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41. årg.

Kr. Stillinge og strandområdet
set fra oven på en smuk forårsdag

Picnickoncert og
Strandfestival 3.-5. aug.
- Se side 11 og 36

Skt. Hans hos spejderne
og ved stranden
- Se side 10 og 11

Du kan også læse 2sogne på

Sommerminder
fra Stillinge Strand
- Se side 44

www.2sogne.dk
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Lokalrådets medlemmer:
Abdel Sabri
40 59 73 99
Bolette Trier
Børge Carlsen
23 72 03 51
Karen Brøndel
Kirsten Lambert
25 54 82 90
Lars Rasmussen
21 64 81 37
Morten Brøgger

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

Lokalrådets formand:
Kirsten Lambert
2sogneformand@gmail.com

Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.

Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com
Lokalrådets web-master:
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 2018.
Indlæg til bladet skal være redaktøren
i hænde senest d. 10. juli 2018.

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
eller via MobilePay nr. 39013 med
beskeden ”Bidrag 2sogne”.
Tak.

Tryksted: Lasertryk
”2 Sogne” trykkes i 1600 eksemplarer
(eftertryk tilladt).

I dette nummer:
3 Nyt fra Lokalrådet
5 Indbetaling af frivillige bidrag
10 Skt. Hans hos Spejderne
11 Hus og Grundejerforeningen
Picnic-koncert ved Stillingehallen
12 Håndbold i Stillinge IF
13 Gymnastik i Stillinge IF
18 Stillinge Skole
20 Hyggeklubben
21 Dagli’Brugsen
Ungdomsklubben Stjernen
25 Kirkesiderne
36 Sommerminder fra Stillinge Strand
38 Stillinge Børnehave
39 Hejninge Bylaug
44 Strandfestival 2018
46 Askehavegård
47 Stillinge Plejecenter
52 Erindringer fra besættelsestiden
53 Miljøbevidste dagplejebørn
54 Sommeraktiviteter i Sct. Mikkels Kirke
55 Mødekalender
Forsidebillede:

Smukt forårsvejr over Stillingeområdet.
Billeder er taget af dronefører Rasmus Elkjær.
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Hejninge-Stillinge
I slutningen af marts afholdt Hejninge
StilLokalråd
linge Lokalråd det årlige Beboermøde.
Her
blev repræsentanter valgt til lokalrådet, som
nu har konstitueret sig. Formand er Kirsten
Lambert, næstformand Bolette Trier og
sekretær Morten Brøgger. Lokalrådets kasserer er fortsat Camilla Jensen/Connie Jensen fra HJ Huse. Øvrige medlemmer i lokalrådet er Karen Brøndel, Børge Carlsen,
Abdel Sabri og nyvalgte Lars W. Rasmussen.
Lokalrådet har sagt farvel til medlem- affald, og hele 56 lokale beboere deltog i armer, som har været med i flere år. Fra den rangementet. Da solen strålede fra en skyfri
nye bestyrelse skal hermed lyde en stor tak himmel, var det bestemt ingen sag at indfor indsatsen til Marianne Espenhain, Lars samle i alt 230 kg skrald – dåser og flasker,
Bøcher og Tine Rasmussen.
pap, plastik og papir, hjulkapsler, havelåger,
En særlig tak giver vi til bestyrelsesmed- emballage fra McDonalds, urtepotter og en
lem og formand igennem mange år Lars masse små Underberg-flasker. Efter et par
Schou for en fantastisk indsats, et enormt timers affaldsindsamling mødtes alle deltaengagement og godt samarbejde. Det nye gere til en hyggelig frokost, med mad leveret
lokalråd vil nu forsøge at løfte opgaven på af den lokale foodtruck Manden og Konen.
bedste vis og håber, at vi må trække på din Lokalrådet siger mange tak for hjælpen til
store viden og erfaring i et godt stykke tid, dem, som deltog ved den fælles indsamlingsLars.
dag, til dagplejegruppen, som brugte en hel
Affaldsindsamlingen den 22. april blev uge på at samle skrald i Stillinge, og til alle
en stor succes. Hejninge Stillinge Lokalråd de beboere, som samler henkastet skrald på
og Hejninge Bylaug havde i fællesskab in- den daglige gåtur. Vi har allerede nu beslutviteret lokalbefolkningen til indsamling af tet at afholde affaldsindsamling igen i 2019,
så hvis du også vil give et nap med skraldet
- og være en del af det lokale fællesskab - så
hold øje med 2 Sogne, www.2sogne.dk og
Facebook ’Stillinge Vestsjælland’.
Som du måske allerede ved, afholder
lokale ildsjæle Strandfestival i dagene 3.-5.
august. Festivalen byder på en lang række
aktiviteter langs stranden. Lokalrådet deltager selvfølgelig også aktivt i Strandfestivalen,
som skydes i gang ved den årlige Picnic-koncert fredag den 3. august. Se hele programU
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met for Strandfestivalen på side 44-45 eller
på Facebook ’Strand Festival 2018’.
Udover startskud til Strandfestival vil
Picnic-koncerten blive krydret med ekstra
indslag i år. I anledning af Hejninge Stillinge Lokalråds 40 års jubilæum planlægger arbejdsgruppen bag Picnic-koncerten
nemlig lidt ekstra aktiviteter, som både børn
og voksne vil synes om. Vi har desværre
ikke hele programmet på plads endnu men

2sogne

kan da allerede nu røbe, at bandet Party
Royale vil underholde med et bredt repertoire af alle store hits, nye som gamle, og at
Picnic-koncerten vil blive afsluttet af et gigantisk fyrværkeri. Det fulde program for
Picnic-koncerten vil kunne ses senere på
www.2sogne.dk og Facebook ’Stillinge Vestsjælland’.
Hejninge Stillinge Lokalråd
2sogneformand@gmail.com

Kirsebærtræer på Tommedyssevej

www.2sogne.dk

Kære beboere i 2 sogne
Lokalrådet er meget taknemmelig for alle økonomiske bidrag, som gør det muligt, at
beboerbladet 2sogne kan udkomme.
Hvis du vil give et frivilligt bidrag til bladet, kan beløb sættes ind på konto 5356 –
0000242740 eller du kan betale via mobilepay nr. 39013 med beskeden ”Bidrag 2sogne”.
Du er også velkommen til at overføre via indbetalingskoder på modstående girokort.
På forhånd tak
Hejninge Stillinge Lokalråd

Juni

2sogne

Lokalrådet er meget
taknemmelig for alle
økonomiske bidrag,
som gør det muligt,
at beboerbladet 2sogne
kan udkomme.
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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

Juni
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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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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 og tirsdag 10-17 • Onsdag lukket
Torsdag og fredag 10-17 • Ellers 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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Skt. Hans
hos Spejderne
KFUM-Spejderne indbyder til Skt. Hans aften

Lørdag d. 23/6-2018 med bålfest.
Arrangementet foregår i Spejdergården på Støvlebækvej 4, Kr. Stillinge.
Kl. 19.00: Dørene åbnes. Fra dette tidspunkt vil der være diverse små
aktiviteter samt mulighed at købe kaffe, kage m.m.
I tilfælde af regnvejr vil man kunne nyde sin kaffe m.m.
under havepavillon.
Kl. 20 30: Fakkeloptog med alle spejdere, derefter båltale.
Kl. 20.45: Midsommersangen synges og bålet tændes
Årets båltaler er menighedsrådsformand Ebbe Gjørup.
Salg af øl, vand, vin,
kaffe/te, kage og is.

