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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Abdel Sabri
Bolette Trier
Børge Carlsen
23 72 03 51
Karen Brøndel
Kirsten Lambert
25 54 82 90
Lars Bøcher
53 66 59 66
Lars Schou
Marianne Espenhain
58 54 84 58
Morten Brøgger
Tine Jongshøj
Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com
Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com
Lokalrådets web-master:
Lars Bøcher · www.2sogne.dk
2sogneweb@gmail.com
Redaktionsadresse for 2sogne:
Arne Olsen
2sogne@gmail.com. Tlf. 60 67 33 42
Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. august 2017.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 10. juli 2017.
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.

2sogne

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder til
artikler.
Tryksted: Lasertryk
”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: Forbedringer af busdriften
5: Valgmøde
6: Skt. Hans aften
12: Askehavegård
18: Hejninge Bylaug
20: Landsbyernes Erhvervsnetværk
21: Årets Picnickoncert
25: Kirkesiderne
36: Indian Summer Run 2017
37: Stillinge IF
38: Stillinge Skole
39: Skolebestyrelsen
44: Ungdomsklubben Stjernen
45: Stillinge Børnehave
48: Hejninge Skole nedlagt for 50 år siden
49: Lynbranden på Gåsenager
54: Kr. Stillinge Plejecenter
Sct. Mikkels Kirkes sommeraktiviteter
55: Mødekalender
2sogne omdeles fra den sidste weekend i ulige måneder til første weekend i lige måneder. Den efterfølgende fredag lægges bladet til afhentning i områdets
dagligvarebutikker.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet har efter beboermødet d. 9.
marts organiseret sig med undertegnede
som formand, Kirsten Lambert som
næstformand og tovholder for PRudvalget samt kontaktperson til Indian
Summer Run, Camilla Jensen (uden
for Lokalrådet) er kasserer, Lars Bøcher
er webmaster og referent, Arne Olsen
(uden for Lokalrådet) er stadig redaktør
på Beboerbladet. Karen Brøndel hjælper
Arne med distribution af Beboerbladet,
Abdel Sabri står for HUSET, Børge
Carlsen er tovholder for Picnickoncerten
og Lokalrådets kontakt til strandområdet.
Undertegnede er desuden kontaktperson
til Havrebjerg Sogneforening, og en gruppe
der arbejder med udbredelse af fibernet/
bredbånd i lokalområdet. Denne gruppe
består af Karin Andersen, Jane Brodthagen, Brian Dehli og Jan Schultz.
Valgmødet tirsdag d. 3. oktober i Kr.
Stillinge Forsamlingshus er jo en tradition
forud for kommunalvalget, hvor vi inviterer
spidskandidaterne fra de landsdækkende
partier, der p.t. er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Det er i år Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance,
Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti
og Venstre. I år påtænker vi at køre det
lidt som en fodboldkamp: hvis en kandidat
taler nedladende om en modstander eller
kritisere den politik, der tidligere har
været ført, udløser det en advarsel (gult
kort), to gule kort udløser som bekendt
en udvisning – således kræves det altså at
spidskandidaterne kun taler pænt om og til
hinanden og fremlægger deres egne forslag
til den kommende politiske linje i Slagelse
Kommune fremfor som sædvanligt at
bruge taletiden på at hakke på ”de andre”.

Om det kan gennemføres ved vi jo ikke,
politikerpanelet kan jo hurtigt blive lidt
tyndt besat, og enkelte af kandidaterne kan
måske heller ikke udfylde deres taletid helt,
men det kunne nu være sjovt at prøve.
Lokalrådet efterlyste i forrige nummer
af 2sogne input til højtideligholdelsen
af lokalrådets 40 år jubilæum i 2018, og
vi søger fortsat input, så skriv endelig til
2sogneformand@gmail.com, hvis du har
idéer, kommentarer eller input til jubilæet.
Lokalrådet holdt stiftende beboermøde
(generalforsamling) d. 16. marts 1978. På
mødet blev lokalrådets første vedtægter
udformet, med en formålsparagraf
som følger: ”Det er lokalrådets formål
tværpolitisk at virke for områdets særlige
interesser, som bindeled imellem offentlige
myndigheder samt andre og borgerne.
Endvidere at skabe det bredest mulige
samarbejde om løsningen af lokale opgaver.
Lokalrådet har til formål at tage problemer
op af almen karakter rejst af en eller flere
borgere i området. Lokalrådet har til formål
at udgive et beboerblad, der søges udsendt
en gang om måneden. Beboerbladets ledelse
vælges af lokalrådet.” Formålsparagraffen
har ikke ændret sig væsentligt i de 40 år.
Midt i april 1978 var lokalrådets
formand (Jørgen Frandsen – Kelstrup)
og næstformand (Max Køhlert – Bildsø)
til møde med Slagelse Kommunes
borgmester for første gang, Efter mødet
skrev borgmesteren blandt andet følgende
i beboerbladet 2sogne (blad nummer 2):
”Først vil jeg sige, at det naturligvis er med
en hvis skepsis, at det erfares, at der nu er
dannet en beboersammenslutning i form
af et lokalråd for en del af kommunen.
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Er det en ny pressionsgruppe, der ensidigt
og uden hensyntagen til andre vil søge
at fremme forskellige ting? Eller er det
en sammenslutning, der på saglig vis vil
søge i samarbejde med bl.a. byrådet at
løse lokale problemer med hensyntagen
til, at Slagelse kommune består af mange
lokalområder? Efter en samtale med
beboersammenslutningens formand og
næstformand er jeg overbevist om, at
lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne
er det sidstnævnte. Jeg byder derfor rådet
velkommen og håber på et godt samarbejde
til løsning af fælles problemer til gavn for
Slagelse kommune. Med venlig hilsen –
Aage Nørgaard – Borgmester.
Siden har der været samarbejdet med
skiftende borgmestre og byråd, med større
eller mindre succes. Kampen – mod Steen
Bach Nielsen – om Stillingehallen var hård,
kampen for cykelsti langs hele Bildsøvej –
mod samtlige borgmestre siden 1970 – er om

muligt endnu hårdere, men den fortsætter.
Aage Nørgaard ”gav” os cykelstien mellem
Kr. Stillinge og Kelstrup. Steen Bach gav sig
trods alt til sidst, og ”gav” os Stillingehallen,
Lis Tribler ”gav” os foreningslokalerne i
forlængelse af hallen. Sten Knuth ”gav” os
en bid cykelsti mellem Kelstrup og Næsby
Strand, og hvis han ønsker at beholde
borgmesterkæden, bør han nok overveje
snart at give os resten af cykelstien langs
Bildsøvej – måske en gave i forbindelse med
lokalrådets 40 års jubilæum? Alt dette, og
meget mere, er naturligvis ikke lokalrådets
fortjeneste alene, men lokalrådet har i
mange projekter været den drivende kraft
og sammenslutningen af ihærdige ildsjæle,
derfor synes det nuværende lokalråd, at
en fejring af rådets 40 år fødselsdag er
passende.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Forbedringer af busdriften
i vort lokalområde
Som omtalt i 2 Sognes decembernummer
2016 samt mundtligt meddelt på lokalrådets
generalforsamling torsdag d. 9. marts, har
jeg som medlem af Slagelse kommunes
Busborgergruppe arbejdet ihærdigt på at
forbedre busbetjeningen i vort område.
Dette er nu lykkedes. Fra næste
køreplansskifte 10. december 2017 betyder
det, at samtlige afgange på rute 438 kører
via Bildsø, men kun til og fra Korsør station
(skal man helt til Casper Brandts Plads må
man foretage busskifte).
Desuden er det lykkedes at få gennemført
en forbedring af bus 432´s første

morgenafgang (p.t. kl. 5.53 fra Gørlev),
således at afgangen rykkes nogle minutter,
så der kan opnås forbindelse med IC-togene
kl. 6.30 på Slagelse station. Denne ændring
iværksættes ligeledes 10. december 2017.
Men også for skoleeleverne bliver der
forbedringer, idet bustiderne på ruterne
438, 439 og 491 rykkes med ca. en halv
time, så de kommer til at passe bedre med
ringetiderne på Stillinge skole og Trelleborg
Friskole. Disse forbedringer iværksættes fra
det nye skoleårs start august 2017.
I øvrigt har busborgergruppen fået
opfyldt mange ønsker til forbedringer af
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busdriften i kommunen. Men her har jeg
valgt kun at orientere om forholdene i vort
område.
I Slagelse kommunes busborgergruppe
har vi 3-4 årlige møder, hvor vi drøfter
forbedringer af busdriften i hele Slagelse
kommune. Har du ønsker hertil, er du meget
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velkommen til at sende mig en mail, så skal
jeg nok fremføre dit ønske på førstkommende
møde. Næste møde i busborgergruppen er i
øvrigt torsdag d. 8. juni.
Ebbe Gjørup.
Mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk

