
Nye spisesteder
ved stranden
- Se side 36-37

Borgmesteren 
på besøg i 7.B
- Se side 10

Skt Hans
arrangementer
- Se side 20-21
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Abdel Sabri
Børge Carlsen 23 72 03 51
Ib Jensen 58 52 97 84
Karen Brøndel
Kirsten Lambert 25 54 82 90
Lars Bøcher 53 66 59 66
Lars Schou 
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:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com

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

Redaktionsadresse  for 2sogne:
Arne Olsen
2sogne@gmail.com. Tlf. 60 67 33 42

Næste nummer af  beboerbladet ud-
kommer ca. 1. august 2016.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest d. 10. juli 2016.     

2sogne omdeles fra den sidste weekend 
i ulige måneder til første weekend i lige 
måneder. Den efterfølgende fredag lægges 
bladet til afhentning i områdets dagligva-
rebutikker.

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhøren-
de 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: Invitation til flaghejsning
  5: Picnic koncert 2016
10: 7B havde besøg af  borgmesteren
11: Askehavegård Børnehave
12: Stillinge IF gymnastik
18: Stillinge Aktivitetspark
19: Stillinge plejecenter
20: Skt. Hans Hus og Grund
21: Skt. Hans spejderne
25: Kirkesiderne
36: Bedstes Hus
37: Cirkus Is
38: Stillinge Skole
39: Ungdomsklubben Stjernen
44: Mindestenen på Støvlebækvej
48: Æblegården Søbo
49: Sct. Mikkels Kirke
54: Indian Summer Run 2016
55: Mødekalender

Forside: Borgmester Stén Knuth havde flyttet sit kontor til
Huset i Kr. Stillinge i 2 dage. Han besøgte også Stillinge 
Skole - se siderne 3 og 10.

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 - 0000242740.
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Lokalrådet har sammen med Lars Emde 
Poulsen fra Advodan og Ejvind Pedersen fra 
Scanmetals taget initiativ til dannelsen af  en 
lokal Erhvervsforening, med en geografisk 
afgrænsning, der dækker de tre kirkesogne 
Havrebjerg, Hejninge og Stillinge. Forenin-
gen holdt stiftende generalforsamling d. 27. 
april og fik navnet Landsbyernes Erhvervs-
netværk. Foreningen har til formål at virke 
som tværpolitisk bindeled mellem det lokale 
erhvervsliv, herunder turismeerhvervet samt 
detailhandel, og offentlige myndigheder i 
Netværkets virkeområde, samt at deltage i 
erhvervsfremmende aktiviteter, herunder 
kurser og lignende. 

Foreningens formål er tillige på medlem-
mernes vegne at være en fællesorganisation, 
der har ret til at udtale sig i ethvert anlig-
gende, der vedrører erhvervslivet, herunder 
oprettelse af  nye erhvervsvirksomheder og 
erhvervsområder, forskønnelse og markeds-
føring af  lokalområdet, anlæg af  veje, stier 
og øvrig infrastruktur m.v. samt at medvirke 
til vækst og udvikling i Netværkets virkeom-
råde, og gerne i samarbejde med lokalområ-
dets øvrige foreninger og institutioner.

Som medlem kan optages enhver, der har 
relation til erhvervslivet i Netværkets virke-
område og/eller driver erhvervsvirksomhed 
eller lignende i Netværkets virkeområde. Be-
styrelsen kan endvidere optage medlemmer 
efter konkret ansøgning. Tidligere erhvervs-
aktive kan optages som passive medlemmer.

Bestyrelsen blev det første år: Karin Juul 
– Registreret Revisor, Peter Green Laurid-
sen – PGL Finans, Helge Dige Olsen – Kil-
demosen Smedie, Lars Emde Poulsen – Ad-
vodan og Lars Schou – Hejninge-Stillinge 
Lokalråd. Bestyrelsen konstituerer sig ved 
førstkommende møde.

Vil du vide mere om netværkets virke, 

og bestyrelsens planer, kan du kontakte be-
styrelsen på mail: landsbyerneserhverv@
gmail.com

Lokalrådet har sammen med Stillinge 
Idrætsforening nedsat en lille arbejdsgruppe 
med henblik på etableringen af  to nye fod-
boldbaner ved Stillinge Skole. Med diverse 
udbygninger på skolen samt opførelse af  
Stillingehallen er banearealet de seneste 30 
år blevet reduceret kraftigt. I samme perio-
de er elevtallet på Stillinge skole øget fra ca. 
210 til 330 elever. Kr. Stillinge er de seneste 
10 år blevet udbygget og har oplevet en be-
folkningstilvækst på omkring 20%. Slagelse 
Kommune markedsfører sig på såvel bred-
deidræt som eliteidræt, og Skolereformen 
fordrer øget bevægelse for børn og unge. Vi 
mener derfor, at der er brug for udvidelse af  
idrætsanlægget omkring Stillinge skole. Ar-
bejdsgruppen vil tage initiativ til en dialog 
med ejerne af  jorden omkring skolen, sko-
len, kommunen, DBU/DGI og andre der 
kan bidrage til projektet.

Borgmester Stén Knuth havde d. 19. og 
20. maj flyttet sit kontor til Stillinge, nærme-
re bestemt til HUSET, Bildsøvej 74C. Stén 
sad dog ikke i HUSET hele tiden, det blev 
også til et besøg på Plejecenteret, hos Præ-
sten, IC Filter Support samt HJ Huse. 7B på 
Stillinge skole havde inviteret Borgmesteren 
til at deltage i en lektion, hvor eleverne fik 
et indblik i den kommunale organisation og 
funktion. Eleverne benyttede også lejlighe-
den til at stille spørgsmål om borgmesterens 
arbejde, lønforhold, privatliv m.v., alt i alt 
en givtig lektion. Fredag formiddag var der 
”åben dør”, hvor lokale ildsjæle og borgere 
havde mulighed for at mødes med Borg- 
mesteren for drøftelse af  diverse emner. 

Nyt fra lokalrådsformanden



4       2sogne      Juni 2016     

Borgmesteren havde fredag eftermiddag 
møde med Skolebestyrelsen og Lokalrådet. 
Lokalrådet bragte her følgende emner på 
bane: Cykelsti langs hele Bildsøvej, hurtig/
stabil internet dækning i hele lokalområdet, 
arealudlæg til erhvervsudstykning, opførelse 
af  Bildsø Naturcenter (dette blev også fore-
lagt i f.m. ”åben dør”), etablering af  to fod-
boldbaner ved skolen, styrkelse af  kystturis-
men og etablering af  trampestier. Der blev 
flittigt noteret ned og det var en rigtig god 
og konstruktiv dialog. Lokalrådet oplevede 
det som et meget positivt besøg, og hilser 
initiativet med regelmæssige ”udflytninger” 
af  borgmesterkontoret velkomment. Vi hå-

ber tiltaget er kommet for at blive, også efter 
et evt. borgmesterskifte.

Lokalrådet har planer om i løbet af  året at 
invitere Slagelse Kommune på en lille rund-
tur i vores dejlige lokalområde, med henblik 
på et eftersyn af  de trafikale udfordringer 
der er i området. Har du input hertil, f.eks. 
ønsker om ændring af  skiltningen el. lign, 
kan du skrive til 2sogneformand@gmail.
com, så vil vi medtage dine kommentarer og 
input til mødet.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Invitation til flaghejsning
Lørdag d. 11. juni kl. 10.30

ved Dagli’Brugsen i Kr. Stillinge

Vores dejlige lokalområde blev i 2012 optaget i projekt Blomstrende 
Landsbyer. Den gang på niveau 1, med én blomst i flaget, som vi fik lov at 

hejse på den midterste af brugsens flagstænger. 
Siden er det gået rigtig stærkt, og vi har rent faktisk sprunget blomst to over 

og er nu optaget på niveau 3.

Vi vil derfor gerne invitere til flaghejsning, hvor flaget med de tre blomster 
kan gå til tops som det første sted i Danmark.

Vi har inviteret vores lokale folketingsmedlemmer, Slagelse Byråd m.fl. 
Efter flaghejsningen går turen – til fods – til Stillinge Aktivitetspark 

for derefter at ende ved HUSET, Bildsøvej 74C.
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Lokalrådet afholder den årlige picnic kon-
cert fredag den 5. august klokken 18.00.

Vi har valgt at rykke koncerten frem til 
starten af  august, hvor det er længere lyst og 
større chance for godt vejr. Vi håber også, at 
den nye dato gør, at der er flere sommerhus-
gæster, som vil komme og nyde koncerten.

