave
vi ville løse, førend spillet for alvor kunne
tage sin begyndelse.
Området omkring banerne så mildest
talt ret så ramponeret ud med grene, papir, ødelagte plastikfigurer, som lå overalt.
Borde og bænke var angrebet af grønalger
og fyldt med jord. Alle syntes, der måtte gøres noget, så tirsdag før påske mødte næsten
alle petanquespillerne op, og i to timer blev
der gået til den - uden om banerne og på
banerne, hvor småsten og græs blev fjernet.
Borde og bænke var to dage før blevet højtrykspulet og var derefter klar til to gange
maling. Hvor blev det flot, og det gav fornyet lyst til at spille.
Stor tak til hele flokken for veludført arbejde.
Vi har en opfordring til alle, som bruger
området på den ene eller anden måde: Vær

med til at passe på huset
og pladsen omkring: altså
både ude og inde.
BORDE ER TIL AT SIDDE VED!
BÆNKE ER TIL AT SIDDE PÅ!
Det er ret ubehageligt at skulle rengøre
møblerne ved hver mødedag!!!
Fredag d. 2. maj fejrede vi så den egentlige jubilæumsdag. Her var alle mødt op og vi
fik 3 gode spil og fandt en jubilæumsvinder:
Aase Jørgensen - skarpt forfulgt af Leif Henriksen og Ulla Werner. Vi sluttede med festmiddag arrangeret af forsamlingshuset. Vi
havde lånt spejderhuset og mange tak for lån!
Nu står sommeren for døren – luk op og
nyd sommeren.
Og så håber vi at møde andre klubber i
den kommende tid.
Til slut ønskes alle en god sommer med
megen aktivitet på vores gode baner.
Bent Heegaard

Stillingsopslag
KFUM spejderne i Kirke Stillinge

Høj løn, god pension og fri bil,
kan vi ikke tilbyde.

Til gengæld har vi en masse glade og friske børn, hos KFUM spejderne i Kirke Stillinge,
som mangler et par ekstra ledere.
Vi stiller ingen krav, udover at du har lyst til at have med børn at gøre.
Det er ikke raketvidenskab, med mindre det er det du kan tilbyde.
Bæverne mødes hver tirsdag fra kl. 16.30 til kl. 18.00 og er børn fra 0. klasse til og med 1.
klasse. Vi mangler 1 leder.
Ulvene mødes hver onsdag fra kl. 18.00 til kl. 20.00 og er børn fra 2. klasse til og med 4.
klasse. Vi mangler 1 leder.
Er din interesse vakt eller har du spørgsmål om ovenstående, er du velkommen til at
kontakte os.
Annette Madsen
Bævere: 29 60 35 72

Morten Zielinski
Ulve: 61 77 86 16
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Jeres sommerhus skal i nærmeste
fremtid tilsluttes den offentlige kloak
Vi er autoriserede kloakmestre, og med mere end 30 års
gang i lokalområdet har vi en solid viden og erfaring indenfor vores felt.
Vi kommer gerne ud og giver Jer en ordentlig og saglig gennemgang af
det stykke arbejde, som der er brug for, på netop Jeres ejendom.

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

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

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården
Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT 20 15 02 62
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KIRKEN – HVAD ER DET EGENTLIG?
Det lyder måske som et dumt spørgsmål, for vi ved vel
nok godt, hvad kirken er for noget. Eller gør vi?
Jesus sagde: hvor to eller tre er forsamlet i mit navn,
er jeg midt iblandt dem. Mere skal der altså ikke til.
Går vi til vores bekendelsesskrifter som vi bygger
vores kirke på, ser vi, at der til kirken ikke behøves andet
end evangeliets forkyndelse og dåb og nadver.
Grundtvig sagde det på denne måde i en salme: Selv
bygger Ånden kirke bedst, trænger så lidt til drot som
præst, Ordet kun helliger huset.
En kirke er altså dem, som samles om at høre evangeliet og lade børn døbe og modtage nadveren. Det er,
hvad det går ud på. Gennem evangeliet, dåben og nadveren vil Gud frelse os. Ikke på nogen anden måde.
Der er og har dog altid været mange, der gerne ville
have at kirken skulle noget mere. At den skulle have mere
betydning i verden. At den skulle have en stemme i verden, som kunne give vejledning og et etisk standpunkt.
At kirkens stemme blot er evangeliets stemme, vil de ikke
nøjes med.
Der er mange, der vil have at kirken skal være et
særligt fællesskab i verden. Et fællesskab af ligesindede og
folk med samme idealer. At kirkens fællesskab blot er et
fællesskab om at høre budskabet om syndernes forladelse,
er for fattigt.
Der er mange, der ønsker, at kirken skal være en
social organisation, der tager sig af de svage i samfundet.
De vil ikke nøjes med at høre, at kirken er dig og mig, at
det sociale ansvar er vores, og at de sociale opgaver ikke
hører hjemme i et særligt kirkeligt regi, men at det er
ethvert menneskes ansvar at løse de opgaver.
Kirken skal derfor ikke være stærk efter en samfundsmæssig målestok, men kirkens styrke er ikke andet
end styrken af dens budskab, evangeliet. Vil kirken ikke
stå og falde med evangeliet, så vil den ikke være kirke.
MB
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Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven søndag d. 15. juni kl. 10.30.
Som omtalt i sidste nr. af 2 Sogne forsøger vi med en nyskabelse, nemlig en friluftsgudstjeneste med efterfølgende
picnic. Man skal selv medbringe mad og drikke, tæpper eller
stole. Menighedsrådet sørger for kaffe og the til alle.
Vi håber naturligvis på godt vejr, men skulle vejrguderne være imod os, trækker vi indendørs.
Vi glæder os til at skabe en ny årlig tradition. Vi håber
derfor, at mange vil slutte op om arrangementet.
Forslag til ny styringsstruktur i Folkekirken.
Den 2. april blev den længe ventede betænkning 1544 vedrørende Folkekirkens styre færdig og offentliggjort. Menighedsrådene har mulighed for at komme med høringssvar til
betænkningen senest 31. maj. Herefter går de politiske forhandlinger i gang i juni måned, og eventuelt udarbejdes der
et justeret lovforslag. Derpå kommer det nye forslag i høring med høringsfrist ultimo august. Sluttelig forestår de
afsluttende politiske forhandlinger i september, således at
det nye lovforslag til styringsstruktur for folkekirken ligger
klart og præsenteres i forbindelse med Folketingets åbning
til oktober.
Et flertal i styrelsesudvalget anbefaler, at der oprettes
et Folkekirkens Fællesudvalg til at tage sig af fælles anliggender og økonomi samt indre anliggender i folkekirken.
Fællesudvalget kommer til at bestå af 26 medlemmer
samt 2 observatører: 10 læge medlemmer (1 fra hvert stift),
4 læge medl. valgt ved forholdstalsvalg på landsplan, 3
præster, 2 provster, 2 biskopper, 2 medlemmer udpeget af
kirkeministeren, 3 læge medlemmer udpeget af de frie
folkekirkelige organisationer, 2 observatører fra
folkekirkens personaleorganisationer.
Nedenfor skitseres i skematisk form indholdet af hen-
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holdsvis Den fælles økonomi og fælles anliggender samt De
indre anliggender.