Skt. Hans Fest i Spejdergården
I år har spejderne besluttet at gå tilbage til det helt gamle koncept, hvilket betyder,
at vi først åbner for arrangementet kl. 19.00. Der vil således ikke være fælles spisning.
Entreen vil selvfølgelig være GRATIS. Der vil være mulighed for at købe kaffe, kage, øl og vand m.m.
Der vil være fakkeloptog kl. 20.30 – bålet tændes kl. 20.45.
Vel mødt til en hyggelig Skt. Hansaften i Spejdergården.

KFUM

spejderne

Loppeting

KFUM

spejderne

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
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Hus og Grund er en frivillig forening for grundejere fra Næsby Strand til Bildsø Strand.
Læs mere om Hus & Grund på www.husoggrund.dk. Medlemsskab 100 kr. årligt. Årets generalforsamling
afholdes søndag d.8. juli.
Hus & Grund afholder igen i år stort SANKT HANS BÅL med sang og musik på Stillinge Strand.
Husk også STRANDFESTIVAL 3.-5. august, https://www.facebook.com/strandfestival.dk/
Med venlig hilsen Bestyrelsen Hus & Grund

Vi er på

- Hus Og Grund Grundejerforening - og www.husoggrund.dk

Picnic-koncert fredag den 3. august
Kom til Picnic-koncert ved Stillingehallen fredag den 3. august kl. 18 - og tag din
familie, naboer og venner med.
I anledning af Hejninge Stillinge Lokalråds 40 års jubilæum planlægger arbejdsgruppen at krydre Picnic-koncerten med flere spændende aktiviteter for børn og
voksne. Programmet er endnu ikke helt på plads, så hold øje med facebook ’Stillinge
Vestsjælland’ og www.2sogne.dk
Vi kan dog allerede nu afsløre, at musikken leveres af bandet Party Royale, som har
et bredt repertoire af nye og gamle hits. Glæd dig - Party Royale spiller god musik
og er meget underholdende. Picnic-koncerten vil i år blive ekstra farverig, da arrangementet afsluttes med et kæmpe fest-fyrværkeri.
Som sædvanlig kan der købes drikkevarer til rimelige priser på pladsen, ligesom der vil være mulighed for at deltage
i andre aktiviteter.
Ses vi? Lokalrådet håber, at I vil deltage
i den lokale Picnic-koncert, som i år vil
være lidt festligere end ellers.
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1000 tak til alle spillere,
TSFOREN
trænere, forældre, dommere, ja til alle, der har gjort det muligt for
de knapt 40 ungdomsspillere og omkring 25
voksne håndboldspillere at hygge sig med at
spille håndbold igennem året. En særlig tak
skal lyde til vores afgående formand Christina Winther, som i år valgte at drosle lidt ned
R

Så gik sæsonen 2017-2018 på hæld, og lyset
er slukket i håndboldhallen for i år. Vi har
haft en fantastisk sæson, med mange gode
træningstimer i hallen om onsdagen og rigtig mange spændende og udviklende kampe
henover året. Vi har haft spillertilgang over
hele linjen og vi har også hentet flere tilfredsstillende resultater med hjem til Stillinge.

67
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Tak for i år…
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Billeder fra ungdomsafdelingens afslutning
U8 og U10 holdene havde udfordret deres
forældre til at deltage i træningen og som
afslutning spillede forældre og børn også
kamp mod hinanden. Det gik ikke stille for
sig skulle jeg hilse og sige.

Trille-Trolle holdet (mor/far-barn håndbold 1-5 årige) gennemgik en masse øvelser
og fik et fint diplom fra Trille og Trolle.

Trille/Trolle holdet

U8-holdet

U10 – holdet

Juni
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på de frivillige timer i hallen. Hun har lagt et
kæmpe stykke arbejde i, at der de seneste år
har været håndbold på plakaten i Stillinge,
rigtig mange tak for det! Heldigvis er hun
stadig en god ressource for håndboldafdelingen, og vi regner da også med at se hende
tilbage på banen efter endt graviditet.
Hvis du også skulle have lyst til at blive
en del af sammenholdet i håndboldafdelingen, eller tænker at det måske kunne være
noget for dit barn at spille håndbold, ja så
skal I være velkommen, bare kontakt Anne
Friberg på telefonnummer 20632683. Vi
starter op igen omkring onsdag d. 22.8.18,
nærmere information vedrørende de enkelte
hold kommer senere.
Et lille opråb!!
Mht. udviklingen af breddeidrætten i Stillinge og omegn, så ønsker jeg mig, at alle for-

2018

13

ældre (eller bedsteforældre) hver især tænker
efter, om der er noget de kunne bidrage med
- stort eller småt, så det bliver lettere at være
træner og frivillig i Stillinge IF. Det er helt
i orden, hvis man efter en god overvejelse
finder ud af, at der er ikke noget, man kan
eller vil bidrage med, så beder jeg ikke om
mere. Jeg ved godt, at der bliver hevet i jer
alle steder fra for at engagere jer i jeres børns
fritidsinteresser og skolearbejde, og jeg ved
at livet med småbørn og fuldtidsarbejde er
travlt, derfor ville det også være skønt, hvis
mange vil give lidt, i stedet for, at det er de
få, der giver meget.
Hvis man har evner og evt. netværk til
det, så ønsker vi os at samle et sponsorudvalg under SIF (Stillinge IF) - ikke et mødetungt arbejde, men selvfølgelig noget man
skal have lyst/evner og/eller netværket til.
Kontakt os for mere information eller endnu
bedre, hvis du har energi til lidt frivilligt arbejde i en rigtig god sags tjeneste.
I ønskes alle en rigtig dejlig sommer.
På vegne af Stillinge IF’s håndboldafdeling
Anne Friberg.

Gymnastikafdelingen i Stillinge IF
takker for en god vintersæson og en flot
gymnastikopvisning i 2017/2018
at undervise i noget helt andet, hører vi også
gerne fra dig!
Mere information fås ved kontakt på gymnastik@stillingeif.dk
Maria Sværke, formand gymnastik
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk

ILLINGE
ST
S.

Og vi er allerede ved at planlægge næste års
program!
Så har du lyst til at bruge tid i gymnastikkens tegn, søger vi nu trænere/hjælpetrænere til vores 3 børnehold. Drømmer du om

TSFOREN
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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

Juni
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Aut. Kloakmester - Aut.
og entreprenørarbejde
Kloakmester

2018

15

- 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

16
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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 og keramik. Vi har også værtindegaver og gavekurve.
• Lysestøberi - vi støber lys i vores eget lysestøberi
• Udlejning af cykler, kajakker, paddleboards og fiskestænger
• Hus & Haveservice - græsslåning, hækkeklipning, maleropgaver m.v.
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