Der er som sædvanlig gratis entre. Drik-
kevarer kan købes på pladsen, hvor dette 
salg gerne skal dække størsteparten af  vores 
udgifter til koncerten.

Vi arrangerer koncerten for at være med 
til at skabe aktiviteter i lokalområdet. 

Lokalrådet har indkøbt et antal picnic-
stole, som vi sælger på dagen til kr. 25 pr. 
styk, hvilket er ca. halv pris.

Vi har i år booket det lokale Slagelse 
band Medley, som spiller alle de store hits 
fra 70erne og helt frem til i dag.

Vi ses.
Venlig hilsen 

Lokalrådet Hejninge Stillinge.  

Picnic koncert 2016

Medley har lovet at give den fuld gas til 
årets picnic koncert ved Stillingehallen.
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LYNHURTIGT
INTERNET

- HØJ STABILITET

- HØJ KVALITET
- FORSYNING MED BACKUP

- MULIGHED FOR ONLINE TV

- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

Se dækningskort og hvor du kan få lynhurtigt 
internet på internet4u.nu

Eller ring på tlf. 88 440 440  for mere information

Internet4u.nu | Computer-Problemer
v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440  - 26 244 679

www.internet4u.nu | www.computer-problemer.dk

Kender du det at have et sommerhus, 
eller bo ude på landet hvor det stadig-
væk er svært at få ordentlig hastighed 
på internettet?

Internet4U har løsningen!

Tlf.: 88 440 440 - 26 24 46 79
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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!

Græsslåning, 
hækkeklipning, 

beskæring af træer, 
malerarbejde mv. 

Kontakt for tilbud. 

v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand

4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

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

Total-, hoved- 
eller fagentre-
prenør

Aut. 
kloakmester

Tømrermester

Murermester

Byggeri & anlæg

Kunstgræsanlæg
i hele Danmark
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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. Støt vores 
annoncører 

- de støtter os!
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Da Stillinge skole erfarede at borgmester 
Stén Knuth ville flytte sit borgmesterkontor 
til HUSET ved Stillinge Hallen, så var sko-
lens 7.B hurtige med at få booket et møde 
med Stén. 

Stén sagde heldigvis JA og havde sat 45 
minutter af  til dialogmødet. Stén nåede in-
den mødet at få en rundvisning på skolen og 
hilste blandt andet også spontant på skolens 
2.A. Her havde et par elever en idé om hvad 
en ”borgmester” var og hvad ”skat” er. 

Da Stén fortalte, at byrådet består af  31 
personer, rakte en fingeren op og sagde ”og 
vi er 30”! Stén mente så, at klassen var et 
lille byråd, hvortil lærerne supplerede: ”i dag 
med to borgmestre”!

Eleverne i 7B havde forberedt spørgsmål 
til Stén, men fik inden da en kort intro til 
selve kommunenens struktur og opbygning. 
Og spørgelysten var stor og spørgsmålene 
virkelig gode. Der var blandt andet spørgs-
mål om Sténs egne børn går i privatskole, 
hvortil Stén svarede, at de går i folkeskole, 
fordi det er folkets skole. Der var dialog om 
ventetider ved bustransport, motorvejsram-
perne ved Tjæreby gik heller ikke fri. Sko-

lereformen måtte også vendes, samt det 
manglende overskud til fritidsinteresser. Et 
spørgsmål, som krævede et længere svar, var 
spørgsmålet om Stén virkelig mente at det 
var fair, at hans borgmesterløn stiger med 
31%, altså til mere end 1 million kr. årligt, 
særligt når f.eks. sygeplejerskerne kunne 
trænge til mere i løn. Hertil svarede Stén 
tydeligt JA, han uddybede det med, at borg-
mesterjobbet er et 24/7 job, og når man ta-
ger ansvar, afsavn fra familie og at man altid 
er disponibel i betragtning, så mente Stén at 
det er fuldt fortjent at få en løn på 755.000 
kr. - lønnen står slet ikke mål med tiden der 
bruges, men ”sådan er det jo med alt man 
brænder for - det kan ikke opgøres i penge”. 
Stén mener dog, at andre faggrupper også 
kunne trænge til et løft. 

Et andet spørgsmål var også om Stén har 
venner blandt sine politiske modstandere. 
Hertil svarede Stén, at det er ofte blandt ens 
modstandere, at der er de reelle venskaber. 

Alt i alt en god dialog med spørgelystne 
elever. 

Tak til Stén Knuth fordi du tog dig tid.

7.B havde besøg af Stén Knuth



2sogne 11Juni 2016

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

Alt i murer-, tag- og facade-arbejde 

Ring gerne for et uforpligtende tilbud

Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87

Åbningstider
Mandag 1000-1600  •  Tirsdag 1000-2100  •  Onsdag lukket

Torsdag 1000-1700  •  Fredag 1000-1700  •  Lørdag efter aftale

NYT  ·  N
YT

Tilbyder nu senior-

 og studierabat!!!
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Bedste med slag i...

Der var lagt op til storstilet hygge, da der 
blev holdt ”Bedsteforældredag” den første 
onsdag i maj. Vi var heldige at få en af  årets 
første, flotte solskinsdage. Tilslutningen var 
enorm, omkring 70 bedsteforældre mødte 
op og tog del i en dag i et børnehavebarns 
liv. Hver især havde de en blomst/plante 
med, som blev placeret rundt omkring i 
krukker og bede. Aldrig har børnehaven set 
så flot ud.

Forældremøde
Forårets forældremøde er også netop over-
stået. Vores gæst, Tina Sonne; ergoterapeut 
fra Stillinge skole, pointerede en masse vig-
tige ting både i forbindelse med den kom-
mende skolestart og køb af  skoletaske og 
med børnenes dagligdag generelt.

Tinas oplæg bekræftede os i, at bevægelse 
og fokus på kroppen giver børnene et godt 
fundament, som vil gøre mange ting lettere 
efterfølgende. Vi som forældre fik en masse 
værktøjer til at hjælpe vores børn til at blive 
skoleparate, både fysisk og mentalt.

Skolestart rundt om hjørnet.
Den store gruppe, Krudtuglerne, får pudset 
de sidste vingefjer, inden de bliver sendt i 
skole til august.    Deres ugentlige forløb bli-
ver brugt til at få de sidste detaljer på plads: 
så som at huske at række hånden op, når 
man vil sige noget, og at man skal være stille, 

når ens lærer fortæller noget, samt at sidde 
meget stille, meget længe.  

For at gøre overgangen lettere for bør-
nene foregår der en del brobygning mel-
lem børnehave og skole, hvor krudtuglerne 
skal på besøg i skolen og prøve en skoledag. 
Askehavegård samarbejder med Stillinge 
skole.

Navneændring
Askehavegård Børnehave har længe ønsket 
at blive til en integreret institution, hvilket 
betyder, at man både har en vuggestuedel 
og en børnehavedel.

Kommunen har i årets første kvartal fun-
det ud af, at de mangler ca. 100 vuggestue 
pladser og har derfor åbnet muligheden for 
at tage vuggestuebørn ind, hvis man har 
plads i de eksisterende lokaler.

Så vi har selvfølgelig meldt ud, at vi kan 
tage 6 børn i vores børnehave, som nu kom-
mer til at hedde Askehavegård Børnehus.

Vi håber naturligvis, at denne nyhed 
spredes som en steppebrand, og resulterer i 
en venteliste. Det vil nemlig skabe grobund 
for at bygge ud og gøre ”Familien” større.  
 
Taknemmelighed…                                 
En af  de ting, som gør Askehavegård Børne-
have særligt unik er den måde, hvorpå man 
griber opgaver an. At der er en gruppe af  
frivillige forældre, Aktivitetsudvalget, som er 
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www.stillingeif.dk

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

villige til at prioritere deres tid til f.eks. at sta-
ble en arbejdsdag på benene, sætte tingene i 
system, skaffe materialer og maskiner. Der-
næst kommer de forældre, som prioriterer at 
møde op på disse arbejdsdage og give den 
en ordentlig én over nakken. Det er nemlig 
ikke for børnehavens skyld, at disse forældre 
løfter i flok, det er for vores børns skyld…

Så en kæmpe tak til forældrene, som er 
med til at gøre Askehavegård til det fantasti-

ske sted, som det er…
Og i det hele taget en kæmpe tak til alle, 

der har deres daglige gang i vores dejlige 
børnehave: Personale, børn og forældre.