Folkekirkens Fællesudvalg har kompetence til inden for
rammer fastlagt af ministeren:
 at fastsætte hvor meget provstierne skal betale i landskirkeskat
 at prioritere folkekirkens fælles økonomi/fællesfonden)
 at fastsætte den samlede sum til løn til præster og
provster og fordeling af præstestillinger mellem de 10
stifter
 at fastsætte bevillinger til de uddannelsesinstitutioner
mv., der finansieres af folkekirkens fælles midler
 at bestemme hvor meget, der skal anvendes på udligning
mellem kommunerne
 at prioritere fælles anliggender (uddannelse, udviklingsinitiativer mv.)

De indre anliggender i folkekirken er gudstjenesteordnin-
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gen, ritualer, salmebog og bibeloversættelse. Folkekirkens
Fællesudvalg og biskopperne kan i enighed indstille til
kirkeministeren
 at der sker ændringer eller gennemføres ny regulering
af de indre anliggender
 at der nedsættes udvalg, som kan komme med
anbefalinger om de indre anliggender
 at der gennemføres brede høringer om forslag vedr.
indre anliggender
Dette var så et kort ekstrakt af den over 400 sider store
betænkning.
Alle i sognet ønskes en rigtig god sommer.
P.m.v. Ebbe Gjørup

KIRKEKORENES
SOMMERKONCERT
i Stillinge kirke
Tirsdag, den 17. juni kl. 19.30
Sommerferien nærmer sig for kirkens børne- og
voksenkor, men inden vil de slutte denne korsæson
af med en koncert, hvor de fremmødte får mulighed
for at høre udpluk af korenes arbejde i årets løb. Fra
børnekoret skal vi bl.a høre en forårssang og nogle
af Halfdan Rasmussens ABC-sange, og voksenkoret
har en Beatles-sang og Greensleeves på deres program.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.
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SOMMERKONCERT
i Hejninge kirke
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Onsdag, den 4. juni kl. 19.30

Til årets sommerkoncert får Hejninge Kirke besøg af et
helt specielt instrument med en spinkel og sprød klang,
nemlig et cembalo. Dette smukke instrument akkompagnerer tenor Boris Søborg Jensen, der synger engelske
kærlighedssange af Dowland, Purcell og Händel, samt
salmer med tekster af Kingo og Brorson på de originale
dansende melodier.
Boris Søborg Jensen er uddannet ved Vestjysk Musikkonservatorium i Esbjerg, og han har et alsidigt virke med
solistiske opgaver i diverse messer og oratorier - og som
forsanger i et irsk folkband. Torben Bech Schnedler,
der er uddannet organist ved Det Jyske Musikkonservatorium og er ansat ved Sct. Mikkels kirke i Slagelse, trakterer cembaloet.
Efter koncerten er der kaffebord og fællessang fra Højskolesangbogen på Trelleborg Friskole.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.