17
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Eksamen
fra skolens ledelse, når fagfordelingen og
Så står eksamen for døren for skolens 9. klas- skemaerne er på plads.
ser. Det er altid en god tid på skolen, hvor
eleverne og medarbejderne i fællesskab skal Socialfag i indskolingen
afprøve, om det lærte kan omsættes i en ek- Vi har i en årrække arbejdet med socialfag
samenssituation. Der er altid nerver på, lige i indskolingen i skolens autistklasserække. I
inden man skal ind til eksaminator og cen- kommende skoleår vil vi også undervise i sosor, men heldigvis viser det sig altid bagefter cialfag i indskolingen i almen skole. Socialet nyt logo,
detenvar
et nyt, der
at haveda
været
godnødvendigt
oplevelse. I år at
skaldesigne
ele- fagsundervisningen
er fokus på at udvikle
kolens hjemmeside.
Logoet
forestiller
1
børn
i
forskellige
verne op i alt fra kristendom til skriftlig fysik, elevernes
sociale kompetencer, så de bliver
men mon ikke de
vil klare sig godt.
Det så
som muligt. Skolen
dierne forskellighed
ogalle
fællesskab.
Til logoet
errelationskompetente
der
vil vi i hvert fald gøre vores til.
har
udarbejdet
målsætninger,
læringsmål
ber, I vil tage godt i mod logoet og like det på Facebook
og årsplaner, så vi sikrer os, at eleverne genAffaldssortering
nemgår de samme emner.
ved indkørslen
til skolen,
såtilman
bedre
kan se, hvor man
Stillinge Skole
er udtaget
pilotskole
i forbindelse med affaldssortering i kommunen. Skolehjemsamtaler
Vi regner med at starte op inden sommerfe- Skolebestyrelsen og Medarbejderudvalget
rie. Eleverne skal i fremtiden i alle klasselo- har drøftet skolens koncept for Skole/hjemfra !.klasse
kalerne sortere både restaffald og bioaffald. samtaler. Det har medført, at der frem mod
Derudover vil der på strategisk udvalgte januar 2019, arbejdes på at udvikle et nyt
steder være opstillet beholdere
til papir
og i hele
koncept.
Vi regner med beslutning i decemjort karaktergennemsnittet
for alle
elever
landet.
glas/plast. Vi er sikre på, at eleverne hurtigt ber i Skolebestyrelsen, så det nye koncept
ver kommunes
gennemsnit
og ligger
skal få lært
at sortere korrekt,
da det også
er det over
kan bruges til samtalerne i januar 2019.
al der lyde
en tak
til alle
forældre
og medarbejdere
samme
system,
som elever,
alle borgere
i Slagelse
kommune
have fraefter
1. maj.
øre eleverne
klarskal
til tiden
folkeskolen. Skolebestyrelsesvalg
Der har været afholdt valg til skolebestyPlanlægning af kommende skoleår
relsen i de kommende fire skoleår. Der er 7
Vi er godt i gang med at planlægge kom- forældre, der ønsker at opstille til Skolebestymende skoleår og dermed få fordelt opgaver relsen, og to forældre, som ønsker at opstille
og undervisningstimer.
Som blev
altid valgt
betydervedsom
suppleanter. Dermed er alle valgt ved
l Skolebestyrelsen
og følgende
fredsvalg:
det, at mange begynder at gætte på hvilke fredsvalg. Ved det konstituerende møde den
lærere, der skal have hvilke klasser. Vi kan 6. juni vil der blive valgt formand og næstikke styre rygterne, men som i alle andre formand.
skoleår vil der komme en fælles udmelding
Martin Meier, skoleleder

ældrerådene

www.2sogne.dk

olebestyrelsen og Forældrerådene. Mødet var en stor
de kommende møder videre med at få omsat det fælles
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Valgfaget arbejdskendskab
- Stillinge Skole
I arbejdskendskab har vi blandt andet skulle
arbejde med at lave vores egen virksomhed.
I slutningen af forløbet havde vi sat ‘boder’
op på skoletorvet - ligesom en virksomhedsmesse, hvor resten af skolen kunne komme
og se og høre om vores virksomheder.
Det var et anderledes forløb, hvor vi fik et
indblik i hvor meget arbejde, der rent faktisk
er bag det at starte en virksomhed op, og at
man ikke kommer sovende til drømmen om
egen virksomhed.
Vi har også været på en del ekskursioner,
blandt andet EBK huse, Odin maskinfabrik
og Slagelse Erhvervscenter, hvor vi hørte
om, hvad virksomhederne laver, og hvordan
sammenholdet på arbejdspladsen er.
Når vi har været på ekskursioner, har det
givet et bedre indblik i, hvordan arbejdet
foregår, og arbejdspladsen hænger sammen.
Vi har også haft besøg af gæstelærere fra
forskellige uddannelser og arbejdspladser.
Vi har blandt andet haft besøg af en lærer
og en elev fra landbrugsskolen i Høng, en
brandmand, en politibetjent, en kok og en
tømrer som var under uddannelse. Vi fik lidt
af vide om, hvordan de har fået uddannelsen, hvordan de arbejder sammen, og hvordan en arbejdsdag for dem ser ud.

Tak til Jacob som fortalte om at arbejde som voksenmekanikerlærling.
Super spændende valghold, som alle elever burde have, da man får virkeligheden
bag et arbejde at se.
Skrevet af Andereas Lind Andersen, 9B

www.2sogne.dk
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En stor tak fra Hyggeklubben
i Kirke Stilinge Præstegård
Alle medlemmer i hyggeklubben siger en
stor tak til den opbakning, vi får fra lokalområdet bl.a. Kirke Stillinge Pleje Center og
menighedsrådet/præstegården, hvor vi alle
nyder hinandens selskab, de mange tirsdag
eftermiddage, vi mødes i Præstegården. Her
går snakken altid livligt, og vi får altid grinet
godt, uanset hvilken aktivitet vi har på programmet.
I januar havde vi et foredrag af Carsten
Egø Nielsen, som fortalte historien om Danmark som kolonimagt. I ca. 250 år havde
Danmark kolonier i Caribien. På de danske
øer - Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt
Croix - blev der blandt andet dyrket bomuld og ikke mindst sukkerrør. Det indbragte
mange penge, som blev investeret i store
bygninger og” paladser” i Danmark. Man
brugte slaver fra Afrika til det hårde arbejde
i plantagerne. Dem havde Danmark købt
via sine kolonier i Afrika. Det var en god og
spændende eftermiddag.
Kirsten Egede har været her nogle gange
i efterår og vinter for at vise lysbilleder og
fortælle om sin jordomrejse for år tilbage – i
marts var vi nu nået til billeder og fortælling
fra Australien og New Zealand, hvorfra vi
fik nogle sjove beretninger fra turen
suppleret af flotte naturbilleder der
tilsammen gav et godt indtryk af, hvor
enormt stort et land Australien er. Vi
var med Kirsten ude at fange vilde kameler i det indre af Australien og med
til tilridning af vildheste på den farm,
hun boede på i en periode. I New
Zealand klippede vi nogle enkelte af
landets ca. 60 millioner får og nød
den meget smukke natur med bjerge,
frodige grønne marker og sejlture i

fjorde, hvor pingvinerne solede sig ugenert
på sten og klippeskær.
Herudover har vi haft pakkespil, banko,
spilledag, og påskefrokost med dejlig mad,
som vi nød at spise i hinandens samvær.
Tirsdag den 17. april havde vi besøg og
underholdning af 7 mand fra Kalundborg,
som spillede på forskellige instrumenter. De
spillede mange gode gamle melodier som
alle kunne synge med på. Det blev en god og
sjov eftermiddag.
Nu er vi i gang med at arrangere en udflugt den 23/5, hvor vi skal til Sorø Kirke,
Akademihaven og en times sejlads på Sorø
Sø, mens vi til sidst skal spise buffet på Kro
og Hotel Krebshuset. Vi håber på godt vejr.
Vi glæder os alle til at deltage i sommerfesten i Kirke Stillinge den 2. juni, hvor vi
vil være at finde i Præstegårdshaven med
forfriskninger.
Med venlig hilsen
Annelise Egede
P.s. Jeg, Annelise Egede, siger en meget stor
tak til Lokalrådet for den fornemme Årspris
2018, som jeg modtog ved Lokalrådets årsmøde i marts.
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Vores allesammens Dagli’ Brugs i Kirke Stillinge er blevet nyrenoveret
og er nu klar med indvielse af en fantastisk ny flot butik.
Det skal fejres d. 9. juni 2018,
hvor der dagen igennem vil være 20% rabat på varer i hele butikken,
dog max. 2 kasser øl pr. person. Der er ikke 20% på kioskvarer og medicin.
De første 50 kunder får gratis blomster med hjem.
Ved middagstid mellem kl. 12.00-14.00 serveres der gratis fadøl og
sodavand samt 2 pølser m/brød pr. person fra pølsevogn på P-pladsen.
Der er forskellige konkurrencer både i selve Brugsen
og ved pølsevognen med gode gevinster.
Vi glæder os til at se jer til en fantastisk dag.