Lokalrådet afholder det traditionsrige

Valgmøde
Torsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19.00.
Mødet holdes i Stillinge Forsamlingshus.
Forud for kommunalvalg plejer Hejninge-Stillinge Lokalråd at holde
valgmøde med deltagelse af spidskandidaterne fra de etablerede
landsdækkende partier.
Det er efterhånden blevet en tradition, at valgkampen begynder i Stillinge
Forsamlingshus. Nogen mener dog, at valgkampen startede allerede sidste
år, men det skal ikke afholde os fra at holde valgmøde og dermed skyde
”den rigtige” valgkamp i gang.
Sæt derfor allerede nu X i kalenderen d. 3. oktober og mød op med åbent
sind og gode spørgsmål til politikerne.
Lokalrådet sørger som sædvanligt for en hård og retfærdig ordstyrer, så
ingen får lejlighed til enetaler, og så mødet kan foregå i en sober tone.
Lokalrådet er vært ved kaffe / te og brød.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

www.2sogne.dk
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Hus- og Grundejerforeningen
for Stillinge Sogns Strandarealer
Sankt Hans aften 2017
Sankt Hans aften 2017
Sankt Hans aften 2017

Traditionen tro arrangerer grundejerforeningen
Traditionen
arrangerer
Hus &tro
Grund
bål pågrundejerforeningen
Stillinge Strand

Traditionen tro arrangerer
Hus &grundejerforeningen
Grund bål på Stillinge Strand
Hus & Grund bål på Stillinge
BåletStrand
tændes kl. 21.00
Bålet tændes kl. 21.00
Bålet tændesBåltaler
kl. 21.00er Troels Christensen
Båltaler er Troels Christensen
Fmd.
for
Kultur-,
Fritidsog Turismeudvalget i Slagelse Kommune
Båltaler
er Troels
Christensen
Fmd.
for Kultur-,
Fritidsog Turismeudvalget i Slagelse Kommune
. for Kultur-, Fritids- og Turismeudvalget i Slagelse Kommune
Med forbehold
Med forbehold
for vind-forogvindvejrf
forbehold for vind- og vejrforhold
Medvenlig
venlig
hilsen
og gensyn
på Med
gensyn
Med
hilsen
og på
Bestyrelse
Hus
&
Grund
Med venlig hilsen og på Bestyrelse
gensyn
Hus & Grund
Bestyrelse Hus & Grund

Gymnastikopvisning 2017 i Stillinge IF

Årets gymnastikopvisning blev afholdt i slutningen af marts måned - her er det Krudtuglerne, som viser, hvad de
har lært i løbet af året.
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Skt. Hans
grillaften i
Spejdergården
Fredag d. 23/6-2017
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.
Kl. 20.15:
Bålet tændes.
Salg af øl, vand, vin, kaffe/te, kage og is.
Det ændrede koncept, hvor vi ikke byder på salatbar fortsætter 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 fakkeloptog kl. 20.00.
Vel mødt til en hyggelig Skt. Hansaften i Spejdergården.
KFUM SPEJDERNE

KFUM

spejderne

Loppemarked

KFUM

spejderne

KFUM spejderne i Stillinge
afholder deres kendte loppemarked
Søndag den 13. august kl. 10.00 bliver snoren klippet og
spejdernes store loppemarked løber af stablen.
Stedet er som sædvanligt i Spejdergården på Støvlebækvej.
- Mød op og gør en god handel.
Vi samler stadig ind, så ligger du inde med effekter, som 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 - Peter Nielsen tlf.: 51 25 32 19
Karsten Jørgensen tlf.: 22 34 73 95
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Tagdækning

SLAGELSE DYREHOSPITAL

Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse
og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Undersøgelser · Operationer
Tandbehandling · Laboratorium
Fysioterapi · Kattens Værn
Kattepension · Hundelegeplads
Tilbehør · Foder

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
Rugvænget 12 · Slagelse
Tlf.: 58 50 51 61
mail@slagelsedyrehospital.dk
Slagelsedyrehospital.dk
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Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87
Åbningstider
Mandag 10 -16 • Tirsdag 1000-2100 • Onsdag lukket
Torsdag 1000-1700 • Fredag 1000-1700 • Lørdag efter aftale
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA
Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26
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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
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Aut. Kloakmester - Aut.
og entreprenørarbejde
Kloakmester
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- og entreprenørarbejde

Kloakering & dræning
Kloakering & dræning
Tilslutning til offentlig kloakering
Slamsugning og spuling af:
kloakker, dræntil
septiktanke
m.m.
Tilslutning
offentlig
kloakering
Støbearbejde
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn se
Jordflytning
Kystsikringer
Støbearbejde
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m.
Jordflytning
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons
Nedrivning med professionelt
udstyr
Kystsikringer
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler,
Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons
Belægningsarbejde
Ny, om - og tilbygninger
Nedrivning med professionelt udstyr
Total, hoved og fagentreprise
Vedligeholdelse
og reparation af grusveje me
Anlægning af haver og grønne
områder, samt vedligeholdelse
TV-inspektion af kloakerSalg og levering af sten - og grusmaterialer, jo
Saltning og snerydning
Belægningsarbejde
Container kørsel/Udlejning

Ny, om
- og tilbygninger
Ovenstående arbejde udføres for private
- og erhvervskunder,
af veluddannet
og kvalitetsbeviste medarbejdere som
altid følger
projektet
fra start til slut med
Total,
hoved
og fagentreprise
professionelt udstyr.

Anlægning af haver og grønne områder, sam

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i
TV-inspektion af kloaker
projektet.

Saltning og snerydning
Container kørsel/Udlejning

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervs
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger proje
professionelt udstyr.