Askehavegård kan være stedet for netop 
jeres barn, så kig forbi hjemmesiden, ring og 
få en snak eller kom forbi og se, hvem vi er…

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård

Stillinge IF gymnastik starter nyt hold (Vok-
sen Spring) op i næste sæson 2016/2017. 
Det begynder mandag d. 12. september 
2016 kl. 20.00-21.30. Vi søger en frivillig, 
som har erfaring indenfor dette område.

Ligeledes søges der en frivillig til Børne-
springholdet, der begynder mandag d. 12. 
september i tidsrummet 17.00-18.00

Tider for de forskellige hold er som følgende 
mandage:
16.15-17.00  Far mor & Barn samt 
 Krudtuglerne
17.00-19.00  Stortrampolin

17.00-18.00 Børnespringhold 0. klasse 
 til 6. klasse.
18.00-19.00  Motionsmix
19.00-20.00  Zumba
20.00-21.30  Voksen-spring

Fredage:
16.00-18.00  Stortrampolin.

Se i næste udgave af  2Sogne, hvornår de for-
skellige hold begynder samt træner og pris.

Henvendelse til Dorthe Gliese på tlf: 
20783086

Stillinge IF gymnastik

Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk
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TØ
MRER-GÅRDEN ApS

Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse

Ny-byg • Renovering • Tilbygninger • Sommerhuse
Papirisolering • Hovedentreprise • Tagarbejde

21 75 91 34 • 58 54 91 31

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



2sogne 15Juni 2016

                                                              

 

Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde 

Kloakering  & dræning 
Tilslutning til offentlig kloakering 
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m. 
Støbearbejde 
Jordflytning 
Kystsikringer 
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m. 
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons 
Nedrivning med professionelt udstyr 
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl 
Salg og levering af sten - og grusmaterialer,  jord og granitskærver  
Belægningsarbejde 
Ny, om - og tilbygninger 
Total, hoved og fagentreprise 
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. 

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i 
projektet. 

 

 

                                                              

 

Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde 

Kloakering  & dræning 
Tilslutning til offentlig kloakering 
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m. 
Støbearbejde 
Jordflytning 
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Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m. 
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Belægningsarbejde 
Ny, om - og tilbygninger 
Total, hoved og fagentreprise 
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. 

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i 
projektet. 
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Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 49 70 03 30 · E-mail: kj@revisorkj.dk

www.revisorkj.dk

REGISTRERET   REVISOR

Stine Hybler
Dybkærvej 32 · Næsby Strand
4200 Slagelse

Strandens fodterapi
Har du problemer med dine fødder, eller vil du bare forkæle dem?

Åbningstid efter aftale.

Tlf. 25 53 19 20
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Ejendomme til vores Guldkøbere 

RealMæglerne Jan Thanning ApS 
Schweizerpladsen 7, st. 
4200 Slagelse 
 
Tlf.: 72 10 00 18 
Mail: 4200@mailreal.dk 

 
Vi tilbyder en uforpligtende salgsvurdering og  

personlig handlingsplan for salget af netop jeres ejendom. 

 
 

Søges 

 
 

Vi søger ejendomme i dit område! 
 

Ønsker du at sælge, så kontakt os og hør hvordan vi gør. 
 

Skal vi også finde en køber til din ejendom? 
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Lidt info: Grundejerforeningen Stoukær-
gaard og Hejninge - Stillinge Lokalråd har 
igangsat et spændende samarbejde om etab-
lering af  et aktivitetsområde, på grundejer-
foreningens fællesareal midt i Kirke Stillinge 
på Solvænget.

Det er et stort dejligt og centralt belig-
gende fællesareal, hvor ideen er at skabe et 
rekreativt rum til socialt samvær med fælles-
aktiviteter for borgere i alle aldre. Her skal 
være plads til fysisk udfoldelse, leg og spil, 
hyggestunder og fællesskabsfølelse. Grund-
ejerforeningen stiller arealet til rådighed og 
håber, at alle således vil være fælles om at 
varetage områdets tarv. 

Det lokale erhverv har vist os stor velvilje. 
Projektet er på basis af  disse, samt ihærdige 
lokale ildsjæle, kommet rigtig godt og hur-
tigt fra start. Der er brugt mange frivillige 
arbejdstimer, weekender og aftener, som har 
været afgørende for, at det har været muligt 
at nå så langt, som vi er nu.

Første etableringsaktivitet var tilplant-
ning af  frugthaven, hvor en stor skare af  
energiske beboere mødte op lørdag den 15. 
november 2014. Lørdag den 11. april 2015 
mødtes nogle frivillige, som investerede en 

hel lørdag for projektet. Der blev gravet 
ud til fliseareal, bålplads og petanquebane. 
Slagelse Kommune har gennem den lokale 
landdistriktsfond sponsoreret et beløb til 
indkøb af  stabil, grus, fliser m.v. og et lokalt 
entreprenørfirma sponsorerede gravemaski-
ner, lastvogn m.v.

Gennem Slagelse Kommunes projekt 
”Borgerne bestemmer” fik vi mulighed for 
virkelig at få sat skub i denne afgørende fase 
af  projektet, da der den 11. juni 2015 var 
indbudt til borgermøde i Kirke Stillinge.

Den 8. og 9. august 2015 blev der igen 
investeret kræfter i at virkeliggøre projektet, 
da der disse dage blev lagt fliser med videre. 
Det er også et lokalt entreprenørfirma, der 
sponsorerede styring af  projektet samt stil-
lede maskiner til rådighed – der er mange 
lokale sponsorer.

Vi er allerede godt igang. Borde/bænke 
til bålhytten og infotavlen håber vi er fær-
dig april/maj måned, og her har vi et godt 
samarbejde med lokal tømrer. Vi skal også 
have opsat en basketballnet, som p.t. er hos 
en lokal entreprenør

Vi skal have et opbevaringshus, og så har 
vi planlagt et stort legemiljø til området, så-

Stillinge Aktivitetspark
Stillinge Aktivitetspark er et fremtidigt aktiv for byen,

borgerne og erhvervslivet.
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Så er der igen lidt nyt fra vores lille hjem.
Den sidste måned har været travl for per-

sonalet, de er meget på kursus og den sidste 
ferie skal afholdes..

Drivhuset er ved at komme i gang. Ha-
nife og Anna Katrine køber blomster og ting 
til drivhuset i maj, som de planter sammen 
med beboerne. Så det bliver sommer her 
ude også, selv om det kniber med varmen.

Margit og Ellen vil lave terrassen smuk 
sammen med nogle af  beboerne.

Der er sat penge at til kompetenceudvik-
ling af  personalet, hvilket vil ske hen over 
efteråret.

Ellers går vores dagligdag stille og rolig, 
med lidt hygge.

Bussen skal ud og køre i det smukke vejr, 
så beboerne kan se det sflotte forår og nyde 
alle de friske dufte.

Det varer heller ikke længe, inden cyklen 
skal ud i den friske luft.

Venneforeningen har gang i loppemarke-
det den første lørdag i måneden. Så har du 
tid, så kig forbi og gør et godt loppefund. 

De bedste hilsner    
Stillinge plejecenter                                                             

                                                                      

Stillinge plejecenter 

ledes at der er muligheder for aktivitet for 
alle aldersgrupper. Der er gravet ud til lege-
miljøet med certificeret faldunderlag.

Den helt store udfordring lige nu er na-
turligvis legemiljøet, som vil være en større 
investering. Vi søger midler til at realisere 
dette gennem sponsorater, lokalrådet og 
grundejerforeningen, og vi har allerede nu 
større beløb fra Grundejerforeningen Stou-
kærgaard, Lokalrådet og lokal sponsor, så vi 
håber et legetårn kan realiseres allerede i år. 
Vi har også søgt flere puljer.

Vi har allerede i efteråret 2015 skabt 
nogle brugbare aktivitetsområder på area-
let, men projektgruppen har stadig mange 
ideer, der forhåbentlig ved fælles hjælp og lo-
kal opbakning kan realiseres allerede i 2016. 

Vi ser Stillinge Aktivitetspark som et 
fremtidigt aktiv for byen, borgerne og 
erhvervslivet.