Den 1. juni 2018 er sidste åbningsdag i
Klub Stjernen, inden vi går på sommerferie.
Vi mødes ved klubben d. 17. juni 2018
kl 8.30 med vores medlemmer til vores årlige afslutningtur til BonBonland, hvor vi
håber på dejligt vejr.
Klub Stjernen åbner igen start september, hvor vi glæder os til at møde de nye
3. klasser samt andre nye og gamle medlemmer.

Følg med på vores hjemmeside www.
klubstjernen.dk eller giv vores Facebook
side Ungdomsklubben Stjernen et like, for
at se opslag sæsonen igennem samt her i
2 sogne, hvor vores åbningsdato også vil
fremgå.
Klubbens bestyrelse takker børn og
forældre for en dejlig sæson og ønsker alle
en super skøn sommer.
På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese

www.klubstjernen.dk
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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

2018

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
•
•
•
•
•

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

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

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

Hurtig VVS-hjælp
•
•
•
•
•
•

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

23

•
•
•
•
•
•

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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Til konfirmanderne
I bliver i dag sendt videre ud i jeres liv med Guds ord.
Men hvad vil det sige?
Guds ord er faktisk to slags ord: Det er et løfte, og
det er et bud. Og heri ligger det glædelige: at det ikke kun
er en slags ord. For går man alle andre steder hen, så får
man kun den ene slags og det er: bud – altså opgaver, der
bliver lagt på én, krav, man skal opfylde, pligter, man skal
gøre. Sådan er det i alle de andre religioner, jeg kan
komme i tanke om. Og hvis man i de religioner får noget
af Gud, så er det fordi, man selv har opfyldt sin del af
kontrakten, og gjort hvad budet forlanger af én.
Men den kristne tro adskiller sig fra alle andre
religioner og filosofier og verdensanskuelser derved, at
den har mere end dette ene ord, som er budet, opgaven,
kravet, pligten. I evangeliet – det kristne budskab – får vi
også et løfte.
Hvad angår budet, så kan I ikke undgå, at høre det.
Hvad I skal, hvilken opgave I har, det giver næsten sig
selv: I får jeres opgave stillet af livet. Dér skal I gøre,
hvad I skylder at gøre. Hjælpe og værne om jeres næste.
Holde jer til sandheden. Hvad det nøjagtigt indebærer,
skal I selv vurdere i hver ny situation. Men der er nok at
tage fat på. Og det er ikke altid nemt, nogle gange er det
ligefrem ubehageligt at gøre, hvad man godt ved, at man
bør gøre. Da gælder det om at holde fast i det rette, lytte
til samvittigheden, og spørge sig selv, om man kan se sig
selv i øjnene bagefter, ja, om man vil kunne se Jesus
Kristus i øjnene, når han kommer.
Men løftet kan I kun få at høre ét sted, og det er i
evangeliet. Jesus fortalte engang om en mand, der havde
hundrede får. Et af dem fór vild i ødemarken, og manden
forlod de nioghalvfems og gik ud for at finde det ene får.
Da han fandt det, bar han det hjem på sine skuldre, og da
han kom hjem, sagde han til sine naboer, kom og glæd jer
med mig, for jeg har fundet det får, jeg havde mistet.
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Sådan er også løftet til jer. Når I farer vild – bort fra
sandheden eller bort fra det rette at gøre – så lader Gud
jer ikke blive i vildfarelsen. Han svigter jer ikke, men han
følger jer, og finder jer. Når I fejler, så forkaster han jer
ikke. Når I falder, så rejser han jer op. Når I mister håb,
indgyder han jer nyt håb. Når I mister modet, giver han
jer nyt mod.
Alt dette får I gennem hans ord, gennem hele
budskabet om Jesus Kristus, så længe I lever jeres liv her
på jorden. Lyt derfor til hans ord. Hør det, læs det. Det er
en kilde, der vælder med vand til evigt liv.
”Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”
Sådan sagde Jesus, og de ord lød ved jeres dåb, og sådan
lyder det nu igen til jer. Gud er trofast.
MB

SOMMERKONCERT
I STILLINGE KIRKE

Torsdag, den 14. juni kl. 19.00

Stillinge Kirkes Børnekor og Voksenkor
I løbet af året medvirker kirkens to kor ved
gudstjenester i kirken. Ved de ugentlige korprøver
synges der også meget andet end gudstjenestemusik.
Til koncerten hører vi et bredt udpluk af denne
sæsons korarbejde.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.
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SOMMERKONCERT
I HEJNINGE KIRKE

K KI IRRKK E
E S II DDEERRNNEE

Torsdag, den 7. juni kl. 19.30

Mikkels Kvartet

Til årets sommerkoncert får vi besøg af Mikkels Kvartet
– en herrekvartet bestående af sognepræsterne Poul
Damsgaard og Ole Grabas (emeritus) og kirkesangerne
Ivan Jensen og Kaj Jochumsen, alle med tilknytning til
Sct. Mikkels kirke i Slagelse. I en årrække har kvartetten været et fast indslag til picnic-koncert i Anlægget
og til kulturnatten og har desuden sunget til en del
kirkekoncerter i området. Til koncerten medvirker
også Herrekvartettens faste akkompagnatør Victoria
Larsen, organist i Munke Bjergby kirke. De muntre og
velsyngende herrer vil underholde os med operetter og
musicals.
Efter koncerten inviterer Hejninge Menighedsråd til
kaffebord og fællessang i Kelstrup Forsamlingshus.
Der er gratis entré og kaffebord. Alle er velkomne.
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Kirken i sommerlandet
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Onsdag, den 11. juli kl. 19.30
FÆLLESSANG
I STILLINGE PRÆSTEGÅRD
Vi synger fra Højskolesangbogen. De smukke
sommersange, aftensange eller hvad aftenens
fremmødte er stemt for. Organist Charlotte Nielsen
spiller for.
Onsdag, den 1. august kl. 19.30
CARSTEN HOLM: JOHN MOGENSEN
Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste.
Derefter er der kaffebord i præstegården.
I præstegården fortæller Carsten Holm, kendt fra
Krabasken og Dyhrs Skole, om John Mogensen – en af
dansk popmusiks giganter.