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarb
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Tradition og fornyelse…
Legeredskaber til de mindste
I 2016 blev Askehavegård til en integreret
institution, hvilket betyder, at vi nu også har
vuggestue. Vi har allerede 12 vuggestuebørn
eller ”Larver”, som de hedder hos os.
De fleste af de udendørs legeredskaber,
som klatrestativer gynger og rutsjebaner
er lidt for store at bestige for de små, så
vi besluttede at købe nogle udendørs
legeredskaber, som passer til de små
størrelser. I maj måned fik ”Larverne”
derfor deres eget lille område på vores
store dejlige grund, med de fine nye ting:
4 personers brandbil, 4 personers Jeep, et
balanceelement til at gå på med nedgravede
træstammer med reb til at støtte sig til, og et
klatrestativ med rutsjebane.
Traditionen tro har
bedsteforældrene været på besøg…
Som sædvanligt var der kæmpe stor
opbakning til årets bedsteforældredag, som

blev holdt onsdag d. 11. maj. Omkring 50
bedsteforældre mødte op til en hyggelig dag
med børnebørnene på deres ”arbejdsplads”.
Alle medbragte en blomst/plante, der
skulle plantes i krukker eller bede, der
dukkede sågar et æbletræ op. Så nu er
børnehaven klar til at byde sommeren
velkommen, som forhåbentlig ligger lige
rundt om hjørnet.
Farvel til krudtuglerne
Sommerferien nærmer sig og snart skal
vi sige farvel til vores store ”Krudtugler”.
De er alle spændte og forventningsfulde,
og snakker meget om, hvordan det bliver
at komme i skole. Nogle mener at vide,
hvordan det er, da de har store søskende i
skolen. Andre glæder sig, fordi de har hørt,
at man selv kommer til at bestemme mere.
Deres ugentlige forløb bliver 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.
Som et led i forberedelsen, kommer
”Krudtuglerne” på to halvdags besøg i
skolen. I skolen er de meget dygtige til at
gøre disse dage fantastiske for børnene,
som hermed får en rigtig god start på
deres skolegang. Noget af det sidste,
”Krudtuglerne” er med til i børnehaven,
er meget stort for dem. De skal nemlig til
Slagelse og spise på restaurant.

Juni

2sogne

Besøg fra Stillinge Børnehave
Torsdag d. 4 maj havde vi hele gruppen
af kommende skolebørn fra Stillinge
Børnehave på besøg. I alt kom der 17
”Spilopper”, og flere af dem kendte nogle
af vores ”Krudtugler”, så de var hurtigt
i gang med at udforske faciliteterne. Der
blev kælet kaniner og geder, leget, rutsjet og
gynget. Derudover blev der serveret te, lavet
over bålet på legepladsen.
Arbejdsdag veloverstået
Askehavegård er så privilegeret, at vi har et
aktivitetsudvalg, som år efter år får stablet
en arbejdsdag på benene. Der er stor
opbakning omkring arrangementet fra både
personale og forældre.
Det handler om et fællesskab, hvor man
gennem vedligeholdelse, reparation og til
tider nyskabelse får skabt nogle rammer
for institutionen og relationer hinanden
indbyrdes.
Dagen resulterer i mange dejlige
lege, familiehygge (for hele familien er
inviteret), og selvfølgelig også kæmpe mix af
arbejdsopgaver.

2017

13

Det er nemlig ikke for Børnehusets skyld, at disse
forældre løfter i flok, det er for børnenes skyld.
Så en kæmpe tak til forældrene, som
er med til at gøre Askehavegård til det
fantastiske sted, som det er.
Goddag og farvel
Vi vil gerne byde velkommen til:
Karl, der er startet på laden 1. april.
Liva, der er startet på laden 1. april.
Vi håber, at I må få en fantastisk tid her i
Askehavegård.
Der skal også lyde et kæmpe stort TAK
til Inge W. som er en del af det fantastiske
personale i Børnehuset. Inge har valgt at
forlade Askehavegård, da hun har længe
gået og leget med tanken om at blive
dagplejemor. Nu har hun fået chancen for at
prøve kræfter med den nye titel. Alt held og
lykke til Inge, hun vil blive meget savnet af
børn, forældre og kollegaer.
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

Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk
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Har du problemer med dine fødder, eller vil du bare forkæle dem?

Strandens fodterapi
Åbningstid efter aftale.

Tlf. 25 53 19 20
Stine Hybler
Dybkærvej 32 · Næsby Strand
4200 Slagelse

Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 49 70 03 30 · E-mail: kj@revisorkj.dk
www.revisorkj.dk
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Vi søger ejendomme til vores Guldkøbere

Vi har flere Guldkøbere, som ønsker at købe i dit
område, men som mangler at finde drømmeboligen.
Overvejer du at sælge din bolig?
Kontakt os på tlf. 72 10 00 18 for at få en gratis
salgsvurdering og hør mere om, hvilke Guldkøbere
vi har til netop din ejendom.

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

RealMæglerne
Vi tager det personligt
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Dybkærgaard

Udlejning af cykler, kajakker,
paddleboards og fiskestænger

Økologi, bæredygtighed og lokal produktion
• Gårdbutik med økologiske og lokale produkter, bl.a. chokolade, olie, æg,
honning, brugskunst m.m. Vi har også værtindegaver og gavekurve.
• Lysestøberi - vi støber lys i vores eget lysestøberi
• Udlejning af cykler, kajakker, paddleboards og fiskestænger
• Hus & Haveservice
Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse
dybkaergaard@live.dk · Tlf. 6199 9907

Åbningstider: Hverdage 14-18 · Weekend 10-18 · Webshop: www.dybkaergaard.dk
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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Murermester
Byggeri & anlæg
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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Hejninge Bylaug
Naturen i fokus i Hejninge
Fuglekasse-projekt
Hejninge Bylaug havde den 13. marts 2017
arrangeret bygning af fuglekasser til sognets
fugle.
Michael fra Tømrergården havde stillet
lokaler, materialer og sig selv til rådighed. Vi
var 8 voksne og 2 børn som savede, skruede
og finpudsede 10 fuglekasser og 2 uglekasser.
Vi havde en fantastisk hyggelig aften med
god forplejning, som Janne servicerede os
med under det hårde arbejde.
I påsken fik vi hængt fuglekasserne op ved
gadekæret og bag ved kirken. Til efteråret
skal uglekasserne op.
Vi siger 1000 tak til Tømrer Michael
og Janne for jeres gæstfrihed og lækker
forplejning.

Nu kan Hejninge sogns fugle rigtig yngle
her i foråret.
Trampesti-tur
Søndag den 30. april var afsat til trampesti–
tur, fra Trelleborg til Næsby Strand.
Vejrguderne var os meget venligt stemt,
de gode sandwich pakket i rygsækken og
bjørnekløerne endnu ikke høje. En rigtig
god tur, hvor 2 piger, Vicky og Winnie fra
Slagelse, heldigvis også deltog. Tilslutningen
kunne ikke blive mindre, idet kun 2 par
dukkede op. De gode sandwich blev nydt
ved Tude Å bådpladsen med et godt glas øl.
Mon ikke vi kan gøre det bedre næste år!
Som vanligt havde vi skraldesække med
og tog oprydningen af alt, hvad bilisterne og

2sogne

andet godtfolk syntes hørte til ud ad vinduet.
Strækningen fra Næsby Strand ad Næsbyvej
og hjem til Hejninge gav et pænt udbytte,
som ses på billedet.
Næste år tager vi turen igen og håber på
større opbakning.
Generalforsamling
Tirsdag den 25. april afholdte Hejninge
sin årlige generalforsamling. Der var et
pænt fremmøde. Formandens beretning og
regnskabet blev godkendt uden yderligere
kommentarer. 2 nye medlemmer blev
valgt, som suppleanter Andreas Nielsen og
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Maibritt Pilegård. Bestyrelsen består nu af 5
medlemmer og 4 suppleanter. Formandens
beretning kan læses på opslagstavlen, på
kirkemuren. Vi glæder os til næste års
aktiviteter.
Aktivitetskalender
Der er ingen planlagte aktiviteter i juni og
juli måned.
Hejninge Bylaug ønsker alle en god og solrig
sommer.
Anni, Bolette og Tine, Hejninge Bylaug
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Landsbyernes
Erhvervsnetværk
Havrebjerg · Hejninge · Kr. Stillinge

Behov for flere hoveder og nye ideer til din
virksomhed?
Så kom til netværksmøde i Landsbyernes Erhvervsnetværk onsdag den 14. juni 2017,
kl. 19.00-21.00 i HUSET, Bildsøvej 74C, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse.
På mødet vil der være indlæg fra Michelle Hasselbalch Pedersen, SDU, om
studerende som arbejdskraft, og Helge Dige Olsen, Kildemosen Smedie samt
Michael Andersen, Tøvestensgården, om praktisk erfaring med studerende og
flygtninge som ansat.
Undervejs vil der blive serveret en let anretning fra Skjoldholm Dinner samt
drikkevarer.
Fra 2017 betales kontingent for medlemskab af netværket og deltagelse i
erhvervsnetværkets arrangementer kræver medlemskab. Til dette arrangement kan
hvert medlem dog medbringe 1 gæst, som ikke er medlem af netværket, uden ekstra
betaling.
Bindende tilmelding (af hensyn til traktement) til landsbyerneserhverv@gmail.com
med oplysning om medlemmets navn og CVR-nr. samt evt. navn på gæst.