30
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KIRKEN I SOMMERLANDET
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Vi indbyder hermed til tre gode sommeraftener i
Stillinge kirke og i præstegården.
Torsdag, den 3. juli, kl. 19.30
Gudstjeneste i kirken ved valgmenighedspræst
Nana Hauge, Høve, efter gudstjenesten går vi over
præstegården, hvor der vil være fortælling og fællessang
ved Nana Hauge.
Torsdag, den 10. juli, kl. 19.30
Gudstjeneste i kirken og efter gudstjenesten går vi over
præstegården, hvor der vil være musikalsk underholdning. Se nærmere i lokalpressen og på hjemmesiden:
www.stillingekirke.dk

Torsdag, den 17. juli, kl. 19.30
Gudstjeneste i kirken ved sognepræst Kristine Krarup,
Blovstrød, efter gudstjenesten går vi over præstegården,
hvor Kristine Krarup vil fortælle om dengang, hun
sejlede med skoleskibet Danmark.
Alle er velkomne!
Der kaffebord i præstegården alle aftener. Fri entré.
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GUDSTJENESTER Stillinge

Hejninge
kirke
Ingen
1030
Ingen
Ingen
900
Ingen
900
1030
Ingen
Ingen
Ingen

kirke
1. juni, 6. s.e. påske
1030 K
8. juni, Pinsedag
900
9. juni, Anden pinsedag
1030
15. juni, Trinitatis søndag 1030 F
22. juni, 1. s. e. trinitatis 1030
29. juni, 2. s. e. trinitatis 1030
6. juli, 3. s. e. trinitatis
1030
13. juli, 4. s. e. trinitatis
900
20. juli, 5. s. e. trinitatis
1030
27. juli, 6. s. e. trinitatis
1030 *
3. august, 7. s. e. trinitatis 1030 **
K=Konfirmation
F=Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven.
Gudstjenester på plejehjemmet
11. juni og 9. juli, kl. 14.30.

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Sara Haugaard Hornemann-Thielcke
og ** ved Torben Hjul Andersen.
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 fri 30.6.-3.7. og
holder ferie 21.7.-11.8. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse
til kirkekontoret på 58 52 08 81, se også hjemmesiden: www.sctpederskirke.dk
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Sognepræst
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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
Søren Skovager
Joachim Wolder

Hejninge sogn
Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.
Menighedsrådet:
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,
e-mail: skrivtilberg@stofanet.dk.
Anette Andersen
Lars Andersen
Else Berg
Knud Hansen
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Brændetræ
Bøg, Eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke
ved fast vej kan købes.
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.

Henvendelse til
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller
A. Bech 20 47 17 15.
Valdbygaard Skovdistrikt

Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56

Godt håndværk
Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109
www. fischerflindtholt.dk • jj@fischerflindtholt.dk

33

34

Juni 2014

Kom-Ann
Hudplejeklinik

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

Kom-Ann

- Hudpleje og makeup for alle
Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
585 845 55
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KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
•
•
•
•
•

Reparation og rensning
Service-abonnement
Lovpligtig oliefyrskontrol
Aften- og weekendvagt
Udskiftning af oliefyr
og varmtvandsbeholder
• Opsætning og reparation
af træpillefyr Woody og Scotte

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

v/ Jakob Nielsen
Strandvejen 130
FYRTEST
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

Hurtig VVS-hjælp
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

Solvarme
Sanitet
Naturgas
Oliefyrsservice
Biobrændsel og Pilleovne
mail: info@naesbyvvs.dk
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KILDEMOSEN SMEDIE

i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt smedejern til hus og have
•
•
•
•
•

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

LAGER
PORTE
PAVILLONER
VINREOLER
OLIELAMPER

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

VELKOMMEN

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

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15
Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.
Autoværksted - Pladesmed
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER
V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP

TRELLEBORG ALLE 1  4200 SLAGELSE
TLF: 28 60 51 52 - RING OG BESTIL






BUKETTER
BEGRAVELSE
RECEPTIONER
BRYLLUP m.m.

GRATIS

LEVERING
I HELE SLAGELSE

ÅBNINGSTIDER:
MAN-TORS:10-14
FREDAG: 10-17
LØRDAG: 9-13

ELLER EFTER AFTALE

2sogne

Juni 2014

37

Kelstrup Forsamlingshus

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

Tagdækning
Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse
og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.
Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.
Tagdækkermester
Benny Carlsen
Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
Tlf. 58 54 72 87
også aften - lørdag/søndag
Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

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.
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Glenstrup og konfirmanderne i 1932
Af Helge Christiansen 2014
For over 80 år siden var sognepræst i Kirke
Stillinge M.C. Glenstrup og hans 20 konfirmander opstillet til fotografering foran
præstegårdens veranda. De blev konfirmeret den 2. oktober 1932, men billedet er
formentlig taget en af de sidste undervisningsdage.
Pigerne var i fine kjoler. 2 af dem havde
lange fletninger, og de øvrige var kortklippede.
6 af drengene havde matrostøj på. Denne mode kom til Danmark i 1880-erne og
stammede egentlig fra det engelske kongehus. Helt op i 1950-erne var matrostøj i
brug som festtøj til danske drenge. Tøjet var
i kadetstribet eller ensfarvet lys bomuld til
sommer og mørk uld til vinter. Kraven var
firkantet med hvide striber, og tilbehør var
fløjte i flettet silkesnor og hat med inskrip-