Onsdag, den 8. august kl. 19.30:
RASMUS H. C. DREYER: ALTERTAVLEN I
STILLINGE KIRKE
Vi begynder i kirken med en kort gudstjeneste.
Derefter er der kaffebord i præstegården.
Så går vi tilbage til kirken, hvor Rasmus H. C.
Dreyer, vil fortælle om vores altertavle, som er
ganske speciel.
Der er gratis entré og kaffebord. Alle er velkomne.
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd

29

I menighedsrådet havde vi fredag d. 4. maj syn over kirke og
kirkegård, graverbolig og præstebolig.
En gang årligt skal menighedsrådet afholde dette syn, som
danner grundlag for vedligeholdelse af de kirkelige bygninger.
Menighedsrådet skal til provstiet meddele i prioriteret rækkefølge, hvilke større anlægsarbejder (over 25.000 kr), der ønskes
optaget på næste års budget 2019.
Vi fandt tre nødvendige arbejder: 1) Renovering af kirkegårdsmuren (mange defekte og løse teglsten samt frostsprængninger af kirkegårdsmuren to steder). 2) Anskaffelse af nyt
køkken til præstegården. 3) Renovering af løse fuger på kirkeladens sydgavl samt på den vestlige langside.
Ud over det egentlige kirkesyn diskuterede vi også vort
byggeprojekt vedrørende udvidelse af graverfaciliteterne. Den
nuværende graverbygning bibeholdes, men der bygges ca. 100
m2 til, således at vi er i stand til at overholde de arbejdsmiljømæssige regler, hvilket betyder at der skal være to separate
omklædnings- og badefaciliteter. Desuden indrettes der et
egentligt kontor, et depotrum samt et mindre mødelokale til
brug for såvel graverpersonalet som menighedsrådet. Det
offentlige toilet, som p.t. findes i enden af det nuværende
graverhus, vil blive nedlagt. I stedet indrettes der to handicaptoiletter i det nuværende kapel. Præstegårdskonsulenten er
blevet bedt om at udarbejde et økonomisk overslag til brug for
provstiudvalgets behandling af sagen.
Vi har menighedsrådsmøde 24. maj, hvor vi førstebehandler budgettet for 2019 samt naturligvis kirkebasaren 2. juni
kl. 10-16. Vi er naturligvis meget spændte på dette nye tiltag og
håber på god opbakning fra hele lokalområdet. Søndag d. 10.
juni kl. 10.30 har vi vor årlige friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven. Efter gudstjenesten holdes der picnic, hvor den
medbragte mad nydes. Menighedsrådet sørger for kaffe og
småkager.
Og så er vi naturligvis glade for, at vi ikke fik brug for vor
plan B i forbindelse med den meget hårde faglige kamp inden
for det offentlige arbejdsmarked, således at især konfirmationerne har kunnet afvikles på vanlig vis.
I ønskes alle en rigtig god sommer.
Med venlig hilsen
Ebbe Gjørup/formand.
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Udflugt til Thorsvang
Samlermuseum på Møn

– for pensionister og ældre i Kirke Stillinge sogn

K KI IRRKK E
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Tirsdag den 14. august, kl. 10-17.

I samarbejde med Hyggeklubben i Præstegården inviteres pensionister og ældre på bustur til Thorsvang
Samlermuseum på Møn.
Vi kører fra Præstegården i kirke Stillinge kl. 10 og er
hjemme igen kl. 17. På museet skal vi gå en tur gennem
de gamle butikker og værksteder, der bugner af alverdens ting fra gamle dage.
Busturen og entreen til museet er gratis. Til gengæld
skal deltagere selv betale 120,- kr. for middagsmad,
dessert og kaffe.
Tilmelding skal ske til sognepræst Morten Brøgger,
tlf. 58 54 70 40 eller mail: mbr@km.dk

KONCERT OG SPISNING HEJNINGE KIRKE
Tirsdag, den 21. august kl. 18.00.
Vi begynder med spisning ved Manden og Konen
Foodtruck. Bagefter er der koncert og fortælling i kirken,
hvor sangerinden Natasja Dickinson samarbejder med
en medarbejder for Hus Forbi.
Læs mere i næste nummer.
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GUDSTJENESTER

2018

Stillinge

Hejninge

3. juni, 1. s. e. trinitatis
10. juni, 2. s. e. trinitatis
17. juni, 3. s. e. trinitatis
24. juni, 4. s. e. trinitatis

900
1030 F
1030
1030

1030
Ingen
900
Ingen

1. juli, 5. s. e. trinitatis
8. juli, 6. s. e. trinitatis
15. juli, 7. s. e. trinitatis
22. juli, 8. s. e. trin.
29. juli, 9. s. e. trinitatis

900
830 *
1030 *
Ingen
1030

1030
Ingen
Ingen
830 **
Ingen

5. august, 10. s. e. trinitatis

900

1030

F = Friluftsgudstjeneste i præstegårdshaven
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene, d. 12. juni og d. 24. juli, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Katja Liebst-Olsen og ** Lone Uldall
Jørgensen.
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og til arrangementer i præstegården.
Sognenes hjemmeside
www.stillingekirke.dk eller www.hejningekirke.dk
Ferie
Sognepræst Morten Brøgger har ferie 2.-23. juli.
Embedet varetages af præsterne i Sct. PedersHavrebjerg sogne. Henvendelse kan ske til kirkekontoret på 58 52 08 81. Se evt.: www.sctpederskirke.dk
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Sognepræst
Morten Brøgger,
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,
e-mail: mbr@km.dk
Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,
mandag træffes sognepræsten ikke.

KKI IRR K
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KE

32

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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TSFOREN

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

www.stillingeif.dk

Brian Grundahl
5194 9397
Arne Olsen
6067 3342
Kirsten Nielsen
5353 6290
Mangler formand		
Kim Nielsen
20739789
Maria Sværke
2826 8594
Anne Friberg Jensen 2063 2683
Annette Devlin

Æ

R

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Petanque
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18
ID

Stillinge Idrætsforening
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MØLLEGÅRDENS BRÆNDESALG
Brænde og træpiller (svenske, danske og finske).
Hele paller eller enkelte sække.

Møllegården

Bildsøvej 64 · 4200 Slagelse
moellegaarden64@gmail.com

26298029

(bestilling gerne pr. mail eller sms)

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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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!

	
  

36

Juni

2018

2sogne

Sommerminder
fra Stillinge Strand
Af Helge Christiansen, Bildsø
I min ungdom i 1950-erne kom jeg en del
ved Stillinge Strand, når vejret var godt.
Dengang var arbejdsdagene lange, men om
aftenen var det tillokkende at cykle til stranden. Der kunne man mødes med dem, man
kendte, og man kunne træffe andre jævnaldrende. Foruden at gå i vandet når temperaturen var til det, var der mulighed for
at spille minigolf. Der var flere steder, hvor
man kunne købe sig en is, og på Strandhotellet var der musik og dans lørdag aften.
I det hjørne af vejkrydset, hvor der nu
er en bussløjfe mellem Drøsselbjergvej og
Stillinge Strandvej, var der gennem mange
år en købmandshandel. I 1930-erne var det
Albert Osholm fra Slagelse, der havde den.
Han indførte de kolde øl ved stranden, idet
han havde gravet et hul i jorden, hvor han

kunne anbringe ølkasserne. Køleskabe var
alt for dyre dengang. Jeg husker købmand
Byrge Johansen fra Høng, og i 1971 overtog købmand Kjeldsen forretningen. Den
brændte nogle år senere, så han måtte bygge
en ny forretning lidt længe henne på Drøsselbjergvej: Stillinge Strand Super. Den solgte
han så i 1986, og der er stadig købmandsforretning på stedet. Langs kysten var der også
købmand Skov Hansen på Drøsselbjergvej
mellem Stillinge og Bildsø Strand, købmand
Fodgaard ved Kongsmark Strand, og i Næsbystrand var der købmand Broløs. Denne
forretning hedder nu Min Købmand.
På det andet hjørne mellem Drøsselbjergvej og Stillingevej, hvor der nu er Gastronetten, Cafe og Restaurant, blev der
først i 1930-erne bygget et afholdshotel af