Burger er et rigtigt påskelam

Lam skal komme til verden i påsken, og det var præcis hvad der skete for Burger. Perfekt timing af
’papfar’ Brian Dehli - og sød ser han ud.
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Årets Picnickoncert

Fredag den 4. august 2017 kl. 18.00
Bandet Fire Halve er booket til årets
picnickoncert, der som sædvanligt afholdes
på boldbanerne bag Stillinge Hallen. Fire
Halves repertoire består af kendte hits fra
TV2, Gangs, Shu-bi-dua m.fl. Det bliver

en god oplevelse med mange hits vi alle kan
synge med på. Vi glæder os til at byde jer
velkommen til nogle festlige timer.
Lokalrådet.

Juni

Rigelig og veltillavet mad
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Stillinge Forsamlingshus

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

Lars Meng 40 53 85 89

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

Hanne’s Rengøring
Alt i rengøring
tilbydes

Tlf. 2125 8385
info@hannesrengoering.dk
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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

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

23

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
•
•
•
•
•
•

2017

•
•
•
•
•
•

Solvarme
Sanitet
Naturgas
Oliefyrsservice
Biobrændsel og pilleovne
mail: info@naesbyvvs.dk
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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
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LIVETS NÅDE
Jesus forkynder Guds nåde, som allerede er blevet os til del i
det, at vi lever, i det liv vi er velsignede med. Og tror man, at
livet er en nåde, en gave fra Gud, vil det forandre én.
En gang, da Jesus havde helbredt ti spedalske, kom én
af dem tilbage for at takke ham og prise Gud, og det var en
samaritaner. Da spurgte Jesus: „Var der ikke ti, der blev
rene? Hvor er de ni? Er det kun denne fremmede, der er
vendt tilbage for at give Gud æren?“ Og han sagde til ham:
„Stå op og gå herfra! Din tro har frelst dig.“
Det sidste er det bemærkelsesværdige. Din tro har
frelst dig, siger Jesus. Man skulle tro, at den førhen spedalske mands frelse bestod i, at han var blevet helbredt for
sin sygdom, men det er altså ikke tilfældet. Hans frelse
består i, at han forstår og tror, at helbredelsen er Guds gave,
og at han takker og priser Gud for det. Derfor kender han til
at være taknemmelig, han kender den sande og tilbørlige
ydmyghed og den skyldighed, hvormed han er sat i verden.

For det hænger sammen alt sammen. Hvordan man
tager livet, afhænger naturligvis helt af, hvorfra man tager
det. Tager man det som en selvfølgelighed eller som noget
man er berettiget til, noget som man så at sige selv ejer, så
handler man følgelig også efter eget forgodtbefindende med
det.
Tager man det i stedet som en gave, en velsignelse og
nåde, så forstår man at takke for det, omgås det i ydmyghed
og kende den skyldighed mod giveren, som gør, at man står
til ansvar for, hvordan man behandler denne gave, og derfor
giver man agt på hans ord og bud, som vil lære os tage vare
på livet.
MB
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SOMMERKONCERT
I HEJNINGE KIRKE
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Torsdag den 1. juni, kl. 19.30

Tine Karlshøj-Andersen, fløjte, og
Andreas Flensted Jensen, klaver
Under overskriften "Kærlighed og lyse nætter" vil Tine
Karlshøj-Andersen føre os igennem en fortællekoncert
Sammen med Andreas Flensted Jensen fylder hun kirken med stemningsfuld musik. Smukke klassiske værker
for tværfløjte og klaver, som beskriver sommernatten,
forelskelsen, desperationen og glæden. Desuden danske
fællessange om sommer, kærlighed og levet liv. Det hele
bindes sammen af fortællinger om musikken.
Efter koncerten fortsættes arrangementet med mere
fællessang, endnu et par stykker for klaver og fløjte og
kaffebord i Kelstrup forsamlingshus.
Der er gratis adgang til både koncert og kaffebord.
Alle er velkomne.
(Den før annoncerede koncert med Mikkels Kvartet er aflyst pga. sygdom.)
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MINIKONCERT
I STILLINGE KIRKE
Søndag, den 18. juni

K KI IRRKK E
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To Børnekor
Stillinge Kirkes børnekor får besøg af Nørrevangskirkens
børnekor. Begge kor deltager i gudstjenesten kl. 10.30.
Umiddelbart efter gudstjenesten synger korene sammen
rytmiske sange af Mia Engsager fra Havrebjerg. Korene
bliver ledet af Nørrevangskirkens to organister Signe Bech
Schnedler og Søren Egmose og Stillinge kirkes organist
Charlotte Nielsen.

SOMMERKONCERT
I STILLINGE KIRKE
Søndag, den 2. juli kl. 15.00
Kammerkoret Aventura

Det københavnske kammerkor Aventura slutter deres
sommerturné hos os, hvor de vil synge danske og svenske
sommerlige sang, foruden satser af Palestrina, Mozart,
Duruflé og Ole Geilo.
Koret ledes af Dorte Klingenberg Iversen.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.
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KIRKEN I SOMMERLANDET

Tirsdag, den 27. juni, kl. 19.30:
En musikalsk aften i selskab med Drachmanns Venner.
Denne aften er der seriøs og munter underholdning med
viser og sange af Holger Drachmann i vente. Det er
duoen Drachmanns Venner, som består af Lene Oustrup
og Peter Lorenzen fra Kolding, der vil synge og fortælle.
Vi mødes i præstegården, hvor der også vil være kaffebord.

Tirsdag, den 4. juli, kl. 19.30:
Gudstjeneste i Stillinge kirke ved provst Ulla Thorbjørn
Hansen, Slagelse, derefter kaffebord i præstegården.
Ulla Thorbjørn Hansen vælger sange fra Højskolesangbogen og krydrer udvalget med fortællinger og historier
Tirsdag, den 11. juli, kl. 19.30:
En overraskelse!
Alle er velkomne. Der er fri entré alle aftenerne.