Aktivitetsparkens sponsorer:
• Scanmetals, Kirke Stillinge 
• Kirke Stillinge El-forretning
• Jongshøj maskiner

• Entreprenør John M. Jensen/HJ Huse
• Brian Madsen Peugeot Slagelse
• Advokatfirmaet Advodan
• Slagelse Kommune
• Jan “Luffe” Henriksen
• Allan “vognmand” Jensen
• Stillinge Forsamlingshus
• Jack Rasmussen
• Entreprenørfirmaet GSC a/s
• XL - byg
• Karin Juel / reg. revisor
• Dag´li Brugsen, Kirke Stillinge
• Lokalrådet & Grundejerforeningen Stou-

kærgaard

Har du lyst til at støtte det lokale initiativ og 
være sponsor til aktivitetsparken?
Kontakt lokalrådet og hør, hvad vi kan til-
byde dig som sponsor!
Du er velkommen til at kontakte Lokalrå-
dets næstformand Ib Jensen.
Mail: 2sogneweb@gmail.com
Telefon: 40449784
Læs mere om projektet på www.2sogne.dk

Ib Jensen



20       2sogne      Juni 2016     

Hus- og Grundejerforeningen 
for Stillinge Sogns Strandarealer

 
 

Sankt Hans aften 2016 
 

 

 
Traditionen tro arrangerer grundejerforeningen  

Hus & Grund bål på Stillinge Strand 
 

Kl. 20.00 
Thors Trøst spiller 

populære melodier i sommeraftenen. 
Tag strandstolen med, tag en swing-om….. 

 
Bålet tændes kl. 21.00 

 
Årets båltaler er Troels Christensen 

Fmd. for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune 
 
Med forbehold for vind- og vejrforhold på aftenen       

 
Foreningen Hus & Grund er en frivillig grundejerforening dækkende Gl.Slagelse Kommune.   
Det årlige kontingent er 100 kr. 
Information kan fås ved henvendelse til sekretær Roland Ipsen – telefon 2020 1336 eller på … 

   - Hus	Og	Grund	Grundejerforening	-	og	www.husoggrund.dk  
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Skt. Hans 
grillaften i

Spejdergården
Torsdag d. 23/6-2016

KFUM-Spejderne indbyder 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 
 sin medbragte mad. Vi sørger for en stor varm grill. 
 I tilfælde af regnvejr vil spisningen foregå under 
 havepavilloner.

Kl. 20.00: Fakkeloptog med alle spejdere, derefter båltale ved 
 sognepræst Morten Brøgger.

Kl. 20.15: Bålet tændes.

Salg af øl, vand, vin, kaffe/te, kage og is.

Efter succesen sidste år, hvor vi ændrede konceptet, således at der ikke blev budt på sa-
latbar, fortsætter dette i år. I lighed med sidste år er entreen GRATIS. Der vil selvfølgelig 
stå varme grille klar til det medbragte kød.
Af hensyn til de mange børnefamilier, tændes bålet allerede kl. 20.15. Der vil være fak-
keloptog kl. 20.00. Båltalen står sognepræst Morten Brøgger for. Vel mødt til en hyggelig 
Skt. Hansaften i Spejdergården.

KFUM SPEJDERNE

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.

Peter Nielsen tlf.: 51 25 32 19  · Karsten Jørgensen tlf.: 22 34 73 95

 KFUM
spejderne

 KFUM
spejderne
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Støt vores annoncører - de støtter os!

 

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:10-16 
FREDAG:    10-17 
LØRDAG:     9-13      ELLER EFTER AFTALE

Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER
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SLAGELSE  
DYREHOSPITAL  

 Undersøgelser · Operationer 
Tandbehandling · Laboratorium  

Fysioterapi · Kattens Værn  
Kattepension ·  Hundelegeplads 

Tilbehør ·  Foder 

Slagelse Dyrehospital  
Rugvænget 12 · Slagelse  
Tlf.:  58 50 51 61 
mail@slagelsedyrehospital.dk 
Slagelsedyrehospital.dk 

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

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

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
ig
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ad

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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Til konfirmanderne – og andre, der vil læse med 
Hvis man begynder at lede efter troen inden i sig selv, så er det 
så godt som sikkert, at man ikke finder den. Man kan muligvis 
finde noget andet, som kan forveksles med tro. Eller måske 
tvivl. Det skal I ikke bekymre jer om.  

Hvis troen er der, så er den ikke interesseret i at kigge på 
sig selv. I troen ser man væk fra sig selv og lytter til hans ord, 
som man tror på. Man ser væk fra sig selv, og derfor ser man 
sin omverden, sin næste.  

Trosbekendelsen taler slet ikke om troen som en ting 
inden i os. Den taler ikke, om hvad vi gør, om vi tror, hvor 
stærkt vi tror, hvor inderligt eller hvad man nu kunne forestille 
sig. Men den taler blot om, hvad vi tror. Om hvad Gud gør.  

Det handler altså slet ikke om, hvad vi gør, men om hvad 
Gud gør. Så hold op med at bekymre jer om jeres tro. Stol på 
Gud, at han har gjort og endnu gør, hvad der skal til.  

At være kristen, at være døbt og blive konfirmeret, det er 
noget ganske enkelt. Det er blot at leve sit liv på Guds ord, som 
siger, hvad vi siger i trosbekendelsen. Det er at leve som Guds 
skabning, det vil sige, tage det liv op, som vi ikke har givet os 
selv, og som vi ikke selv skaber, og leve det sådan som vi får 
det givet.  

Det er at leve som den, der ved, at Gud tilgiver os for sin 
Søns skyld. At han rejser os igen, når vi falder. Så vi stadig kan 
leve som hans børn på jorden. Det er at vide, at vi ikke skal 
dømme hinanden, men dommen tilhører Gud i den sidste 
ende, og at det er ham vi skal stå til ansvar for.  

Det er at leve med håb. Håb om en fremtid, hvor Gud 
altid er med os. Håb om liv, også på den anden side af den 
grænse for livet, som vi ikke kan se bagom, dødens grænse. 

Det bliver alt sammen givet os i det kristne budskab. Så 
det er ganske enkelt. Livet i sig selv er derimod ikke enkelt. Det 
kan være svært og vanskeligt og til tider tungt. Men hvordan 
livet end former sig, så er opgaven den samme: Du skal leve dit 
liv. Det er dit ansvar. Du skal handle til din næstes bedste. 
Opgaven er enkel, løsningen er kompliceret, for løsningen er 
det liv, vi lever. 

Sådan er det at være kristen. Det er at leve vort helt 
almindelige menneskeliv. Stole på Guds barmhjertighed, kende 
sit ansvar. Andet er det ikke. Men det er heller ikke så lidt. 

   MB 
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SOMMERKONCERT  
I HEJNINGE KIRKE 
 
Onsdag, den 8. juni, kl. 19.30 med: 

DEN GAMLE SANGSKAT 

 
 
Den musikalske pigetrio bestående af Sara Grabow, Mar-
tine Madsen og Eva Skipper, genopfrisker kendte og 
elskede klassikere fra 30’erne til 60’erne. Liva Weel, Otto 
Brandenburg, Grethe & Jørgen Ingemann, Gitte Hæn-
ning m.fl. bliver på behørig vis mindet, når Sara Grabow 
synger de skønne gamle sange flankeret af guitar, kontra-
bas og kor. Samtiden sættes i perspektiv af tidligere tiders 
populærmusik med intelligente, kreative og uforudsigelige 
sange, der hver især har noget på hjerte. 
 
Efter koncerten er Hejninge Menighedsråd klar med 
kaffebord og fællessang i Kelstrup Forsamlingshus. 
 
Alle er velkomne, der er gratis entré. 
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MINIKONCERT I STILLINGE KIRKE 
Søndag, den 19. juni 
I forlængelse af gudstjenesten kl. 10.30, hvor kirkens 
børnekor medvirker, holder koret en lille koncert i 
”karlekammeret” med nogle af de sange, de har 
arbejdet med i årets løb, mens tilhørerne kan nyde en 
kop kaffe/te og lidt kage. 
 

 
 

SANGAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN 
Torsdag, den 7. juli kl. 19.30 

Den nuværende højskolesangbog (18. udg.) kan snart 
fejre 10 år. I foråret 2007 rykkede den ind i Kirke 
Stillinge Præstegård. Siden har der været sunget flittigt 
fra den til adskillige arrangementer i præstegården, bl.a. 
25 sangaftener; sangaftener med tema: morgen, aften, 
årstider, forfattere, komponister, osv. eller med en 
særligt indbudt gæst, der valgte dagens sange. Denne 
aften er Højskolesangbogen selv både tema og den 
særligt indbudte gæst. Sangvalget er således op til de 
fremmødte, og vi når forhåbentlig alles ønsker. –  
Organist Charlotte Nielsen sidder klar ved klaveret. 