tion og flagrende nakkebånd. Da jeg var 4
år i 1939, havde jeg også matrostøj.
Bagest på billedet står pastor Glenstrup
og hans kone Ebba i hver sin side af billedet.
I 1932 var de henholdsvis 61 og 37 år gamle.
Hun var hans 3. kone, idet de 2 første koner
var døde efter få års ægteskab. Glenstrups
søn Helge, som han havde med sin kone nr.
3, Ebba Thingsig, sidder forrest til højre på
billedet sammen med sin bror Christian på
3 år. Ved siden af dem ses Svend Nielsen fra
Øster Stillinge. Nr. 3 fra venstre er Dorthea
Vestergaard.
I mellemste række er nr. 5 fra venstre
Gunnar Andersen og nr. 6 Ernst Lindholm
Christiansen, begge fra Øster Stillinge.
Den lyshårede pige med fletninger er Inger
Thomsen fra Tårnhøj Mølle.
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Nr. 2 fra venstre i bageste række ved siden
af præstefruen er Børge Madsen, Øster Stillinge. De øvrige er Gunnar Lambert Hansen og Thora Elisa Christiansen fra Bildsø,
Lars Peder Hansen og Oda Lisette Hansen
fra Øster Stillinge, Knud Harry Jørgensen,
Grete Ingemann Jensen, Abelone Marie
Jensen og Gerda Petrea Andersen fra Kelstrup, Jørgen Emil Jensen og Hardy Schou
Jørgensen fra Næsby, Svend Børge Nielsen
fra Lille Kongsmark og Erling Nygaard Jensen og Sigvald Reinhold Ferdinandsen fra
Kirke Stillinge.
Konfirmanderne kom fra de daværende
5 skoler i Kirke Stillinge Sogn: Bildsø, Øster
Stillinge, Kelstrup, Næsby og Kirke Stillinge.
Alle 5 gamle skolebygninger bruges nu
som private beboelser. En centralskole blev
taget i brug i 1956.
Pastor Glenstrup
Da provst Laurberg på grund af alder søgte
sin afsked i 1919 rykkede pastor Glenstrup
med sin kone og sine børn ind i det rummelige stuehus. Det var bygget i 1861 efter
en brand, og årstallet står stadig på bygningen.
I folketælling 1921 kan ses, at de havde
en ung pige til hjælp i huset. Der har også
været nok at gøre, for der var 12 kakkelovne, 2 gruekedler og et brændekomfur i
huset. Petroleumslamperne krævede også
en del arbejde, for der blev vistnok først
indlagt elektricitet i præstegården og kirken i 1931. På det tidspunkt havde alle
andre præstegårde i Slagelse Provsti for
længst fået elektrisk lys. (Kirkelig Haandbog 1931)
Pastor Glenstrup var født i Glenstrup
Sogn på Hobroegnen i 1871 som søn af
murermester Niels Mikkelsen og hustru Karen Sofie. Han blev døbt Mikael Christian
Mikkelsen, og det var først i 1909, at fami-
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lien ved kongelig bevilling fik navneforandring til Glenstrup.
Som 21-årig blev han student fra Den
lærde Skole i Randers, og i 1898 bestod
han den teologiske embedseksamen ved
Københavns Universitet. Da var han 29 år.
En sådan lang uddannelse var det dengang
kun få, der kunne klare. Ud over gode evner krævedes også en god økonomi. Kirkelig Haandbog anfører, at pastor J.F. Fenger
var plejefar for Glenstrup, og det kan være
forklaringen på, at han klarede den lange
uddannelse. Fenger var præst i Soderup
ved Tølløse fra 1897 til 1920, og han kan
have haft en finger med i spillet, da Glenstrup straks fik et embede som hjælpepræst
hos provst P. Neergaard i Nordrupøster ved
Ringsted.
Provsten havde en datter, som var jævnaldrende med Glenstrup, og de blev gift
i oktober 1900. Kort tid efter rejste de til
Amerika, hvor Glenstrup blev præst ved Vor
Frelsers danske Kirke i Omaha, Nebraska.
Her blev deres datter, Fanny Sofie Mikkelsen, født i december 1901. Glenstrup fik nyt
embede i 1903, hvor han blev præst og lærer
ved præsteskolen Des Moines i Iowa.
Efter 3 år i Amerika kom de hjem til
Danmark igen, og Glenstrup fik embede
som hjælpepræst for provst Sorterup i Kirke
Stillinge. Fra august 1904 til marts 1905
passede Glenstrup embedet her, hvorefter
han blev sognepræst i Hem ved Skive. Her
havde han den store sorg, at hans kone døde
på Skive Sygehus i 1907, kun 36 år gammel.
Hun blev begravet på Hem Kirkegård, og
han forestod selv begravelsen.
Året efter giftede Glenstrup sig igen
med Dagny Helweg fra København. Han
var da 37 år gammel, og hun var 27 år. Et
års tid efter fik de datteren Else. I 1911 fik
Glenstrup embede i Vadum ved Ålborg,
og samme år fik de sønnen Aage Helweg
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Glenstrup. Fødslen foregik på Frederiksberg
Fødehjem i København, og han blev døbt i
Solbjerg Sogn.
I 1916 døde hustruen, Dagny, kun 35 år
gammel. Hun blev begravet på Fasan (Solbjerg) Kirkegård i København af pastor
J.F.Fenger fra Soderup. Glenstrup søgte derefter væk fra Vadum og fik embede i Onsbjerg på Samsø. Her var han alene med sine
3 børn, indtil han i 1917, hvor han var 46
år gammel, giftede sig for 3. gang. Det blev
med den 22-årige Ebba Thingsig fra Hjørring. I 1918 fik de sønnen Helge Michael
Thingsig Glenstrup, der er med på konfirmandbilledet fra 1932.
Til Sjælland igen
I december 1919 fik Glenstrup som nævnt
ovenfor embedet som sognepræst i Kirke
Stillinge. Det er et større sogn end Onsbjerg, og var derfor lidt bedre lønnet. Sognet kendte han også til fra sin tid som hjælpepræst her i 1904/05.
I Kirke Stillinge fik de yderligere 4 børn
sammen. Minna i 1920, Eva Johanne i
1922, Karen Margrethe i 1927 og Christian
i 1929. Dermed nåede Glenstrup at blive far
til 8 børn i alt. Det var en stor familie at forsørge på en almindelig præsteløn.
Jeg kan svagt huske pastor Glenstrup.
Da jeg var 4 år gammel, kom han en dag
cyklende ud for at tale med min farfar, der
var sognefoged. Jeg gik straks hen og tog
ham i hånden og spurgte: ”Vil du med ind
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i stalden og se vore køer?” Det ville han
gerne.
Sognerådsformand Christen Christensen har fortalt i Nedergaards Præstehistorie, at Glenstrup var en hjertensgod mand,
hvilket hans forkyndelse også bar vidne om.
Han var en ydmyg mand, og man vil mindes, at han tit lagde folk på sinde, at de for
at se Guds rige skulle blive som børn, og
Glenstrup selv evnede netop at komme ned
på dette stade. I denne forbindelse vil man
mindes hans store interesse for børnene,
når han ved eksaminerne i skolerne færdedes mellem dem. Hans smil og venlige ord
gjorde børnene trygge og tillidsfulde.
Der er også minder om juletræsfesterne
i skolerne, hvor Glenstrup kunne fortælle
børnene om julen, så de blev helt revet med,
og hvor han var rigtig god til at lege med
børnene. Han havde kun venner, og han
kom os altid i møde med et smil og en venlighed, som gjorde, at man kom til at holde
af ham og vise ham tillid og fortrolighed,
sluttede Christen Christensen.
Pastor Glenstrup søgte sin afsked i 1940,
hvor han blev afløst af pastor K.F.Olesen.
Familien Glenstrup flyttede til Pedersborg,
hvor han døde i 1942 nær ved 71 år gammel. Han efterlod sig kone og 2 ukonfirmerede børn og fik sit gravsted mellem Kirke
Stillinge Kirkes to sydkapeller, hvor det
stadig kan ses. Hans enke, Ebba Glenstrup,
døde i 1958 nær ved 63 år gammel og blev
begravet ved sin mands side.