2sogne

frimenighedspræst Frederik Jensen. Han opførte også en gammeldags toiletbygning ude
på den offentlige strand. Martin Bagge overtog Strandhotellet i 1944. Han udvidede
festsalen og fik spiritusbevilling. Senere kom
Alfred Holm, og i 1973 brændte det hele, og
det nuværende blev bygget. I de følgende
år gik det lidt op og ned for Strandhotellet
indtil 1980, hvor Bodil og Ryan Sørensen fik
gang i det igen. I nogle år hed det Strandens
Cafeteria og Kro. Jeg husker også, at der i
flere år var en velbesøgt udendørs jazzkoncert søndag eftermiddag.
Det tredje hjørne, jeg vil fortælle om, er
mellem Stillingevej og Kongsmarkvej, hvor
Den Blå Cafe nu ligger. Dér havde planteskoleejer Jens Tersgov fra Bildsø et træhus,
hvorfra han solgte blomster, planter og
grøntsager i sommertiden. Ved siden af blev
der bygget et hus med fladt tag. Det ligger
der endnu, men var fra starten slagterforretning og bygget af slagter Johannes Petersen fra Rosengade. Jeg husker nu, at det var
slagter Thorkild Petersen fra Kirke Stillinge,
der havde den. Den Blå Cafe har fra omkring 1990 været på dette hjørne.
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Ved Stillinge Strand er der en restaurant
mere, jeg vil nævne. Det var Poul Stampe
og hans kone, som startede Stillinge Bistro
på Drøsselbjergvej. Den drev de i 10 år, og
derefter kom den til at hedde Restaurant
Strandlyst gennem en del år. Nu hedder den
Bedstes Hus.
Det sidste og fjerde hjørne er det mellem Kongsmarkvej og Stillinge Strandvej.
Det var beplantet og blev udstykket til små
sommerhusgrunde på kun 400 kvadratmeter hver. På hjørnet var der i min ungdom et
brødudsalg fra Stillinge Bageri. Jeg husker,
hvordan der søndag formiddag var en lang
kø af folk, der skulle hente morgenbrød. Så
tidligt som i 1944 havde de et isskab med kølemotor. I en årrække var der så restauranten Kaptajn Gus på stedet, og nu er der en
italiensk restaurant, Trattoria Da Vincenzo.
Ved siden af den og nærmere stranden
ligger Skovhuset. Her åbnede Valborg Gottlieb i 1953 en isbar med Hellerup Is. Samtidig kom der noget helt nyt og ukendt til
stranden: Minigolf. Det blev meget populært. Skovhuset er der stadig gang i.
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Stillinge børnehave
(Kirke stillinge børnehave og vuggestue)
Foråret er gået stærkt, og vejret har budt på
lune ”sommer-grader”. Vi har nydt mange
timer på vores legeplads med, spil, gemmeleg, fodbold, tampen brænder, arbejde i træværkstedet, sandleg og meget mere.
Fyraftensarrangementer
I marts måned holdt alle 3 stuer på skift fyraftensarrangement, hvor alle stuens forældre
og søskende kom og spiste aftensmad sammen. Spilopperne havde i et stykke tid arbejdet med at spille teater. På deres aften viste
de med deres stykke, som var en fortolkning
af Klodshans, hvor der både indgik prinsesser, en ninja, hest, Ariel og meget mere. Ved
alle 3 fyraftensarrangementer blev der hyggesnakket blandt de voksne, og børnene legede både ude og inde og nød at have deres
forældre med i børnehave.
Bedsteforældre dag
I april holdt vi vores årlige bedsteblomsterdag, hvor alle bedsteforældre var inviteret til
at tilbringe en dejlig dag i børnehave sammen med deres barnebarn. Der var arrangeret legepladsløb for børnene, og i køkkenet var der mulighed for at få en kop kaffe
eller te, samt lidt frisk frugt. Traditionen tro

medbragte alle bedsteforældre en blomst,
busk eller et frugttræ, som de sammen med
deres barnebarn plantede på legepladsen.
For at forevige dagen blev alle bedsteforældre fotograferet sammen med deres barnebarn og deres blomst, busk eller træ – et billede, som vores bedsteforældre udviser stor
glæde ved at modtage. Dagen sluttede med,
at alle spiste deres medbragte madpakker.
Cykeldag
Fornyligt har vi efter børnenes ønske holdt
cykeldag på legepladsen. Børnene medbragte deres egen cykel hjemmefra og havde mulighed for at tage et cykelkørekort. Der var
tegnet hajtænder og fodgængerfelter og sat
trafikskilte op, og børnene skulle holde godt
øje med fodgængere, stopsignal og kørselsretning. Politimesteren så til, at alle trafikregler blev overholdt og tjekkede om cyklisterne
havde gyldige kørekort. Cykeldag er en tilbagevendende begivenhed, som vi oplever,
at børnene holder meget af.
Legepladsdag
Her i juni holder vi vores årlige legepladsdag, hvor forældre og personale i fællesskab
hjælpes ad med diverse arbejdsopgaver ift.
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at vedligeholde vores legeplads. Der males
hegn, beskæres træer og buske, ryddes op og
meget mere. Børnene ser med glæde frem
til dagen, for imens de voksne knokler, morer børnene sig i en kæmpe hoppeborg, som
bliver stillet op i dagens anledning. Dagen
slutter med, at der fyres op i grillen til fælles
spisning og hygge.
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Nu er sommeren over os, og vi ser frem til
dage med solskin, bare ben og vandleg, men
også til dage med regnvejr, gummistøvler og
hop i vandpytter.
På hele personalets vegne, rigtig god
sommer.
Rikke Schunck (pædagog)

Hejninge Bylaug
Skraldetur
Søndag den 22. april mødtes 16 friske
Hejninge-beboere (inkl. 3 fra Hyllerup). Vi
mødtes foran kirken, hvor der var grabbere,
veste, poser og vogne til at samle affald i. Vi
delte os i 6 hold og gik i forskellige retninger.
Det lykkedes alt i alt at samle ca. 85 kg affald
i vores område, gående lige fra byskiltet til
Slagelse til ud på den anden side af Tude å
og Trelleborg.
Det var en super-hyggelig dag med godt
vejr, motion og vigtigst af alt, ser vores område nu så fint ud. Håber det varer ved.
Vi sluttede af med sandwich, øl og vand
hos Brian, Strandvejen.

Trampesti-tur
Den årlige trampesti-tur blev afholdt i skønt
solskin søndag den 6. maj, hvor vi vandrede
gennem den fantastiske natur bag Trelleborg og gennem Tude Ådal.
Frokosten blev indtaget ved Tude Å’s bådeklub, hvorefter turen gik hjem over Næsby
ved stranden. En tur på ca. 12 km.
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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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Lokalt samarbejde for
vækst og erhvervsfremmende
aktiviteter
- er din virksomhed også repræsenteret?