2sogne
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd
Fredag d. 28. april afholdt vi det årlige syn på kirke,
kirkegård, graverbolig samt på præstegården. Det gav ikke
anledning til de store bemærkninger. Det drejer sig kun
om almindelige vedligeholdelsesarbejder. Det er nemlig
kun større arbejder til en værdi af mere end 25.000 kr.,
der skal søges særskilt om i provstiet.
Men vi har alligevel et enkelt anlægsønske på 50.000
kr. Det drejer sig om, at mandskabsfaciliteterne for
kirkens graverpersonale ikke er tidssvarende. Derfor
satser vi på at bygge et helt nyt mandskabshus m.m., som
er tidssvarende. Det er en lang og omstændelig proces, og
de 50.000 kr. er til brug for udarbejdelse af et
skitseprojekt, som så skal godkendes, før det endelige
byggeri kan finde sted.
Det er efter min mening ekstremt vigtigt, at rammerne for kirkens arbejde er i orden, for først da kan
sognelivet blomstre. Vi søger derfor også til stadighed at
udvikle vore møder og arrangementer, samtidig med at vi
holder traditionerne i hævd. Af møder og arrangementer
her i sommer kan nævnes friluftsgudstjenesten søndag d.
11. juni kl. 10.30, hvor vi rykker ud i det fri og holder
gudstjeneste og efterfølgende spiser vor medbragte mad i
præstegårdshaven. Menighedsrådet sørger for kaffe og
småkager. Og Kirken i Sommerlandet skal vi heller ikke
snydes for. Også her holder vi traditionen i hævd.
Men så er der også plads til en nyskabelse. Vi satser
hele butikken, når vi søndag d. 17. september kl. 14.00
inviterer jer til arrangementet ”Cohen i kirken”, en
poetisk koncertfortælling om nyligt afdøde Leonard
Cohen fremført af Karsten Holm & Cohen-trioen. Da det
er en ret dyr koncert, tillader vi os at tage 50 kr. i entre.
Indbefattet i entreen er også et lille traktement efter koncerten. Men meget mere om dette i næste nummer af 2
Sogne.
Så er der blot tilbage at ønske jer alle en rigtig god
sommer!
Ebbe Gjørup/formand
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Udflugt til Den fynske Landsby
– for pensionister og ældre i Kirke Stillinge sogn

K KI IRRKK E
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Tirsdag den 15. august, kl. 10-17.

I samarbejde med Hyggeklubben i Præstegården
inviteres pensionister og ældre på bustur til friluftsmuseet Den fynske Landsby ved Odense.
Vi kører fra Præstegården i kirke Stillinge kl. 10 og er
hjemme igen kl. 17. På turen skal vi se de smukke gamle
bygninger fra 1800-tallet og få et indtryk af det liv, der
blev levet på H.C. Andersens tid.
Busturen og entreen til Den fynske Landsby er gratis.
Til gengæld skal deltagere selv betale 100,- kr. for
middagsmad, dessert og kaffe.
Tilmelding skal til sognepræst Morten Brøgger,
tlf. 58 54 70 40 eller mail: mbr@km.dk
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GUDSTJENESTER

2017

Stillinge

Hejninge

4. juni, Pinsedag
5. juni, Anden pinsedag
11. juni, Trinitatis søndag
18. juni, 1. s. e. trinitatis
25. juni, 2. s. e. trinitatis

900
1030
1030 (F)
1030 (B)
1030

1030
Ingen
Ingen
900
Ingen

2. juli, 3. s. e. trinitatis
9. juli, 4. s. e. trinitatis
16. juli, 5. s. e. trinitatis
23. juli, 6. s. e. trinitatis
30. juli, 7. s. e. trinitatis

1030
900
1030
1030 *
Ingen

Ingen
1030
Ingen
Ingen
900 **

6. august, 8. s. e. trin.

1030*

Ingen

F = Friluftsgudstjeneste
B = Børnekor medvirker
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdage, d. 13. juni og d. 11. juli, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Lone Uldall Jørgensen og ** Grith
Seersholm.
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og arrangementer i præstegården.
Ferie
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 17. juli - 7.
august. Embedet varetages af præsterne i Sct. PedersHavrebjerg sogne. Henvendelse kan ske til kirkekontoret på 58 52 08 81. Se også: www.sctpederskirke.dk
Sognenes hjemmeside
www.stillingekirke.dk – gælder for begge vore 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.

KKI IRR K
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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
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
Henrik Hviid
Anni Ejland Nielsen
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formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
kasserer@stillingeif.dk
badminton@stillingeif.dk
fodbold_senior@stillingeif.dk
gymnastik@stillingeif.dk
2223 0000 handbold@stillingeif.dk
4033 3537 petanque@stillingeif.dk

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

www.stillingeif.dk

5194 9397
6067 3342
5353 6290
4114 3792
20739789

Varmestuen
Sdr. Stationsvej 2
Tlf. 58 53 47 09

Slagelse

Æ

R

Brian Grundahl
Arne Olsen
Kirsten Nielsen
Ole Hansen
Kim Nielsen
Maria Sværke
Christina Winther
Connie Jensen
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Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Petanque
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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.

WWW.FACEBOOK.COM/SLAGELSEBOGROENT
Åbent hverdage 9-1730·
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600

Disagervej 22, Øster Stillinge
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Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56

Rieks Rengøring
• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask
V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

Kelstrup Forsamlingshus

Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk
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- motionsløb og aktivitetsdag for børn og voksne
ved Bildsø Strand og Skov
Har du og din familie, dine venner eller
dit løbehold lyst til en aktiv dag? Vær med
ved Indian Summer Run 2017, som foregår
ved Bildsø Strand og skov søndag den 20.
august.
Løbet er både for børn og voksne og løbere
på alle niveauer. Ruten ved børneløbet er på
1,4 km og foregår i skoven, mens de voksne
kan vælge mellem en rute på 5 km eller 10
km, som foregår langs strand, i klit og i skov.
Børneløbet begynder kl. 10 og voksenløbet kl. 11. Før løbene sættes i gang, vil der
være fælles opvarmning.
Der er forskellige aktiviteter i målområdet,
blandt andet kan du bage snobrød med
spejderne fra Stillinge og prøve en tur i
kajak sammen med foreningen Aktiv Natur

Velvære, som hører til i Bildsø Skov - og som
iøvrigt har 10 års jubilæum i år.
Der er tidtagning med chip og fine
medaljer til alle børn. Alle kan få gratis
vand, frugt og kage.
Vinderne af voksenløbet vil få en flot
præmie, ligesom der vil være en masse
lodtrækningspræmier.
Tilmeldingen på www.stillingeif.dk og
Lapio er åben indtil den 13. august. Der vil
være begrænset mulighed for at eftertilmelde
sig på løbsdagen.
Hvis du har spørgsmål til løbet - eller har
lyst til at hjælpe med som frivillig ved løbet
- er du meget velkommen til at kontakte
Arne Olsen fra arrangørgruppen på nf@
stillingeif.dk
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Nyt spillertøj til Stillinge IF
Stillinge IF’s herre- og dameseniorer samt
old girls i fodbold har fået flot nyt spillertøj,
som er sponsoreret af lokale virksomheder.
Herrerne takker Filter Support, mens

Petanque
Vi er kommet godt   igang her efter påske,
og selv om vejret ikke er allerbedst møder
mange op hver gang, vi har mødedag.
Vi har ikke nogen arrangementer i den
kommende tid, men har budt velkommen et
par nye medlemmer, så vi spiller og hygger
os som sædvanlig: Tirsdag 14-16. Fredag 1416. Lørdag 10-12
Connie og Bent

damerne takker HJ Huse, JP Larsens ELservice og XL-Byg. Forhåbentlig ligger
der en masse point og gode placeringer i
tabellen gemt i det nye tøj.
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Stillinge Skoles elever har netop taget den
årlige trivselsmåling. Igen i år har eleverne
svaret, at de trives rigtig godt, og at de er
tilfredse med deres kammerater samt lærernes
og pædagogernes arbejde. Som skoleleder er
det altid en fornøjelse at få bekræftet det, som
vi alle oplever i hverdagen.
Skolens trivselsdag blev afholdt fredag
d. 28. maj, og her var alle eleverne i gang
med forskellige opgaver på kryds og tværs
af alder og køn. Det var en stor fornøjelse
af se eleverne hjælpe hinanden og observere
de mange smil, når det lykkes at få bugt med
en udfordring i en aktivitet. Trivselsdagen
er kommet for at blive, og jeg glæder mig
allerede til næste år.
Tiden står også i prøvernes tegn. 9.
klasserne skal til afgangsprøver, og da vi i
år har fire 9. klasser, betyder det lidt ekstra
travlhed. Vi er sikre på, at eleverne gør
deres bedste, og at de unge mennesker går
fra skolen med både den faglige og sociale
ballast, som gør dem i stand til at tage en
ungdomsuddannelse. Jeg vil glæde mig til at
trykke dem alle i hånden og ønske dem held
og lykke på livets vej til translokationen sidst
i juni.
I SFO’en vil der d. 1/6 blive afholdt
familiefest. Her vil eleverne vise deres
færdigheder ud i dans, og forældrene kan
komme og spille f.eks. rundbold med deres
børn. Desuden vil SFO’en d. 16/6 deltage i
den årlige multidag i Korsør. Her vil eleverne
have mulighed for at afprøve forskellige
sportsgrene, da de forskellige sportsforeninger
præsenterer deres egen sportsgren. Vi håber
på nogle gode dage for både børn og voksne.