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange
arrangementer, informationer og øvrige aktiviteter der er i vores
lokalområde.
På www.2sogne.dk finder du mange relevante oplysninger om
det lokale erhverv, om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore
turister i lokalområdet, den lokale kalender og meget mere.
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Klub Stjernen tager traditionens tro i Bonbonland med alle de medlemmer, som ikke
vil gå glib af denne dag. Det er d. 21. juni.
Kl. 8.30 mødes vi i klubben, bliver kørt i
bus derned og er hjemme igen ved klubben
kl. 17.00, hvor I forældre kan hente jeres
kære poder. Der er opslag på hjemmesiden,
på facebook ”Ungdomsklubben Stjernen”
samt på skolen og i klubben, med mere info.
Endvidere er der planlagt en Tivoli-tur
for medlemmer d. 6. juni. Dette er fra 7.
klasse og op til 18 år. Vi mødes på Slagelse
station kl. 16.30, er retur igen på Slagelse
station d. 7. juni kl. 01.37, hvor forældre kan
hente deres unge poder. Mere info via vores hjemmeside, på facebook, på skolen og i
klubben. Vi ser frem til nogen dejlige timer
på disse ture.
Klubben har sidste dag inden sommerferien d. 25. juni.
Vi starter den nye sæson op i september
og lægger ud med at holde åbent hus for
de nye 3. klasser samt deres forældre, tirs-
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dag d. 2. september kl. 14-17. Så kom
op at se klubben, får en kop kaffe/te med
kage, en snak mens børnene hygger sig.
Klubben åbner så endeligt op tirsdag
d. 9. september kl. 14-21
Husk, hvis I ligger inde med gode ideer,
at komme ud af busken og ned i klubben
med dem, måske du/I endda har lyst til at
være tovholder på ideen og komme ud sammen med de kære børn.
Vi takker for en dejlig sæson med søde og
rare børn. Takker de forældre, der har hjulpet i sæsonen - uden jer, ingen klub. HUSK
DET!
Vi har dog et lille håb om at flere forældre melder sig til næste sæson, da I bare
er uundværlige i forhold til at klubben skal
bestå.
Vi glæder os til at tage imod nye som
gamle medlemmer efter sommerferien med
hyggelige timer i klubben.
En rigtig dejlig sommer til jer alle.
På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese

www.klubstjernen.dk

Støt vores annoncører
- de støtter os!
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M www.madsen tiservicee.nruvice
Anlægsarbejde · Gravearbejde
Anlæg af græsplæner
Entreprise · Træfældning
Udlejning af småmateriel,
flishugger og hestetrailer
samt salg af grus og sten.
v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512

Email: ebbensgaard@ofir.dk

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385

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

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

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk
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Kontakt:
De Grønne
Kloakentreprenører
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Medlem af

Brian Olsen

Anlægsgartnermestre

26 16 57 20

www.DGKloak.dk

brian@stepla.dk
Martin Bertram

Aut. kloakmester

40 56 00 75

martin@stepla.dk

Medlem af

De Grønne
Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund
www.stepla.dk

Anlægsgartnermestre

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

Aut. kloakmester

Salg af træpiller og brænde.
Afhentning eller levering i
nærmeste lokalområde.