Landsbyernes
Erhvervsnetværk
HAVREBJERG · HEJNINGE · STILLINGE
www.landsbyerhverv.dk
landsbyerneserhverv@gmail.com

Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 28 73 19 72 · E-mail: kj@revisorkj.dk
www.revisorkj.dk
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50

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

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
- HØJ KVALITET
- HØJ STABILITET

U.nu

- FORSYNING MED BACKUP

4

- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

Internet

LYNHURTIGT

2018

Se dækningskort og hvor du kan få
lynhurtigt internet på internet4u.nu
Eller ring på tlf. 88 440 440 for mere
information
Mbit

10
Mbit

Mbit

100

Mbit

www.internet4u.nu

150

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

50

Internet4u.nu
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Tilmelding
Du kan tilmelde dig
Strand Festival 2018
med en stand- eller
eventplads senest
den 1. maj 2018

Pris
En plads på Strand
Festival 2018 koster
LANGS SJÆLLANDS VESTKYST
DEN 3. TIL 5. AUGUST

STRAND
FESTIVAL 2018
Den første weekend i august sætter vi Sjællands Vestkyst på landkortet,
når 12 kilometers kyststrækning fra Drøsselbjerg Strand til Tude Å bliver
omdannet til Strand Festival 2018 med boder, stande, events, aktiviteter
og underholdning for hele familien.
Langs en af Danmarks smukkeste kyststrækninger får dygtige lokale
ildsjæle - både private, erhvervsdrivende og foreninger mulighed for at
præsentere sig selv og deres produkter, og alle indtægter tilfalder
udstillerne selv. Natur og mindesmærker vil blive repræsenteret ved
naturvejledere.
Mere end 60 events og udstillere har allerede tilmeldt sig Strand Festival
2018, og vi håber, at endnu flere har lyst til at deltage.
Vi arbejder på at gøre Strand Festival handicapvenlig og søger desuden
løbende økonomiske midler til markedsføring af festivalen. Indtil videre
har vi modtaget støtte fra Slagelse Turistforening, Slagelse Kommune og
Feriepartner Vestsjælland.
Med venlig hilsen
Styregruppen for Strand Festival

300 kroner for
erhvervsdrivende og er
gratis for private og
foreninger.

Markedsføring
Festivalen
markedsføres på de
sociale medier og på
www.kultunaut.dk, i
VisitVestsjællands
turistavis, via flyers
samt tv- og radiospots

STRAND FESTIVAL
www.strandfestival.dk
info@strandfestival.dk
Tlf: Susanne 61 99 99 07/
28801448
Facebook:
@strandfestival.dk
Instagram:
strandfestival
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PROGRAM
Fredag den 3. august
18.00: Strand Festival 2018 indvies officielt ved årets Picnickoncert ved Stillinge Hallen, Bildsøvej 74, 4200
Slagelse. Her venter en fantastisk aften med skøn musik, og det er gratis at deltage.
Lørdag den 4. august
8.00: Dagen starter med morgensvømning ved Stillinge Strand, hvor det er muligt at svømme med vikinger fra
Foreningen Trelleborgs Venner.
10.00: Hele dagen vil der være events, sjove indslag, oplevelser samt stande og boder langs stranden. Man
kan gå, cykle, køre i bil eller hoppe på en veteranbus mellem de forskellige events. Stillinge Strandvej vil være
lukket for trafik under festivalen, og der vil i stedet være opstillet telte til udstillere af lokale fødevarer og
kunsthåndværk. Ruten langs kysten og eventstederne vil være afmærket med beach-flag, og
informationsmedarbejdere i ens T-shirts vil stå klar til at vejlede gæsterne.
Søndag den 5. august
10.00: Alle de spændende oplevelser langs kysten fortsætter.
16.00: Strand Festival 2018 slutter
Programmet er foreløbigt og udbygges hele tiden med nye, spændende events og arrangementer.

Styregruppen for Strand Festival består af Puk Kirkeskov Hvistendal, projektleder i Slagelse Kommune, Henrik Andersen, ejer af
Dybkærgaard, Isabella Vassing, event- og aktivitetskoordinator hos VisitVestsjælland og Susanne H. Andersen, næstformand i
Landsbyernes Erhvervsnetværk samt Lokalrådet for Stillinge og Hejninge, Stillinge Idrætsforening og Slagelse Turistforening.
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Sommeren er på vej...
Urtehaven er gjort klar
Hvert år bruger vi meget tid på at gøre urtehaven klar til at dyrke de forskellige grøntsager og frugter, som vi skal bruge til diverse
supper, kager og andet godt. Græshopperne
har været med til klargøringen i år, så nu
spiller den max, og vi glæder os alle til, at
den begynder at spire.

Vuggestuen fylder 2 år
Tænk sig, at der allerede er gået hele 2 år
fra, at der blev åbnet op for vuggestuen. Tiden er fløjet afsted, og det må siges at have
været udfordrende men skønne år. Vi har
lært meget og lærer stadig, men det er en
ren fornøjelse at se de glæder, vuggestuen og
børnehaven har af hinanden.

Bedsteforældrene har været på besøg
Som sædvanligt var der kæmpe stor opbakning til årets bedsteforældredag, som
blev holdt onsdag den 9. maj. Omkring 50
bedsteforældre mødte op til en hyggelig dag
med børnebørnene, som stolt viste deres
børnehave/vuggestue frem.
Alle medbragte en blomst/plante, der
skulle plantes i krukker eller bede, der dukkede sågar et æbletræ op. Så nu er Børnehusets udenomsarealer klar til at byde sommeren velkommen, som forhåbentlig ligger lige
rundt om hjørnet.

Sammen står vi stærkest. Arbejdsdag
og forældremøde veloverstået.
Aktivitetsudvalget har igen i år fået stablet
en fantastisk arbejdsdag på benene. Opbakningen er stor fra både personale og forældre, og hvert år er der mange ting, der bliver
taget hånd om. Legepladsen bliver plejet
og opdateret, faldunderlag bliver tjekket og
fyldt op, legehuset malet og mange andre
ting er blevet forkælet på dagen. Det handler også om fællesskabet mellem forældrene
og samarbejdet med personalet, som bliver
plejet på en anderledes måde denne dag –
og det må vi sige, at det bliver :-)
Denne gang blev forældremødet gæstet
af den lokale sundhedsplejerske, Lise Kaldråstøyl, som fortalte om vigtigheden af søvn
og gode kostvaner. Et super godt arrangement, som var givende for både personale
og forældre.

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. Som altid skal de ud at spise for at
fejre, at de snart er færdige med børnehavelivet og starter et nyt kapitel i skolelivet. Turen
går til Bella Milano, som plejer at være et hit.

Goddag
Vi vil gerne byde velkommen til:
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• Freja B, der er startet hos Krudtuglerne
1. april
• Conrad og Saga, som er rykket fra vuggestue til børnehave 1. april
• Victor, der er startet hos Larverne 1. maj
• Anna Camilla og Bertram, der er startet
hos Myrerne 1. maj
• Milo og Theo, der rykker fra vuggestue
til børnehave 1. juli
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Vi håber, at I må få en fantastisk tid her i
Askehavegård.
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…
HUSK ÅBENT HUS den 26. maj kl. 11-14
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård

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

Stillinge Plejecenter
Det skønne forårs- og sommervejr er startet, og vi håber at det fortsætter. Vi har nydt
frokosten på terrassen et par gange, og nu
mangler vi bare at få plantet krukkerne
til,med skønne blomster.
Vi har startet vores første Brugerråd op,
hvilket var rigtig godt. Til stor glæde for
beboerne var Ib fra venneforeningen med.
Ib fortalte om venneforeningens arbejde og
hvad de byder ind med.
Der var ønsker fra beboerne om udflugter til bla. Røsnæs, Andelslandsbyen og ture
ud i det blå. Vi vil gøre hvad vi kan for at
opfylde dem.
Nogle er interesseret i foredrag ved Ib, og
andre vil gerne ud og se Drøsselbjerg kirke.
Vi vil holde et sådan møde hver 2. måned, og pårørende og personale må rigtig
gerne deltage.
Vores cykler er kommet til reparation så
de kan blive forårsklar, og vi kan komme ud
at cykle.