Der er gratis entré og kaffebord. Alle er velkomne. 
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KONCERT I STILLINGE KIRKE 
Torsdag, den 14. juli kl. 19.30 

GUITARIST KRESTEN KORSBÆK 
For mange vil det være et glædeligt genhør, når 
Kresten Korsbæk spiller klassisk guitar. I 80’erne 
kunne man nemlig jævnligt høre hans guitarspil i 
Slagelse og omegn. Under gymnasietiden i Slagelse 
og siden lægestudiet i København og Sverige var 
Kresten Korsbæk, der er født i Krænkerup ved 
Havrebjerg, meget aktiv guitarist ved koncerter, 
pladeindspilninger og undervisning. Som 
praktiserende læge i Haslev, Esbjerg og nu Ribe har 
guitarspillet fyldt knapt så meget, men de senere år 
er det igen blevet til både koncerter og indspilninger.  
 
Der er gratis entré. Alle er velkomne. 
 

FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Søndag, den 12. juni, kl. 10.30 med efterfølgende picnic 
i præstegårdshaven. (Se mere under Nyt fra Kr. Stillinge 
menighedsråd) 
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KIRKEN I SOMMERLANDET 
Torsdag, den 21. juli, kl. 19.30: 
Gudstjeneste i Stillinge kirke ved sognepræst Katja Liebst-
Olsen, Havrebjerg, derefter kaffebord i præstegården. 
I præstegården taler Katja Liebst-Olsen om sin 
udsendelse som feltpræst i Afghanistan i 2015.   
 
 

 
 
Torsdag, den 28. juli, kl. 19.30:  
Gudstjeneste i Stillinge kirke ved sognepræst Søren 
Fahnøe Jørgensen, Næstved, derefter kaffebord i 
præstegården. 
I præstegården taler Søren Fahnøe Jørgensen om sin tid 
og sit virke som sømandspræst i London og Rotterdam. 
 
Torsdag, den 4. august, kl. 19.30:  
Gudstjeneste i Stillinge kirke ved sognepræst Stine 
Munch, København, derefter kaffebord i præstegården. 
I præstegården taler Stine Munch om at være medudgiver 
af net-tidsskriftet Nyt Babel (www.nytbabel.dk), som 
vakte en del opsigt i pressen ved lanceringen, og om hvad 
udgiverne vil med tidsskriftet.  
 
Alle er velkomne. Der er fri entré. 
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Nyt fra Kr. Stillinge menighedsråd 
Vi har haft provstesyn d. 3. maj. Kirke, kirkegård, graverbolig 
samt præstegården blev gennemgået af provsten, hans syns-
mand samt det samlede menighedsråd. Alle vore bygninger er 
velvedligeholdte og i god stand.  
 På budgetmødet d. 26. maj vil menighedsrådet prioritere 
opgaverne, der skal gennemføres i budget 2017, hvis vi får 
provstiudvalgets tilladelse.  
 I lighed med de sidste par år afholder vi friluftsgudstje-
neste søndag d. 12. juni kl. 10.30 i præstegårdshaven. Der vil 
være siddepladser til alle. Efter gudstjenesten kan man spise sin 
medbragte mad. Menighedsrådet sørger for kaffe og småkager 
samt borde og bænke, så alle kan sidde ned. Vi håber på godt 
vejr og god opbakning.  
 Da vor løstansatte gravermedhjælper er gået på pension, 
søger vi hans afløser. På årsbasis drejer det sig om ca. 250 timer. 
Arbejdet omfatter afløsning på kirkegården primært i vinter-
månederne samt medhjælp ved begravelser. Er det noget for 
dig, så kontakt graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.  
 
Menighedsrådsvalg 2016  
Som omtalt i sidste nr. af 2 Sogne er der menighedsrådsvalg til 
efteråret. Der vil landet over blive afholdt orienteringsmøder. I 
Stillinge bliver det tirsdag d. 13. september kl. 19.00 i præste-
gården. Efter orienteringsmødet, hvor menighedsrådets opga-
ver, valgregler m.v. vil blive gennemgået, vil vi forsøge at 
opstille en fælles liste. I Kr. Stillinge skal der vælges 7 med-
lemmer til menighedsrådet samt gerne 7 suppleanter/stedfor-
trædere.  
 Er du interesseret i at høre mere om menighedsrådets 
arbejde, er du velkommen til at kontakte os menighedsråds-
medlemmer eller møde op til et af vore møder. I juni har vi 
møde d. 16/6 kl. 19.00.  
 Ellers ønskes I alle en rigtig god sommer – og på gensyn til 
arrangementerne i kirken i sommerlandet!  

Ebbe Gjørup/formand 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

5. juni, 2. s. e. trinitatis 1030 Ingen 
12. juni, 3. s. e. trinitatis 1030 (F) 900 
19. juni, 4. s. e. trinitatis 1030 (B) Ingen 
26. juni, 5. s. e. trinitatis 900 1030 
* Friluftsgudstjeneste 

3. juli, 6. s. e. trinitatis 1400 * Ingen 
10. juli, 7. s. e. trinitatis 1000(!) * Ingen 
17. juli, 8. s. e. trinitatis Ingen  1400 * 
24. juli, 9. s. e. trinitatis  1030 Ingen 
31. juli, 10. s. e. trinitatis  900  1030  

F = Friluftsgudstjeneste m. picnic i præstegårdshaven. 
B = Børnekoret medvirker. 

Gudstjenester på plejehjemmet 
15. juni og 20. juli, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved præster fra Sct. Peders-Havrebjerg.  

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 27. juni – 18. 
juli. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-
Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81.  
(Se også www.sctpederskirke.dk). 

Sognenes hjemmeside 
www.stillingekirke.dk – gælder for begge sogne. 
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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: Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55, 
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.com 

Birte Andersen  
Susanne Broustbo 
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: alfredberg@outlook.dk  

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Else Berg  
Knud Hansen 
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• Aut. VVS installatør
• Blikkenslagermester
• Varme
• Ventilation
• www. naesbyvvs.dk
• Webshop - www.naesbyvvsshop.dk

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

Hurtig VVS-hjælp

FYRTEST

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
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

Varmepumper
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www.2sogne.dk

Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56

Rieks Rengøring

V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask
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2Sogne har denne gang besøgt Bedstes Hus, 
der ligger ved Stillinge Strands ’hovedstrøg’ 
kort efter købmanden.

Bedstes Hus er et nyt restaurant-tilbud til 
både sommerhusgæster og fastboende, og 
de holder åbent fra påske til jul. Henover 
sommeren er der åbent fra middag til mid-
nat.

Lene og Erik Christensen, der åbnede re-
stauranten kort før påske, har haft god nytte 
af  plejehjemmets loppemarked ved gadekæ-
ret i Stillinge. De har skabt en unik, stilfuld 
og hyggelig atmosfære i både restauranten 
og i loungeområdet udendørs, hvor strand-
gæster kan finde skygge og kølige drinks el-
ler stille sulten.

Det er glade og kærlige mennesker, der 
driver stedet. Det mærker man tydeligt, 
når man træder ind og man genfinder det 
i indretningen og i spisekortet. Gode tradi-
tionelle retter ad libitum fra søndag til tors-
dag - f.eks. biksemad med spejlæg eller stegt 
flæsk med persillesovs for en flad hundrede-
kroneseddel. 

Hvis man hellere vil spise hjemme men 
ikke lave mad, sælges de samme retter ud af  
Bedstes Bagdør for 69 kroner. Fra bagdøren 
kan man også hente helstegte kyllinger eller 
smørrebrød på bestilling.

Fredag og lørdag er Bedstes Hus en à la 
carte restaurant. Så finder man bl. a. reje-
spyd og hummersuppe på menuen og til 
hovedret for eksempel steaks, ribs eller rød-
tunge. Børnene er der også tænkt på.

Det er dejligt at se nogen mennesker gøre 
noget, de brænder for. Det er en gevinst for 
vores lokalområde, at der nu er endnu en 
restaurant og ovenikøbet en restaurant, 
der supplerer de eksisterende på en god 
måde. Og Bedstes Hus er et fire-i-en-tilbud:  
Lounge, weekend, hverdag og bagdør.

Vi får meget glæde af  Bedstes Hus – næ-
sten hele året rundt. Prøv selv.