2sogne

I kommende skoleår skal vi dele den
nuværende 0. klasse i to. Årsagen er, at skolens
elevtal er stigende, og at 31 elever er for meget
i én klasse. Vi har gentagende gange oplevet,
at vi starter med én klasse på skolen, men at
den meget hurtigt må deles i to. Det er med
til at bekræfte, at Stillinge Skole tilvælges af
mange forældre uden for skolens distrikt. Jeg
tror på, at tilgangen til skolen bliver større
i de kommende skoleår, da de nye bustider,
vil medføre markant mindre ventetid for de
elever, som kommer fra Slagelse by og omegn.
Til næste år vil vi også fortsætte arbejdet
med at øge elevernes læring, så alle elever
lærer så meget som muligt. Vi vil fortsætte
væres indsats med synlig læring, hvor eleverne
er bevidste om, hvad de er i gang med at
lære, hvad det næste skridt i læringen er og
hvordan de kommer videre derfra. Ledelsen
vil desuden sætte fokus på brugen af data og
på, hvordan data som en del af helheden kan
være med til at bevidstgøre medarbejderne
om, hvordan de bedst muligt hjælper den
enkelte elev videre i læringen. Den enkelte
elev vil have egne mål, som lærere, elev og
forældre i samarbejde arbejder på at nå.
Efter sommerferien vil der også være
suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Årsagen
er, at nogle af de nuværende medlemmer er
tvunget til at stoppe, da deres børn går ud
af 9. klasse. Skulle man have lyst til at stille
op, er man altid velkommen til at henvende
sig til skolens ledelse eller medlemmerne af
skolebestyrelsen. Vi håber, at mange ønsker
at arbejde med skolens udvikling, så vi i
fællesskab fortsat udvikler skolen i en positiv
retning.
Martin Meier
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Skolebestyrelsens
årsberetning 2016/2017
Skolebestyrelsen godkendte maj 2016
Stillinge Skoles værdiregelsæt. En lang
proces var havde nået et foreløbigt mål. Der
blev lavet en flot folder, og skolebestyrelsen
startede efter sommerferien med at deltage
til næsten alle forældremøderne, hvor
folderen blev udleveret til forældrene,
sammen med et lille oplæg. Velvidende at
regelsættet skal være en del af hverdagen,
besluttede skolebestyrelsen at invitetere alle
forældrerådene til et møde her i foråret,
hvor skolebestyrelsen ville arbejde med den
videre implementering af værdiregelsættet.
Hvordan får vi den forankret, og hvordan
sikrer vi os som skolebestyrelse forældrenes
kendskab til skolens trivlsel og mobbepolitik
Desværre var der meget få tilmeldte til det
planlagte arrangement, hvorfor det blev
aflyst.
Foråret 2016 blev samtlige skolebestyrelses formænd, næstformænd og
skoleledere inviteret til et dialogmøde med
skoledirektionen, uddannelsesudvalget og
borgmesteren . Emnet for dialogen var de
udfordringer, som skolen i Slagelse Kommune
har. Efter et oplæg blev dette drøftet livligt
blandt alle skolebestyrelserne. Konklusionen
blev efterfølgende, at der skal arbejdes
videre med emnet uddannelsesparathed, da
der er for mange unge i Slagelse kommune,
der ikke er uddannelsesparate. Alle elever
bliver vurderet, om de er uddannelsesparate
på de første karakterer der gives i 8. klasse.
Er man ikke uddannelsesparat, laves der en
handleplan mhp at blive det. For at eleven
er uddannelsesparat, skal eleven have et
gennemsnit på karakteren 4 i alle fag. .
Den ny skolereform lægger op til styrkelse
af samarbejdet med forældrene og deres

inddragelse i folkeskolen. Forældrene er en
ressource og skal bidrage til skolens virke.
Derfor er det præciseret i folkeskoleloven,
at
skolebestyrelsens
principper
for
samarbejdet mellem skole og hjem også skal
omfatte principper for forældrenes ansvar
i samarbejdet. Principperne vil fx kunne
beskrive, hvilke forventninger skolen har
til forældrenes deltagelse i forældremøder,
skole-hjem-samtaler og faglige eller
sociale aktiviteter på skolen. Dermed kan
forældrene bidrage til tilgangen til og
håndteringen af det. Skolebestyrelsen har
revideret principperne for forældrerådet.
Skolebestyresen har der ud over arbejdet
med revidering af andre principper.
Herunder principperne omhandlende
skolerejse, brug af mobiltelefoner i skolen.
samt formål med skole/hjemsamtalerne.
Skolebestyrelsen har arbejdet med mål og
indholdsbeskrivelse for SFO.
Skolebestyrelsen
har
ansøgt
om
nedsættelse af timetallet på 4-6 årgang i
autismerækken jvf folkeskolens paragraf
16 b.
Økonomien er en del af skolebestyrelsesarbejdet. Den er ok, men der er ikke plads til
de store armbevægelser. Der er dog fundet
mulighed for etablering af cykelbane.
Til sidst men ikke mindst. Bustiderne har
atter været på dagsordenen, og denne gang
sker der noget i bustiderne. Det hele hænger
nu bedre sammen. De ny bustider betyder
nye ringetider, så efter sommerferien
begynder skolen kl 8.15
Skolebestyrelsen
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M www.mads
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.
I/S
R.M. Maskinbrodering
Maskinbrodering I/S
v/Rikke
v/Rikke Borup
Borup Ryttersgaard
Ryttersgaard &&
Marie
Borup Jensen
Jensen
Marie Borup
Løvegade
Grønhøjvej40A,
12b,4200
4200Slagelse
Slagelse
Tlf.
Tlf. 2627
26274679
4679eller
eller2332
23320385
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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S mmerfuglen
www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293
Dianalund
Holbergsvej
81B
Tersløse
www.stepla.dk
4293 Dianalund
www.stepla.dk
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Anlægsgartnermestre
Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester
Aut. kloakmester

Et trygt alternativ
for de mindste!