Møllegården

Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

26298029 / 26298012
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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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Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

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

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

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

Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84
www.strandensmalerservice.dk
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Virksomhedsprofil

Møllegården, Bildsøvej 64
Møllegården HAR en mølle, men den er
ikke så stor som i gamle dage på Møllevænget. Den står ved indkørslen på Bildsøvej, og
der står nr. 64 på den. Gården har sit navn
efter den gamle gård, der var nabo til Stillinge Kirke. Og det var en rigtig møllegård.
Jeg fik en god lang snak med Jørgen og Anni
om familiens og gårdens historie, da jeg besøgte dem den 8. maj. Jeg har selv været der
mange gange for at købe æg, juletræ, aftale
levering af brænde eller briketter, men historien kendte jeg ikke.
Jørgen fortalte, at hans farfar, Lorentz
Vilhelm Christenen, købte den gamle møllegård i 1918, og samme år blev han gift med
Anna Jensen fra Sørbymagle. Der hørte meget jord til. Møllen, som lå på det, der kaldtes Møllebakken, løb løbsk i en storm, vist
omkring 1920, og den brændte ned. De tre
sønner, Ejnar, Gunnar og Knud, blev født i
stuehuset på den gamle gård. I 1929 kom
der en henvendelse fra Kirkeministeriet om,
at kirkegården skulle udvides netop på det
sted, hvor udlængerne og gårdspladsen befandt sig, og de fik derfor en sum penge for
at flytte. Den gamle møllegård var trelænget
og lå helt op ad kirken. Stuehuset eksisterer
endnu og har adresse på Møllevænget. Pengene blev brugt til at bygge den trelængede
gård på jorderne på Bildsøvej – og den blev
så dyr, at der ikke var nok til også at bygge et
stuehus! Så blev der indrettet beboelse i den
nordlige længe, og her boede familien, indtil
man i 1934 fik råd til at bygge stuehuset ved
at sælge den mark, hvor der nu er lejeboliger
på Møllevænget. Stuehuset kostede 6.000,00
kr. og var ikke så forfærdeligt stort. Det har
Anni og Jørgen udbygget betragteligt for

nogle år siden, og det fremstår nu smukt og
rigtig nutidigt.
Vilhelm og Anna fejrede deres sølvbryllup i 1943 ved en stor fest – og da Vilhelm
stolt ville vise gæsterne sine smukke heste,
blev den flotteste af hestene så forskrækket
over at se ham iført høj hat, at den sparkede
ham så voldsomt, at han fik bughindebetændelse og afgik ved døden nogle dage senere.
Anna blev således efterladt med sine tre sønner. Det lå i kortene, at Jørgens far, Einar,
skulle drive gården videre, og han købte
gården i 1949. I 1950 giftede han sig med
Nanna. Gården blev på det tidspunkt drevet
som traditionelt landbrug med køer, grise og
jordbrug og frem til 1969. Her skiftede Einar
til det, der nok havde hans største interesse,
nemlig planter, og han afhændede grise og
køer og etablerede en detailplanteskole. Specielt med hækplanter, buske, frugttræer og
roser – og mange af de nyudstykkede sommerhusgrunde i strandarealet samt ”det nye
villakvarter” i Kirke Stillinge blev tilplantet
af Møllegården.
Einar døde i 1976, og Nanna drev planteskolen videre indtil 1989, hvor den blev
nedlagt. Jørgen passede i disse år jorden
med hjælp fra Kaj Madsen, og i 1989 købte
Jørgen og Anni Møllegården og kan således
1. august 2014 fejre 25 års jubilæum for
overtagelsen. Begge er uddannede pædagoger, og de arbejdede i starten i Slagelse.
De startede hønsehold med 20 høns, som
var flittige æglæggere, og naboer begyndte
så småt at aftage nogle af de mange æg. I
1994 udvidede de til 100 høns, og de tomme staldbygninger indrettedes til hønsene. I
1996 var de oppe på 300, i 2000 på 600 og
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i 2005 helt oppe på 800 høns. Vi er rigtig,
rigtig mange borgere, der savner de frisklagte, salmonellatestede æg, som vi jo desværre
ikke mere kan hente i køleskabet i den ene
længe og betale for ved at putte pengene i
postkassen udenfor! Men det satte Fødevarestyrelsen og Levnedsmiddelstyrelsen en
stopper for ved at stille så store krav til lokalernes indretning, ægsortering, nedlæggelse
af forbud mod genbrug af æggebakker m.v.,
at familien Christensen i 2013 ophørte med
at holde æglæggende høns og sælge æg.
Som det ses fra Bildsøvej drejer det sig nu
mest om brænde. Træet indkøbes lokalt i en
radius af ca. 30 km og tørrer i solen udendørs over sommeren. Skæres op og tørrer videre inde i bygningerne, så det er klart til salg
året efter. Og kunderne kan selv bestemme,
hvorledes det skal udsaves, flækkes og leveres, så det passer i brændeovn, til bålsteder,
pizzaovne m.v. Ca. 75% af kundekredsen er
sommerhusejerne, men der leveres også til
skoler og daginstitutioner her i området og
i Slagelse. Endvidere udskæres træ efter mål
til espalierer, stubbe til at sidde på ved bålsteder – og hvad kunderne nu ellers måtte have
af ønsker. Møllegården sælger også træpiller
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Da vi meget gerne vil bringe flere virksomhedsprofiler i 2sogne, beder vi de
interesserede virksomheder henvende
til Hanne Tew, 58 54 14 12, som gerne
er behjælpelig med udarbejdelse af
tekst. Det er naturligvis gratis for vore
annoncører – og det kan give god reklame!
og briketter – i mindre eller større portioner. Og så må jeg ikke glemme at nævne de
smukke grantræer og det fine gran, der er til
salg ved juletid!
Det er altid en fornøjelse at opleve, hvor
meget der sker på Møllegården. At se flækkemaskinen arbejde, og det færdige brænde
blive transporteret videre til bure eller op på
ladvognen. At køre ind igennem vognporten
til den store gårdsplads eller ringe til Jørgen
og afgive sin bestilling. Der bliver gerne tid
til en hyggesnak. Og fryser man, fordi man
har glemt at bestille brænde – ja, så kan man
være sikker på, at han afhjælper problemet
så hurtigt som overhovedet muligt.
Anni og Jørgen Ulrik Christensen, Møllegården
samt Nanna Christensen/Hanne Tew, Lokalrådet