Du kan finde hele menuen på www.bed-
steshus.dk og på Facebook; men stemningen 
skal du opleve på stedet.

Virksomhedsprofil

Bedstes Hus - fra påske til jul
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På vejen ud mod stranden fra det centrale 
kryds ved Stillinge Strand ligger Cirkus Is. 
Her huserer Brinja og Michael hele somme-
ren, når solen skinner.

Tusindvis af  mennesker passerer lige 
forbi den gamle cirkusvogn, hvorfra der ser-
veres kvalitets-is i sprøde smørbagte vafler 
og god, god kaffe eventuelt suppleret af  en 
ligeledes smørbagt belgisk vaffel.

Cirkusvognen, der lægger navn til ste-
det, stammer oprindeligt fra Cirkus Arena i  
Årslev og er med til at skabe den glade, 
uhøjtidelige stemning af  torvebod og tivoli.

Det var netop boder i Tivoli, Køben-
havn, der gjorde, at Brinja og Michael mød-
tes. De havde hver deres stadeplads og slog 
dem sammen, da de fandt hinanden.

Det hektiske og kostbare liv i staden 
harmonerede imidlertid ikke med de kunst- 
neriske og kreative sind, så efter lidt sø-
gen fandt de det ramponerede hus ved  
stranden, der tidligere havde tilhørt vand-
værket. Her var der ovenikøbet erhvervs- 
tilladelse.

Det kræver mod at gøre noget andet end 
alle de andre københavnere. Man skal turde 
forestille sig et helt nyt liv under en himmel, 
der når ned til skuldrene på begge sider. 
Man skal tro på, at det ville være dejligt at 
geare ned og bo tæt ved vandet. Man skal 
turde sit liv og vove at bo et sted, hvor man 
kan se solen gå ned hver aften.

Huset ved Stillinge Strand er nu – for 
små midler og meget arbejde – en særdeles 
charmerende bolig og i forhaven finder vi 
kaffen og isen i den gamle cirkusvogn.

Her serverer Brinja og Michael noget af  
Danmarks bedste flødeis fra Vebbestrup ved 
Hobro. Kaffen og de hjemmebagte vafler 

… tjah, man kan næsten mærke duften af  
ægthed, bare man siger ordene.

Find Cirkus Is på Facebook eller på deres 
hjemmeside: www.cirkusis.dk

Virksomhedsprofil

Kender du Cirkus Is?
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Endnu et år er gået. 
Det seneste halve år har vi i skolebestyrel-

sen brugt tid på at formulere et fælles værdi-
regelsæt for Stillinge Skole, som, vi gerne 
ser, bliver betegnende for skolen fremadret-
tet. Værdiregelsættet har til formål at skabe 
fælles retningslinjer for god adfærd på skolen 
samt trivsel for skolens elever og ansatte. 

Fremover vil værdiregelsættet blive udle-
veret til nye elever og forældre. Ligesom det 
vil blive uddelt på første forældremøde i det 
ny skoleår, hvor repræsentanter fra skolebe-
styrelsen også vil deltage og motivere de fem 
værdier, som værdiregelsættet er bygget op 
omkring. 

Vel vidende at dette ikke er fyldestgøren-
de, vil skolebestyrelsen samlet fortsat arbejde 
på at gøre de nye værdier til en del af  hver-
dagen på Stillinge Skole i samarbejde med 
skolens personale og ledelse. 

I efteråret indgik skolebestyrelsen på 
Stillinge Skole i et andet samarbejde, da vi 
gik sammen med samtlige skolebestyrelser 
i Slagelse Kommune om at skrive et åbent 
brev til politikerne, eftersom vi var bekym-
rede for, hvad de bebudede besparelser på 
skoleområdet ville betyde for muligheden 
for at drive en god skole, der kunne leve op 
til kommunens overordnede skolepolitik. 
(På nettet se: https://www.slagelse.dk/me-
dia/5367746/Skolepolitik-2014-2018.pdf)

Dette brev fik megen opmærksomhed i me-
dierne og var sikkert også med til at gøre be-
sparelserne på skoleområder mindre heftige.  

Den 14. april 2016 var skolepolitikken 
igen i centrum, da alle skolebestyrelsernes 
formænd og næstformænd i Slagelse Kom-
mune var inviteret til et møde med borgme-
ster, uddannelsesudvalget samt den øverste 
ledelse af  skolerne i Slagelse, således også 
Stillinge Skole.   

Skolelederne var med på en ’lytter’, og 
overskriften var; ”Gør en god skole bedre” 
afstedkommet af, at Slagelse står over for en 
række udfordringer omhandlende, at mange 
unge ikke er uddannelsesparate. Det er dog 
værd at nævne, at den nylige kvalitetsrapport 
i Slagelse Kommune viser, ar Stillinge Skole 
ikke har disse udfordringer, alligevel bakker 
vi op om indsatsen i skolebestyrelsen og vil 
bruge de kommende møder i dette regi på at 
fastholde og formidle Stillinge Skoles gode 
position. 

Som en følge af  skolereformen og de 
længere skoledage havde skolebestyrelsen li-
geledes SFO 2’ens fremtid på dagsordenen. 
Dette blev til en dialog med politikerne samt 
en forespørgsel på et samarbejde med Klub 
Stjernen. Sidstnævnte forespørgsel førte ikke 
til umiddelbar enighed, så denne tanke er 
sat i bero. 

Skolereformen er i det hele taget fortsat 
et fast punkt på dagsordenen ved skole- 
bestyrelsesmøderne, hvor næste del af  re-
formen træder i kraft til næste skoleår. Det 
er delen om den åbne skole, samt delen om 
globalt udsyn, innovation og entreprenør-
skab. 

Årsberetning Stillinge Skole - 2016
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Ved seneste møde den 3. maj 2016 drøf-
tede skolebestyrelsen således også mulighe-
den for at ansøge om at afkorte skoledagene 
i tråd med retningslinjerne for anvendelse af  
folkeskolelovens paragraf  16b, der går ud 
på, at en del af  den understøttende under-
visning kan konverteres til mere personale i 
fagundervisningen for bestemte klasser. Sla-
gelse Kommune har bestemt, at den enkelte 
skolebestyrelse har kompetencen til at be-
slutte, hvorvidt der skal gøres brug af  denne 
mulighed, men på nuværende tidspunkt har 
vi i skolebestyrelsen valgt ikke at indstille 
nogle klasser til dette. 

Buskørsel har også været på dagsordenen 
igen- igen. Denne gang har det handlet om, 
at det er en udfordring for den del elever-
ne, der kommer fra Slagelsesiden at møde 
til tiden. Skolebestyrelsen henholder sig til, 
at det er elevernes ansvar at møde til tiden 
men vil forsøge at gå videre med at lægge 
pres på de rette instanser, så kørslen kan op-
timeres. 

Endelig har skolebestyrelsen - ligesom 
Stillinge Skole generelt - haft vokseværk, 
og ved det ekstraordinære valg til bestyrel-
sen blev ikke bare den ene ledige post besat, 
samtidig indtrådte også fem nye supplean-
ter. Trods faldende børnetal vokser Stillinge 
Skole nemlig. Det er dejligt, da vi har et 
mål om at være to-sporet på alle årgange. 
Desværre vokser skolen ikke fysisk i samme 
tempo, hvilket giver pladsudfordringer, som 
skolebestyrelsen løbende drøfter, hvordan 
kan imødekommes. 

Imødekomne vil vi også være, når vi ses 
rundt om i klasserne ved næste skoleårs for-
ældremøder, og husk I er altid velkomne til 
at kontakte os. Vi hænger nu sammen med 
skolens lærere i indgangen til skoletorvet. 

På skolebestyrelsens vegne 
Helene Jørgensen, 

Formand for skolebestyrelsen

Så kører klubsæsonen på sidste vers, med 
sidste dag d. 22. juni 2016.

Men forinden skal vi jo afholde vores 
traditionelle afslutning på sæsonen i Bon-
Bonland. Dette gør vi d. 18. juni 2016, med 
sidste tilmeldning i klubben d. 4. juni 2016

Dette er KUN FOR MEDLEMMER.
Prisen er 50,-kr, medbring penge evt 

madpakke og drikkevarer til dagen.
Se yderligere information på www.klub-

stjernen.dk

Vi vil takke for en super hyggelig sæson 
2015/2016 i klubben og ønske alle medlem-
mer og læsere en rigtig dejlig sommer, til vi 
ses igen, til en ny sæson 2016/2017 med 
opstart i september. Yderligere oplysninger 
om start, vil fremgå af  næste blad af  2Sogne 
samt på vores hjemmeside.