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE
NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE

GRÆSETABLERING
GRÆSETABLERING
BESKÆRING
TRÆFÆLDNING
TRÆFÆLDNING
KLOAKARBEJDE
KLOAKARBEJDE

www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Brian Olsen

VEDLIGEHOLDELSE
Anlægsgartnermestre
Holbergsvej 81B
26Brian
16 57Olsen
20
Tersløse
brian@stepla.dk
VEDLIGEHOLDELSE
BESKÆRING
4293 Dianalund
26 16 57 20
brian@stepla.dk
Martin Bertram

www.stepla.dk

40 56 00 75

Martin Bertram
Aut. kloakmester

Lea & Stian Koldhøjvej 7, 4200 Slagelse tlf.: 20896179
	
  

martin@stepla.dk
40 56 00 75
martin@stepla.dk

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE

GRÆSETABLERING
BESKÆRING

Brian Olsen

VEDLIGEHOLDELSE

26 16 57 20

brian@stepla.dk

TRÆFÆLDNING

KLOAKARBEJDE

Martin Bertram

40 56 00 75

martin@stepla.dk

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

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!
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Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse
• Vedligeholdelse af
grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

v/ Lasse Zielinski

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

www.t-g-s.dk

VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

CONTAINERE INDUSTRIAFFALD
BLOKVOGNSTRANSPORT

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

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

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING
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Sydbank Slagelse
Schweizerpladsen 1 A · 4200 Slagelse
tlf. 74 37 94 00 · sydbank.dk
Åbningstider
Mandag-fredag 10-16
Dog torsdag 10-17.30

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. 7.30-16.00

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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Klub Stjernen er ved at gøre klar til sommerferie og vores berømte Bonbonland-tur for
vores medlemmer. Vi går til sommerferie
d. 31. maj 2017, som er sidste klubdag for
denne sæson. Bonbonland-turen bliver
afholdt søndag d. 18. juni 2017, da vi håber
på, at vejret har artet sig til sommervejr til
den tid.
Vi mødes i klubben kl. 8.30 og vil være
tilbage ved klubben omkring kl. 17.00, hvor
forældre kan hente deres børn. Dette koster
50,- kr., som skal betales ved tilmeldning, der
er senest d. 29. maj 2017 i Klubben.
Penge til køb af mad/drikkelse dernede
eller madpakke/drikkelse medbringes selv.
Klubben giver en is dernede. Vi finder et
fælles samlingssted i Bonbonland, hvor
børnenes tasker kan stå. Der er altid en
voksen på dette sted. Børnene går sammen i
grupper, så der er ingen der går alene.
Klubben åbner igen d. 4. September
2017 med udvidelse af vores åbningstider.
De er som følgende:
Mandag, tirsdag, onsdag & torsdag i
tidsrummet 14.00-20.00.

Klub Stjernen har lidt fejlagtigt fået oplyst
at 2sogne har jubilæum i år (det er dog først
til næste år), men hele 40 årgange af bladet er
det indtil videre blevet til. Det er prisværdigt
at have dette blad i lokalområdet, hvor
alle kan dele opslag, evt. om lokalhistorien
herude fra, nye og ældre virksomheder
der bliver præsenteret, at de forskellige
foreninger kan oplyse om, hvad der bydes
på i deres forening løbende gennem året osv.
Tusind tak for alle kræfterne bag dette blad,
der måtte have været igennem de sidste 40 år
samt til Arne Olsen der er redaktør på bladet
nu, og som har gjort det mere farverigt i de
sidste udgaver af 2sogne. Det er super dejligt
med noget kulør på.
Klub Stjernen har givet et tidligt 40 års
jubilæums gavebeløb på 4.000,- kr med et
kæmpe tillykke med på vejen.
Vi ønsker alle vores medlemmer og deres
familier en super skøn sommer + ferie og
vi glæder os rigtig meget til den nye sæson,
hvor vi byder velkommen til nye som gamle
medlemmer.
På bestyrelsens vegne Dorthe Gliese

www.klubstjernen.dk

Støt vores annoncører
- de støtter os!
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Stillinge Børnehave - Børnenes sted
Nede ved siden af plejehjemmet i nr. 50
ligger Stillinge Børnehave, som i år fylder
46 år. Mange af vores børn har deres
daglige gang i børnehaven, som måske deres
forældre har haft det.
Stillinge Børnehave har - trods navnet også en vuggestue, og vi er ikke større end,
at vi alle kender hinanden, og ved hvor
hinanden hører hjemme. Børnene er delt
op i tre grupper, hvor Mælkebøtten (op til
3 år) er vuggestuegruppen, Solsikken (3-5
år) er den ene af to børnehavegrupper
(mellemgruppen) og Spilopperne (5-6 år)
er børnehavegruppen med de ældste børn.
Opdelingen er lavet for at understøtte
børnenes udvikling, men samtidig har
børnene mulighed for at bevæge sig på tværs
af grupperne og lære af hinanden og hjælpe
hinanden.
Vi prioriterer tid til leg højt, og det har
stor betydning for os at skabe mulighed
for at venskaber kan opstå. Det at arbejde
sammen, lege sammen og have fælles
oplevelser giver værdien af fællesskab.
Børnene involveres også så vidt muligt i
daglige gøremål.
Bag børnehavebygningen ligger legepladsen, og børnene er ude så ofte som
muligt. Udelivet og oplevelser uden for
børnehaveområdet er også højt prioriteret.
Stillinge Børnehave laver mange udflugter
for børnene, f.eks. til biblioteket i Slagelse,
teaterbesøg og ture til Bildsø skov og strand.
Stillinge Børnehave dokumenterer ofte
med dagbøger, fotos på intranettet eller
på sin Facebook-side hvad børnene har
foretaget sig i løbet af dagen.
Selvejende institution
Stillinge Børnehave er en selvejende
institution, hvilket betyder at børnehaven er

finansieret af det kommunale budget, men
drives af en forældrebestyrelse, naturligvis
i samarbejde med den daglige leder Ellen
Iuel og medarbejderne i børnehaven.
Bestyrelsen i en selvejende institution
står dermed i spidsen - og bærer ansvaret
- for børnehaven. Det er et system, der
fremmer ansvarsfølelsen og giver forældre
mulighed for at præge deres børns hverdag
i børnehaven.
Vi har heldigvis mange engagerede
forældre, der bakker op om Stillinge
Børnehave, og er ansvaret bevidst, men vi
kunne godt bruge flere hjælpende hænder. Jo
flere hjælpende hænder vi får i børnehaven
til det praktiske, desto færre penge skal vi
afsætte til håndværkere og vedligeholdelse,
og jo flere penge har vi til børnene.
Vi har i Stillinge Børnehave ved
indgangen en liste med arbejder som
forældre kan foretage sig, når de har
mulighed for det. Så meld gerne ind på de
enkelte opgaver og frigiv lidt flere penge til
børnene.
Vi inddrager forældrene så meget det
lader sig gøre og opfordrer dem til at deltage
i ture, arrangementer, bestyrelsesarbejde
og arbejdsdage, ligesom de er velkomne
til at være i børnehaven i dagligdagen. Vi
involverer forældrene i arbejdet omkring
deres børn ved at holde dem orienterede
om hvad vi arbejder med og hvordan.
Involvering har betydning for barnets trivsel
i hverdagen.
Børnehavens åbningstider er mandag til
torsdag kl. 6.00 - 17.30 og fredag kl. 6.0016.30. Vi kan kontaktes på stillinge-bh@
slagelse.dk.
På bestyrelsens vegne Lars Emde Poulsen
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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- 16
FREDAG: 10-17
LØRDAG: 9-13

ELLER EFTER AFTALE
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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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Hejninge Skole nedlagt for 50 år siden
Af Helge Christiansen 2017
Den 1. april 1967 fratrådte Johannes Larsen
sin stilling som enelærer ved Hejninge Skole,
altså for præcis 50 år siden. De 14 børn fra
de 3 yngste årgange blev så flyttet til Stillinge
Centralskole, og herefter begyndte alle nye
årgange i Stillinge Centralskole. Allerede fra
1955 havde de 4 ældste årgange i Hejninge
gået på Vestre Skole i Slagelse.
Lærer Larsen holdt op efter næsten 37 år
som lærer i Hejninge på grund af alder, men
han fortsatte som organist ved Hejninge
Kirke i endnu 4 år. Han døde i 1972, 72 år
gammel.
Hejninges ældste kirkebog er fra 1648, og
af den fremgår det, at der ikke har boet en
degn i Hejninge før end fra 1712. I 1720-erne
blev der bygget en af Frederik 4.s kongelige
skoler i Næsby, og den kunne børnene fra
Hejninge gå til, hvis forældrene kunne og

ville betale for det. Gennem 1700-årene
boede der 6 forskellige degne i Hejninge,
og de underviste også enkelte børn, hvis
forældrene betalte. Degnene og deres
vanskelige forhold er beskrevet i Anders
Petersen: Sjællands Stifts Degnehistorie side
140f. Desuden i Johs. C. Jessen: Slagelse
Herreds Skolehistorie fra side 85.
Først i 1806 fik Hejninge ordnede
skoleforhold. Der blev indrettet en simpel
lærerbolig og en lav og snæver skolestue i
den gamle degnebolig, og der blev oprettet
et kombineret lærer- og kirkesangerembede.
Biskop Mynster besøgte Hejninge Skole
2 gange, og det kan der læses om i ”2sogne”
fra april 1998. Den gamle skole brændte i
1916, men forinden var der blevet bygget en
ny skole i udkanten af byen i 1911. Denne
skole er nu en del af Trelleborg Friskole.