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

X-faktor er en blindgyde
I skrivende stund er der, så småt ved at
komme gang i de skriftlige eksaminer for
alle landets 9. klasser. Eleverne skal heldigvis kun svede over fagene og ikke også over
vejret. For solperioden i april er afløst af
traditionelt dansk forårsvejr med regn i maj.
Det skal vi ikke beklage os over, for regn er
som bekendt livgivende. Sol og regn er hinandens modsætninger, men sammen er de
forudsætningen for, at vores dejlige land er
frodigt og grønt. Enhver der mener, at kun
solskin giver lykke, de har ikke prøvet at stå
med hovedet vendt mod himlen i regnen.
Måske tænker du, at det er barnligt, men
ligesom de fleste nyder at mærke solen gennembage os, så skulle du tage og tillade dig
selv, næste gang det rigtigt regner, at stå stille
ude i regnen og bare mærke vandet falde på
dit ansigt og din krop. Det handler helt enkelt om, at vi tillader os selv at være mennesker. Føle regnen rigtigt, og ikke bare blive
våde som et tilfældigt tandhjul i en maskine.
Det er godt for sjælen, og opfordringen er
hermed givet videre.
Jeg ved, at årets afgangselever på Trelleborg Friskole har fået en ordentlig faglig og
menneskelig ballast. Så dem er jeg ikke bekymret for. Jeg er dog stærkt bekymret; først
for min egen høre- og synssans, siden for det
faglige fundament i vores samfund. Det blev
jeg, da jeg for nylig hørte den nye rektor for
RUC udtale, at de studerende på universitetet havde svært ved at læse og skrive, men
at det ikke betød ikke noget, for de var gode
til at argumentere og analysere. Og disse
færdigheder betød mere end de ”gamle”
færdigheder. Nu er jeg jo ikke rektor for et
universitet, og hvad forstår bønder sig på
agurkesalat, ville nogen måske tænke...
Jeg vil dog alligevel tillade mig at mene,

at man ikke burde være studerende på et
universitet eller en anden højere læringsanstalt, hvis man har svært ved at læse og
skrive. Eller rektor med de holdninger. Det
er tåbeligt, som alle nærmest pinedød skal
have en universitetsgrad. Det siger sig selv,
at når man har svært ved at læse en dansk
fagbog, så er chancerne for at forstå en engelsk fagbog endnu mindre, for slet ikke at
tale om en tysk eller fransk tekst. Og hvad
betyder dette egentligt for de færdige kandidaters niveau?
Måske forestiller rektoren sig, at man kan
nøjes med at tale om det, som man tror, at
der står på siderne?! 2 + 2 giver så ikke længere 4, men bliver til, hvad du selv synes, at
det skal være. Man tager sig til hovedet, og
jeg kan kun håbe på, at det ikke bliver udbredt til medicinstudiet. Det er det rene og
skære galimatias, og jo mere jeg tænker over
holdningen, jo mere oprørt bliver jeg. Det
bliver enden for den højere læring, hvis ikke
der bliver taget alvorligt fat på fagligheden
– fra grundskole, op gennem ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser.
Jeg priser mig i dag eventyrlig lykkelig
over, at jeg i folkeskolen på Københavns
stenbro i 70’erne og 80’erne havde en fabelagtig dansklærer af den gamle skole. Jeg kan
stadig genkalde mig duften fra den rygende
pibe i klasselokalet. Der var bogstavligt talt
højt til det slidte loft, og han havde udsyn
langt ud over den provinsielle hovedstad.
Tak Bendt – du gjorde en forskel. Du lærte
os, at faglighed i dansk er fundamentet for
alt andet.
Det behøver ikke at være så svært eller
lagt i faste rammer og kasser. Det kræver
bare lidt engagement og fleksibilitet, så er
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der fra den ene uge til den næste sat en fire
timers ekskursion for 4. klasse til Tude Å på
programmet. Er det bare en tur ud i det blå,
spurgte jeg retorisk? Nej, svarede min søn,
vi skal ud og kigge nærmere på livet i ferskvand. Behøver jeg sige, at eleverne i regnvejr
mødte op med fiskenet, forstørrelsesglas,
spande, kikkerter og fulde af entusiasme.
Tak Henning – du gør en forskel.
Der er mange forskellige læringsstile,
men alle kan og skal lære at læse og skrive.
Alt andet er intet mindre end en falliterklæring. Tværfaglighed er et godt greb, men det
rykker ingen steder, hvis ikke det er baseret
på en ordentlig faglighed i de involverede
fag. Ellers bliver det bare til et slag i luften og
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spild af tid. Næsten lige som PISA-testen er
det. Den er gået hen og blevet til et globalt
årligt x-faktor-show. Som i tv-programmet
uden egentlig faglighed, men med masser af
overflade. Passer man ikke på, så vil pensum
i folkeskolen stille og roligt blive tillempet
PISAs normalitetsbegreb, og det vil være så
langt fra lykken. Vejen frem i grundskolen,
som de fleste andre steder i livet, den går
gennem vedholdende og til tider hårdt arbejde, det opbygger de nødvendige fagligheder, som hvert enkelt menneske skal bruge
i sit voksenliv. Vi skal derfor tænke meget
mere på faglighed og meget mindre på xfaktor.
Tekst: John Jensen