På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

Have & Park
Trailere
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Fællesformand  Brian Grundahl 5194 9397  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  Arne Olsen 6067 3342 nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Kirsten Nielsen 5353 6290 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Vakant  badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Kim Nielsen 20739789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Gymnastik  Vakant  gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Christina Winther 2223 0000  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Connie Jensen  4033 3537  petanque@stillingeif.dk 
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Stillinge Idrætsforening

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.

Kirkens
Korshær
Slagelse

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

Åbent	hverdage	9-1730· 
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
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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. 20 10 59 70 

Email: f.hangartner8@yahoo.dk

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

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde tirsdag og 
onsdag.

VELKOMMEN

Støt vores 
annoncører 

- de støtter os!
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ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

Skibbækparken 5-11 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf.	58859813	·	Email:	info@scanmetals.com

Økologiske produkter, bl.a. 
Chokolade· Hudpleje· Vin og saft

Olivenolie · Æg ·  Honning
Brugskunst 

Møllers Kunst & Håndværk 
Keramik

Mogens Kræmer
Alt hovedsageligt fra lokalområdet

Åbningstider: 
Hverdage: 15-18 · Weekend:  10-16 

Henrik Andersen
Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse

Mobil: 6199 9907 · www.dybkaergaard.dk 

Dybkærgaard 
Gårdbutik
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Ved vejen mellem Kirke Stillinge og Kongs-
mark Strand står der en stor mindesten med 
teksten: 7  FLYVERE FALDT HER 21. 
APRIL 1943. 

Den blev afsløret i 1993 på 50-årsdagen 
for en ulykke under besættelsen, hvor et stort 
allieret bombefly blev skudt ned af  tyskerne. 
Ved flystyrtet omkom 7 af  de 8 besætnings-
medlemmer. Kun en af  flyverne nåede at 
springe ud med faldskærm og reddede livet. 
I 1993 kom han fra Canada og afslørede 
mindestenen. Lokalrådet for Hejninge og 
Stillinge stod for højtideligheden, som blev 
ledet af  Michael Arnaboldi fra hjemmevær-
net. Omkring 500 mennesker var mødt op. 
Her iblandt repræsentanter fra Royal Air 
Force, Det danske Flyvevåben, Antvorskov 
Kaserne, sækkepibespillerne fra Slagelse og 
fanebærere fra egnens soldaterforeninger.

Repræsentanten for R.A.F.  7. Eskadrilles 
Veteranforening, Charles J. Lofthouse, holdt 
en smuk tale på engelsk for de 7 flyvere, der 
mistede livet der for 50 år siden. Hans tale 
giver et godt indtryk af, hvor omfattende 
den indsats var, der blev gjort under krigen. 
Derfor bringes den her på dansk:

Hr. borgmester, ærede gæster, mine da-
mer og herrer.

Jeg taler til jer på vegne af  alle de perso-
ner i 7. Eskadrille, alle de flyvere i 7. Eska-
drille, Royal Air Force, der fløj mellem 1939 
og 1945, og alle de der nu er kommet fra 
den nuværende 7. Eskadrille for sammen 
med oberst Luker at vise deres deltagelse.

Blandt de personer, jeg taler om, er vi 4 
flyverveteraner her i aften, hvoraf  den ene 
er Donald Smith. Der er også de 7 flyvere, 
der ligger begravet i Svinø, og som I min-

des her i aften. Og der er 15 andre fra 7. 
Eskadrilles besætninger, som ligger begravet 
på 7 af  jeres kirkegårde her i Danmark. Jeg 
taler også på deres vegne. Jeg taler om de 
737, der ligger på over 70 kirkegårde her på 
kontinentet og om de 238 fra 7. Eskadrilles 
besætninger, hvis navne er på Runnymede 
Memorial i England, og som ikke har no-
gen kendt grav. Jeg taler for os, som blev 
krigsfanger, og jeg vil gerne medtage luft- og 
jordpersonellet, hvoraf  to eller tre tusind 
stadig lever. De kan fortælle om Royal Air 
Force Station Oakington, hvorfra vi alle fløj 
for disse mange år siden, og de kan fortælle 
jer om den frygtelige tid, som hverken kan 
eller må indtræffe igen.

Og jeg vil gerne forestille mig, at alle disse 
mennesker, som jeg har nævnt, og der er vir-
kelig tusindvis af  dem, at de i tankerne er 
sammen med os i aften.

Stenen står her til erindring og som en 
hilsen til Charles Parish og hans besætning, 
som I hædrer så glimrende med denne sten. 

Og Elmer Robert Vance fra det canadi-
ske luftvåben, navigatøren. 

Louis John Crulicki fra Royal Canadian 
Air Force, radiomanden.

James Stanley Marshall, Royal Canadian 
Air Force, frontskytten.

Dennis Charles Farley fra Royal Air For-
ce, rygskytten.

Og Jack Lees fra Royal Air Force, agter-
skytten.

Ombord var der denne nat også en an-
denpilot, Wilfred Albert Blake, også fra Ro-
yal Air Force. Han var canadier, men gjorde 
tjeneste i Royal Air Force. (Donald Smith oply-
ste i 1995, at Blake var født i England) 

Og Elizabeth Horsford er her, søster til 

Mindestenen på  Støvlebækvej
Af Helge Christiansen
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Støt vores annoncører - de støtter os!

Charles Parish, kaptajnen på flyet. Og hans 
bror, Michael Parish er her. Vi har haft kon-
takt gennem veteranforeningen med Fru 
Katleen Greerson i Saskatchevan i Canada, 
hun var søster til Robert Vance, navigatøren. 
Og vi har også talt med Frk. Laura Rushton, 
søster til Jack Lees, hjemme i England. Hvis 
I ønsker at kontakte disse pårørende, kan I 
nu få alle oplysninger om dem.

Donald Smith, flymaskinisten, som var 
blandt besætningen den nat, er her 50 år 
efter, også for at ære dem. Han har skrevet 
om sit ophold i Danmark i en bog med titlen 
”The Stirling Bomber”. 
(Michael J F Boyer 1980. S. 141 – 146.)

Her nævner han 33 mennesker, gamle 
som unge, der gjorde en afgørende indsats 
ved at hjælpe ham på vej herfra og til Kø-
benhavn og videre over vandet til Stock-
holm. Han husker flystyrtet for 50 år siden.

Og en særlig tak til Hans Christian Jen-
sen, som er ejer af  marken her, og Helge 

Christiansen, som har skaffet mindesmær-
ket. Jeg mødte disse to personer i går aftes. 
Og der er nok flere, som jeg kunne nævne i 
den forbindelse.

Når vi fløj over fjendeland eller over besat 
område, så følte vi os lidt bedre tilpas ved at 
vide, at hvis det værste skulle ske, så var der 
modstandsfolk dernede, som ville hjælpe os 
og passe på os, hvis de kunne, uanset den 
store risiko som de løb ved at hjælpe os. Og 
jeg tror, at den følelse havde vi alle.

Jeg vil slutte med at citere de berømte 
vers: ”For de faldne”.

”De skal ikke blive gamle, som vi der er 
tilbage bliver gamle.

Alderen skal ikke plage dem, eller årene 
nedbryde dem.

Når solen går ned og om morgenen, vil 
vi huske dem.”

Og vi siger alle: 
Vi vil huske dem. Vi vil huske dem. Vi vil 

huske dem. Tak.

Den store Chinook-helicopter fra Royal Air Force lander ved mindestenen 21 april 1993 kl. 
19.15.
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VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

CONTAINERE INDUSTRIAFFALD     ENTREPRENØRKØRSEL     KRANER OP TIL 27 M M/U GRAB 
BLOKVOGNSTRANSPORT     LEVERING AF GRUS, STEN, MULDJORD OG SKÆRVER

RING PÅ 58 38 47 00
WWW.FORLEVVOGNMAND.DK
info@forlevvognmand.dk

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING

• Vedligeholdelse af 
 grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse

v/ Lasse Zielinski             

Hejningevej 30 • 4200 Slagelse • Mail: t.g.s@email.dk

www.t-g-s.dk
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NYE
ÅBNINGSTIDER

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-18.00
Lør.-søn. kl. 7.30-16.00

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND
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Så er året startet, hvor vores planer skal rea-
liseres. Vi sluttede året 2015 med opsætning 
af  pæle til vores øko-æbleplantage -172 stk.  
- er sat til vores espalier. I løbet af  vinteren 
blev der trukket tråde og vandingsanlægget 
blev anlagt. I påsken fik vi plantet 1060 træ-
er fordelt på 7 æblesorter og 1 blommesort. 