Den smukke nye Hejninge Skole blev tegnet af arkitekt Strøm Teisen.
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Lynbranden på Gåsenager i Kelstrup
Af Helge Christiansen 2017
Lørdag den 17. august 1929 trak et kraftigt
tordenvejr hen over Kirke Stillinge Sogn.
Ved halvnitiden om formiddagen slog et
lyn ned i vindmotoren på Gåsenagergård i
nærheden af Kelstrup Strand. Det begyndte
at brænde i stråtaget under vindmotoren,
og vinden gjorde sit til, at ilden hurtigt
bredte sig rundt i den nordlige og vestlige
stråtækte udlænge. Den sydlige længe med
hestestalden var teglhængt, så der var ilden
lidt længere om at få fat. Heldigvis drejede
vinden snart om i sydøst, og det bevirkede,
at stuehuset blev reddet.
Ejeren af gården, den 59-årige enkefrue
Rasmine Jacobsen, havde straks ringet efter
brandvæsnet, og Zoneredningskorpset kom
meget hurtigt til stede og udførte et godt
stykke arbejde. Forinden havde hendes søn,
bestyrer Johannes Jacobsen, sammen med
gårdens mandskab, sørget for at redde alle
dyrene. Alle kreaturerne var heldigvis på
græs, og de 5 heste kom hurtigt ud. 100
grise og et par hundrede kyllinger blev
også reddet, sådan at intet levende var i
fare. Derefter gik man i gang med at bære
de mest værdifulde møbler og sager ud af
stuehuset og i sikkerhed i haven. Det var på
det tidspunkt usikkert, om vindmotoren ville
styrte ned i stuehuset.
Da alle dyrene var i sikkerhed, gik
man i gang med at få spændt traktoren

for tærskeværket og få det reddet. Også
såmaskinen og alle vognene kom ud. På
lofterne over de stråtækte bygninger var der
både hø og halm, så her var det umuligt at
få bugt med ilden. Længe stod vindmotoren
og en skorsten og ragede op af ruinerne,
men til sidst faldt den ned og rev skorstenen
med sig. Foruden stuehuset blev der også
reddet et maskinhus nord for gården og de
to svinehuse syd for hestestalden.
Ved 10-tiden kom tordenregnen, og den
gjorde lidt til at dæmpe flammerne. Samtidig
begyndte man at bære alle de våde møbler
ind igen. I stuehuset var der netop blevet
ferniseret og malet, og gulve og vægge var
endnu ikke helt tørre. Så selv om stuehuset
undgik flammerne, blev det alligevel
lidt beskadiget. Alle gårdens bygninger
og løsøret var forsikret i ”Vermund” for
107.000 kr. Der var netop blevet indkøbt
10.000 teglsten, så hele gården kunne få
tegltag. Havde dette arbejde været fuldført,
havde lynbranden måske været undgået.
Branden på Gåsenager var den 4.
lynbrand i sognet inden for en måned. De tre
andre var overlæge Saugmanns strandvilla,
”Almindehus”, ved Kelstrup Strand,
Zakarias Olsens gård ”Fuglehøj”, i Bildsø og
den 13. august brændte Ole Madsens gård,
”Tårngård”, i Øster Stillinge.

2sogne.dk

Få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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KFUM-Spejderne
i Stillinge

LØVE
TRAKTORSERVICE

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

Støvlebækvej 4

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

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng
Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

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

ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

Salon Ne

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

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

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!
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SLAGELSE

Mere end

Kloakservice

års erfaring

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

Tlf. 58 52 7062

www.slagelsekloakservice.dk

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

Tlf. 58 52 0025
www.antonpetersen.dk

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
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Internet

LYNHURTIGT
INTERNET

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

Internet4U har løsningen!

- MULIGHED FOR ONLINE TV

4

- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

- HØJ KVALITET
- HØJ STABILITET

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

Internet4u.nu

v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440 - 26 244 679

www.internet4u.nu

U.nu

- FORSYNING MED BACKUP

Eller ring på tlf. 88 440 440 for mere information

2017
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Kr. Stillinge Plejecenter
Personalet i Syrenhuset har plantet blomster
og købt planter til drivhuset, så nu ventes
der igen på varmen.
Siden sidst har vi haft kommunalt tilsyn,
hvor alt er fundet i orden. Der var stor ros
til alle medarbejderne. De har meget styr
på deres arbejde. Vi har også haft besøg
af arbejdstilsynet, hvilket udløste en grøn
smiley.
Vi har rigtig mange aktiviteter i gang i
huset, hvilket beboerne er glade for.
I møder os også ude på vores gåture. Det
er der mange beboere der er glade for.
Vi prøver at få flere aktiviteter
igang, så bor du uden for plejehjemmet
og har lyst til at deltage, skal du være
velkommen
Der er stadig gymnastik fredag
formiddag, hvis nogen udefra vil deltage.

Dansen fortsætter hver måned, er
der nogen i nærområdet, der vil danse,
så kontakt os - alle er velkommen.
Der er sang hver anden torsdag i
måneden fra kl. 14.00 til 15.00
Hvis der sidder nogen, der har lyst til at
være med eller kan spille på et instrument, er
du velkommen.
Vi håber meget snart at høre fra vores
cykelpiloter, så vi kan få gang i cyklen igen.
Er der nogen i området der vil være
cykelpilot, så kontakt os gerne.
HUSK loppemarked den første lørdag
i måneden.
De bedste hilsner
Centerleder Lilian Nielsen

Sommeraktiviteter 2017
i Sct. Mikkels Kirke

Sct. Mikkels 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 den 28. juni
ved Finn Gjetting
Onsdag den 19. juli
ved Poul Damsgaard
Onsdag den 2. august
ved Finn Gjetting
Se vores hjemmeside: www.sctmikkels.dk
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Fredag d. 4. august kl. 18.00
Picnickoncert ved Stillingehallen
Onsdag d. 9. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender

Søndag d. 13. august kl. 10.00
Loppemarked i Spejdergården

Torsdag d. 1. juni kl. 19.30
Sommerkoncert i Hejninge Kirke

Tirsdag d. 15. august kl. 10-17
Udflugt til Den fynske Landsby

Onsdag d. 14. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 20. august kl. 10.00
Indian Summer Run i Bildsø Skov

Søndag d. 18. juni
Minikoncert i Stillinge Kirke

Onsdag d. 23. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Fredag d. 23. juni
Sankt Hans aften i spejdergården og
ved Stillinge Strand

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

Onsdag d. 28. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

SÆT X I KALENDEREN
Torsdag den 3. oktober 2017
VALGMØDE
I STILLINGE FORSAMLINGSHUS

Søndag d. 2. juli kl. 15.00
Sommerkoncert i Stillinge Kirke
Onsdag d. 12. juli kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag den 4. november 2017
STILLINGE IF
AFHOLDER 150 ÅRS JUBILÆUM

Onsdag d. 26. juli kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
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