Kr. Stillinge plejehjem
Siden sidst har vi haft besøg af Landsbykoret. Til stor glæde for vores ældre og
hyggeklubben. En stor tak til koret for god
underholdning. Tak til hyggeklubben, fordi
I altid kommer og var med til at gøre eftermiddagen hyggelig. Der var ca. 75 til
kaffe og lagkage, så nu er foråret skudt i gang.
Vi har holdt en hyggelig påskefrokost,
med Ellens hjemmelavet mad. En tak til alle
jer der var med til at gøre dagen hyggelig og
alles hjælpsomhed.
Helle og Anne Katrine er hjemvendt fra
Tyskland med mange gode oplevelser. Vi
har haft vores tyske kollega på besøg, hvilket
var en god oplevelse fra alle, Nu håber vi at
sammenkæde det hele til et kursus i demens.
Beboerne i Kirsebærhuset er begyndt at
være mere aktive i forhold til deres aftensmad. Nogle er begyndt at være med i køkkenet, andre dækker bord, så efterhånden
ligner det mere deres ejet hjem.
Vi arbejder fortsat med rehabilitering,
hvilket er godt for vores borgere. Flere af

dem er blevet mere selvhjulpen på visse områder, hvilket giver dem bedre livskvalitet.
Vi har fået lavet en krolfbane på plejehjemmet, som er sponseret af Dansk Arbejder Idrætsforbund. Vi håber rigtig mange i
området vil benytte det. Alle er velkommen.
Venneforeningen har gang i loppemarkedet den første lørdag i måneden. Så har du
tid, så kig forbi og gør et godt loppefund.
Pt. har vi fået blomster og ny havestole
med hynder. Så vi er rigtig glade for vores
Venneforening og alle jer, der er med til at
støtte vores loppemarked.
De bedste hilsner,
Kr. Stillinge Plejehjem
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NÆSBY STRAND
TLF. 58 54 90 35 · FAX: 58 54 95 40 - BILDSØVEJ 157 · 4200 SLAGELSE · WWW.SPAR-NAESBYSTRAND.DK

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

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

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00
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Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

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

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS
Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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Græsslåning,
hækkeklipning,
beskæring af træer,
malerarbejde mv.
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Lysgaarden, Kelstrup
B&B

Kontakt for tilbud.
2 hyggelige værelser med separat indgang og med
fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet
med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden
www.lysgaarden.dk
eller kom forbi og tal med mig eller ring.

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk
B&B er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.
Velkommen!
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Ny mindesten nord for Bildsø Skov
Af Helge Christiansen
Mandag den 21. april 2014, 2. Påskedag,
blev der afsløret et nyt mindesmærke for
faldne flyvere nedenfor Drøsselbjerg Klint.
Det er 800 m nord for Bildsø Skov. Fra sommerhusområdet kan man gå ad Stejlekrogen til stranden, (se evt. kort 57 i Slagelse
Vejviser). Mindestenen er forsynet med en
messingplade med navnene på de 8 flyvere,
der mistede livet der på samme dato i 1943.
Som fortalt i 2 SOGNE juni 2013 side 39
har en engelsk dame, Rosalind Elliot, besøgt
Danmark. Hun var endnu ikke fyldt 2 år,
da hendes far blev skudt ned ved Drøsselbjerg Klint. Han hed Wilfred John Parsons,
og han var navigatør på flyet og en af de 8
flyvere, som omkom der. Han blev kun 25 år

gammel. Alle 8 flyvere blev ført til kapellet
ved Stillinge Kirke efterhånden, som de blev
fundet i vandet. De blev begravet på Svinø
Kirkegård ligesom de flyvere, der omkom
ved Kongsmark samme nat.
Afsløringen af den ny mindesten blev
overværet af over 100 personer fra nær og
fjern. Der blev indledt med, at Børge Riis
Larsen spillede Reveillen på sin bastrombone. Efter afsløringen blev der i en kort tale
redegjort for mindestenen og de 8 flyvere,
ligesom der blev fortalt mere om det, der
skete den forfærdelige nat i 1943. Den lille
højtidelighed sluttede med, at alle sang med
på: Altid frejdig, når du går.
En DVD fra afsløringen kan købes hos Ib
Hansen i Drøsselbjerg.
Se også www.airmen.dk/p158m.htm
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Onsdag d. 9. juli kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 23. juli kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender

Onsdag d. 6. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

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

Søndag d. 17. august kl. 10.00
Loppemarked i Spejdergården

Mandag d. 23. juni kl. 18.00
Sct. Hansaften i Spejdergården
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Mandag d. 23. juni kl. 19.30
Sct. Hansbål i Grundejerforeningen
Engtoften
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Fredag
den 22. august kl. 18.00
Hejninge-Stillinge
Lokalråd
PICNICKONCERT

Mandag d. 23. juni kl. 21.00
Sct. Hansbål på Stillinge Strand

VED STILLINGEHALLEN

Onsdag d. 25. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Såfremt man vil støtte at ’2sogne’ udkommer, er det muligt at indbetale
valgfrit beløb på kontonummer 5356 000242740.
Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto og omdeling af bladet. På forhånd tak!
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Hejninge-Stillinge Lokalråd