Vores høns får nye omgivelser i løbet af  
foråret. Deres nye hus i æbleplantagen bliver 
bygget i løbet af  april, derefter flytter de ind 
og får hele plantagen som fold 0,7 ha. 

Nyt i hønsegården er salg af  æg. Hønsene 
lever efter økologiske normer - det vil sige 
arealer, antal af  høns, reder og side pinde pr. 
høne overholdes. Der fodres udelukkende 
med økologisk foder. 

Tod, vores dejlige Border Collie, passer 
på farmen i tykt og tyndt.

I fårestalden blev der i begyndelsen af  
marts født 7 lam, som skal dele stald og folde 
med de 5 moderdyr, vi allerede har af  racen 
Gotlandske pelsfår. I uge 19 kommer der 3 
nye moderdyr også Gotlændere, som har 6 
lam med til vores dyrehold.

Sidste år forsøgte vi os med kartofler og 
forskellige urter, løg, kål og andet nemt at 
dyrke, dette prøver vi af  igen i år dog i en 
lidt større målestok således at vi fra stalddø-
ren vil tilbyde grøntsager i det omfang vores 
opdyrkede arealer rækker.

De 5 ha, som ejendommen har, er omlagt 
til økologi i september 2015. Arealerne for-
deler sig med 0,7 ha til æbleplantage, 3,3 ha 
græs til får, ca. 1000 m² er udlagt til urtehave 
og den sidste ha er fordelt i remise til fasa-
ner og andet vildt, og en gammel sø som vi 
planlægger oprensning af  hen midt på året. 
Oprensningen har til formål at tilgodese 
padder og andet dyreliv, som er vigtigt for 
vores natur. 

Fra medio maj starter vi stalddørssalg af  
æg, og når sæsonen for nye kartofler kommer 
så vil vi tilbyde årstidens grønsager friske og 
ny opgravet. Til sommer kan vi også tilføje 
honning fra egen bigård til voresortiment.

Planer for 2017 er at åbne en gårdbutik 
i ejendommens gamle grisestald derudover 
skal der indrettes kølehus så vi kan være klar 
til den første frugtsæson, dog uden at frugten 
er økologisk, det må vi vente med til 2018.

Med venlig hilsen 
Gitte Nybo/Poul Nørmark 

Æblegården Søbo
Søbo 13, Bildsø

4200 Slagelse

Æblegården Søbo
Nyt økologisk stalddørssalg
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Torvedagskoncerter
i Sct. Mikkels Kirke

Onsdag 6. juli kl. 12.00
Signe Bech Schnedler fra Nørrevangskirken 

Onsdag den 13. juli kl. 12.00
Torben Bech Schnedler fra Sct. Mikkels Kirke

Onsdag den 20. juli kl. 12.00
Steen Johansson fra Skt. Povls Kirke, Korsør

Onsdag den 27. juli kl. 12.00
Viola Chiekezi fra Sct. Peders Kirke

Rundvisning i Sct. Mikkels Kirke og adgang til tårnet
Rundvisning og adgang til kirketårnet kl. 14.00-15.00.

Rundvisningen begynder kl. 14.00, og derefter er der adgang til tårnet.

Onsdag 29. juni
ved Finn Gjetting 

Onsdag den 20. juli
ved Ole Grabas

Onsdag den 3. august
ved Poul Damsgaard

                                                                                            
  Se vores hjemmeside: www.sctmikkels.dk

Sct. Mikkels KirkeSommeraktiviteter 2016 
i Sct. Mikkels Kirke
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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 hotel- 
og restaurationsbranchen

•   Dåbskjoler med navn og dato
•   Ting til baby: Navnebrodering på f.eks. sengetøj, 

stofbleer og håndklæder 

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@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.madsens-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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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

	  

Kildemosen 1 – Kelstrup – 4200 Slagelse  
Tlf.: 58 50 51 00 – E-mail: kism@kism.dk 

www.kism.dK 

- Vi glæder os til at høre om dit næste projekt! 

Alle former for smedearbejde i stål, rustfrit stål og aluminium  
Trapper – Havelåger – Stålkonstruktioner – Reparationer  
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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

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
Stillingevej 78, Kirke Stillinge

Tlf. 58 54 71 64
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Mangler du plads 
til dine møbler?
Opbevaring på 1. klasse

Åben alle ugens dage fra 8–20

Derudover efter aftale

Drøsselbjergvej 38  •  4200 Slagelse   •  Tlf. 29 70 40 30

 

 års erfaring

Mere end
 

50års erfaringårs erfaring

 SLAGELSE

Kloakservice

Tlf. 58 52 7062

• Slamsugning og spuling
• Transport af farligt affald • Grabbil 
• Kloak- og gravearbejde • TV-inspektion
• Jordhåndtering • Containerudlejning
• Snerydning • Erhvervslejemål

 www.slagelsekloakservice.dk

Tlf. 58 52 0025

• Tipvogne • Kranvogne
• Blokvogne • Containervogne
• Gaffeltrucks • Fejetraktor
• Grave- og læssemaskiner udlejes
• Jernplader • Containere
• Båd- og maskintransport
• Grus, sten, muld 

www.antonpetersen.dk
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Du kan stadigvæk nå at melde dig til Indian 
Summer Run på www.stillingeif.dk/indian-
summer-run-2016 og at komme i form til 
voksenløbet på 5 km og 10 km. Husk også 
at børn op til 10 år kan deltage i børneløbet 
på 1,4 km.

Indian Summer Run giver god udfor-
dring til både nybegynderen og den mere er-
farne løber, da løbet foregår langs stranden, 
i klitterne og i skoven. Børneløbet foregår 
kun i skoven.

Vi begynder med let opvarmning inden 
børneløbet, som skydes i gang kl. 10. De 
voksne sendes afsted kl. 11. Der vil være fine 
medaljer til alle børn og flotte købmands-
kurve til vinderne i voksenløbet. Det er lo-
kale sponsorer, som sørger for de flotte lod-
trækningspræmier.

Igen i år vil lokale foreninger stå for sjove 
lege og konkurrencer. Sammen med Vest-
sjællands Windsurfer Klub kan du prøve 
kræfter som windsurfer, og spejderne fra 
Stillinge tager igen snobrødsdej med til bålet 
og fortæller om spejderlivet. Slagelse Aikido 
Klub er også klar til kampkunst i sandet, så 
det er op til dig, om du tør tage udfordrin-
gen op.

Der vil være gratis frugt og vand til alle 
løberne, og efter løb og diverse aktiviteter 
ligger Storebælts bølger klar til en forfrisken-
de dukkert. Og tag endelig madkurven med 
til efterfølgende familiehygge på stranden.

Læs mere på www.stillingeif.dk/indian-
summer-run-2016. Hvis du ikke finder svar, 
så send en mail til Arne Olsen på nf@stil-
lingeif.dk

Ved Bildsø skov og strand
søndag den 21. august

Friske børn klar til fællesopvarmningen til 2015-løbet.
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Torsdag d. 23. juni kl. 20.00
Skt. Hans på Stillinge Strand

Onsdag d. 29. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 7. juli kl. 19.30
Sangaften i Præstegården

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

Torsdag d. 14. juli kl. 19.30
Koncert i Stillinge Kirke

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

Fredag d. 5. august kl. 18.00
Picnic koncert ved Stillingehallen

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

Mødekalender 

Onsdag d. 1. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 8. juni kl. 19.30
Sommerkoncert i Hejninge Kirke

Lørdag d. 11. juni kl. 10.30
Flaghejsning Blomstrende Landsby
ved Dagli’Brugsen i Kr. Stillinge

Søndag d. 12. juni kl. 10.30
Friluftsgudsjeneste med 
efterfølgende picnic i præstegården

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

Søndag d. 19. juni kl. 10.30
Minikoncert i Stillinge Kirke

Torsdag d. 23. juni kl. 18.00
Skt. Hans i spejdergården i 
Kr. Stillinge

SÆT X I KALENDEREN

Søndag den 21. august 2016
MOTIONSLØBET

INDIAN SUMMER RUN 
I BILDSØ SKOV OG 

STRAND
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