Der er stadig tilbud om kaffe eller is i
Bedstes Hus.
Vi fortsætter med vores aktiviteter, f.eks.
gåture, strikkeklubber osv.
Vi prøver at få flere aktiviteter op at stå,
så bor du uden for plejehjemmet og har lyst
til at deltage, skal du være velkommen.
Der er stadig gymnastik fredag formiddag, dette gælder også gæster ude fra plejecentret, som gerne må deltage.
Dansen fortsætter hver måned, og der
er sang hver anden torsdag fra kl. 14.00 til
15.00
Hvis der sidder er nogen som har lyst til
at være med eller kan spille på et instrument,
er du velkommen.
HUSK loppemarked starter op igen
den første lørdag i måneden.
De bedste hilsner
Stillingeplejecenter
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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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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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VI TILBYDER PÅ ALLE TYPER SAGER

GRATIS FEJLSØGNING

2018



STATIONÆR & BÆRBAR REPARATION



MAC REPARATION



VIRUS FJERNELSE



DATA BACKUP & GENSKABELSE



SALG AF COMPUTERE, HARDWARE, SOFTWARE SAMT TILBEHØR

KONTAKTOPLYSNINGER

ADRESSE

+45 42 41 53 53
KONTAKT@PCDOKTOR.DK

JERNBANEGADE 14
4200 SLAGELSE
V/ DENNIS MØLLER

VI TILBYDER OGSÅ

UDEKØRENDE TEKNIKER

NÆSBY STRAND
TLF. 58 54 90 35 · FAX: 58 54 95 40 · BILDSØVEJ 157 · 4200 SLAGELSE · WWW.MINKØBMAND.DK

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I POSTNUMRE 4200, 4220 og 4241

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-17.30
Weekend og helligdage
kl. 7.30-15.30

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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Erindringer fra besættelsestiden
Af Helge Christiansen, Bildsø
Den 9. april 2018 udgav Dansk Sygeplejehistorisk Museum i Kolding en ny bog om 50
sygeplejerskes oplevelser under besættelsen
1940- 45. Blandt dem var Minna Glenstrup,
datter af pastor Glenstrup i Kirke Stillinge.
Hun var sygeplejeelev på Slagelse Sygehus
fra 1941 til 1944, hvorefter hun blev ansat
på Oringe ved Vordingborg indtil befrielsen.
Bogen hedder: ”Vi talte ikke om det, men
vi vidste det. Sygeplejersker og sygepleje under besættelsen 1940-45.” Den er solidt indbundet, er på 230 sider og koster 50 kr. +
eventuel porto 60 kr. Bogen kan bestilles hos
www.dshm.dk, men de 12 sider af Minna
Glenstrup kan kopieres fra nettet. I bogen
er kun indarbejdet 6 små uddrag af Minnas
erindringer.
Da Minna i 1940 forsøgte at blive sygeplejerske, var hun ansat som nurse på Solbjerggården, hvor hun skulle passe 3 børn.
Hendes frue stod lige ved siden af hende, da
hun lånte telefonen og ringede til forstanderinde Hasle om en elevplads på Slagelse
Sygehus. Der var ingen ledige pladser. Så
stak fruen en seddel til Minna: ”Fortæl, at du
er datter af præsten i Kirke Stillinge.” Det
virkede. Så kunne det pludselig godt lade sig
gøre. Sådan var det dengang.
Minna Glenstrup var over 90 år gammel,
da hun i et interwiev fortalte om sin elevtid i
Slagelse. Hun berettede om en episode, som

formentlig fandt sted i januar 1944, hvor lægen Viggo Vigholt nylig var blevet skudt:
”Jeg var på den medicinske afdeling, og
overlæge Aastrup var gået under jorden, for
tyskerne var ude efter ham. Han havde en
villa lige overfor hospitalet, hvor han boede
med sin familie. Vi havde bare fået besked
på, at han var rejst på ferie, og at vi ikke vidste, hvor længe han havde ferie.
Det var en aften, han havde været ovre og
se til en patient, der var indlagt på enestue.
Jeg havde lige sagt godnat til overlægen, og
han havde ønsket mig god vagt. Han var i
privattøj. Han var ikke i kittel eller noget.
Lige efter han er gået ud af døren, svinger
den op igen, og to tyske militærpersoner
kommer traskende op ad gangen og spørger
mig, om jeg har set overlægen. Det havde
jeg jo ikke. Men jeg var ikke sikker på, om
de ikke havde mødt ham på trappen. Jeg
vidste ikke andet, end at overlægen var rejst
på ferie, og at jeg ikke vidste hvor længe. Jeg
vidste godt, at overlægen kom på afdelingen
hver dag. Det var ikke særligt sjovt. Da var
jeg ganske ung elev. ”
Om Minna og hendes far, pastor Glenstrup i Kirke Stillinge, kan der læses mere i
2SOGNE fra juni 2014 og i Lokalhistorier
2014.

www.2sogne.dk
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Miljøbevidste dagplejebørn
Dagplejen i Kirke Stillinge har haft affaldsindsamling i uge 17, hvor vi hver dag
gik en ny rute i byen. Vores børn er gået op
i projektet med en iver så stor, at vi nok ikke
kommer til at gå forbi noget affald mere.
Dette indlæg er skrevet i uge 19, og vi sam-

Klima - køl
Vandkølingsanlæg
Varmepumper
Aircondition
Fryseanlæg

5853 0515

ler til stadighed affald op efter folk, som ikke
tænker sig om og derfor vil vi lige appellere
til folk på gaderne i vores by om at bruge
skraldespandene eller tage det med hjem.
Dejlig sommer til alle fra dagplejen.
Mie og Mia og vores skønne poder

VVS-arbejde
Smedearbejde
Blikkenslagerarbejde
Naturgas
Forsikringsskader

VVS • KØL • FRYS
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Sct. Mikkels Kirke

Sommeraktiviteter 2018
i Sct. Mikkels Kirke

Rundvisninger i Sct. Mikkels Kirke og adgang til tårnet
Rundvisning og adgang til kirketårnet kl. 14.00-15.00.
Rundvisningen begynder kl. 14.00, og kl. 14.30 er der adgang til tårnet.
Onsdag den 27. juni
ved Finn Gjetting
Onsdag den 11. juli
ved Poul Damsgaard
Onsdag den 25. juli
ved Ole Grabas
Onsdag den8. august
ved Simon Buchwald
Se vores hjemmeside: www.sctmikkels.dk

www.2sogne.dk
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Onsdag d. 27. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 11. juli kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender

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

Lørdag d. 2. juni kl. 10.00
Bazar i Præstegårdshaven

Fredag d. 3. august kl. 18.00
Picnickoncert ved Stillingehallen

Torsdag d. 7. juni kl. 19.30
Sommerkoncert i Hejninge Kirke

Fredag d. 3.- søndag den 5. august
Strandfestival langs kysten

Lørdag d. 9. juni kl. 12.00-14.00
Indvielse af den nyrenoverede
Dagli’Brugsen-butik

Onsdag d. 8. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 13. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
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Torsdag d. 14. juni kl. 19.00
Sommerkoncert i Stillinge Kirke
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Tirsdag d. 14. august
Udflugt til Møn for pensionister, arrangeret af Hyggeklubben og
Menighedsrådet

Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Får du ikke 2sogne i din postkasse?
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Hvis du er fastboende i lokalområdet men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det
til Lokalrådet, og vi vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige måneder.

Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Lokalrådet

E-mail:
2sogneformand@gmail.com
Hejninge-Stillinge
Lokalråd

