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Gadeteater 
ved Stillingehallen blev en succes
Læs side 3



Lokalrådets medlemmer:

Carsten Berg 26 80 91 49
Børge Carlsen 23 72 03 51
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Ib Jensen 58 52 97 84
Mads Jensen 58 54 19 41 
Ketty Munch 39 27 89 90
Jack Rasmussen 58 53 44 79
Lars Schou 58 54 12 64
Hanne Tew 58 54 14 12

Lokalrådets formand:

Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 12 64

Lokalrådets kasserer:

Hanne Tew
Bildsøvej 81
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12

Lokalrådets web-master:

Ib Jensen · www.2sogne.dk 
2sogneweb@gmail.com

Redaktionsadresse:

Arne Olsen
Birkemosevej 11, 
Næsby Strand, 4200 Slagelse
2sogne@gmail.com
Tlf. 60 67 33 42

Næste nummer af beboerbladet 
udkommer ca. 1. december 2012.
Indlevering til bladet, såsom læ-
serbreve, fotos og tegninger skal 
være redaktionen i hænde senest 

d. 10. november 2012.     

2 2 sogne

Mail adresse for tekst til bladet:

2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder til-
hørende artikler. 

Tryksted: Jannerup offset a/s

”2 Sogne” trykkes i 1500 eksemplarer 
(eftertryk tilladt).

Indlæg og synspunkter, som bringes i 
bladet, deles ikke nødvendigvis af redak-
tionen.

I dette nummer:
  3:  Nyt fra Lokalrådsformanden
  5: Picnickoncert
10: Nabohjælp
10:  Stillinge Skolebestyrelse
12: Ålegilde Stillinge Forsamlingshus
13: Mortens Aften i
 Kelstrup Forsamlingshus
18: Generalforsamling 
 Stillinge Hejninges Venner
19: Det sker i HUSET
20: Stillinge Skole
24: Spejderne
25: Kirkesiderne
36: Trelleborg Friskole
38: Stillinge If vinterprogram
40: Stillinge Plejehjem
46: Ungdomsklubben Stjernen
47: Byfest i Kelstrup
48: Stillingehallen
49: Konfirmerede 1958
54: Jongshøj Maskiner
55: Mødekalender

Forside: 
Der blev afholdt gadeteater festival ved Stil-
lingehallen. Se side 3.
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Nyt fra lokalrådsformanden

Lokalrådet nedsatte for et par måneder siden en arbejdsgruppe, der skulle 
arbejde med projekt ”Blomstrende Landsby”, et projekt der er født i Land-
distrikternes Hus. Projektet skal være med til at synliggøre vores dejlige lo-
kalområde, lokke tilflyttere og turister hertil samt gøre os klogere på os selv 
– finde ud af hvem vi er, og hvad vi kan. Ansøgning om optagelse i projektet, og 
tildeling af den første af fem blomster sendes ultimo september. Vi håber så, 
at flaget med blomsten kan hejses lørdag d. 27. oktober. Projektet forudsætter 
en geografisk afgrænsning en del mindre end to kirkesogne. Arbejdsgruppen 
har derfor afgrænset projektet til Stillinge By, men vi forventer naturligvis, at 
effekten vil smitte af på hele den gamle Stillinge Kommune. Stillinge bliver den 
første landsby i Slagelse Kommune med et ”blomstrende” flag. Vi havde håbet 
på, at vi blev de første på Sjælland, men Undløse kom os i forkøbet. Se mere 
om flaghejsningen i dagspressen.

Søndag d. 5. august holdt Lokalrådet og Stillingehallen loppemarked, med be-
søg af et gadeteater. Vi havde planlagt det som et udendørs arrangement, men 
fra morgenstunden regnede det rimeligt meget, så morgenmaden blev serveret 
i HUSET, og loppemarkedet blev flyttet ind i hallen. Der var 15-16 loppestande, 

og et rimeligt antal 
besøgende. Der 
blev i år ikke op-
krævet stadeleje, 
så lopperne kun-
ne næsten ikke 
få underskud. Kl. 
11.30 blæste Jytte 
Abildstrøms Tea-
tergruppe til fore-
stilling. Regnen 
var blevet afløst af 
dejligt solskin, og 
gadeteateret hav-
de taget opstilling 
på fodboldbanen. 
De tre skuespillere 

og to musikanter gav os en forrygende forestilling med sjov og ballade for de 
mindste - og for de lidt ældre en morale til eftertanke. Forestillingen, der var en 
del af Slagelse Gadeteaterfestival, var ganske gratis for lokalområdet og uden 
opkrævning af entre. Der var ca. 180-200 begejstrede tilskuere til forestillingen 
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i Kr. Stillinge. Samme forestilling spillede for ca. 100 publikummer i Skælskør 
om lørdagen, men vi er nok også lidt mere kulturelle her på landet!

Gadeteaterfestivalen bliver sandsynligvis gentaget til næste år, og Lokalrå-

det vil igen lægge billet ind på en forestilling. Næste år skulle vi så måske 
udvide markedet lidt eller slå det sammen med andre aktiviteter og således 
udvikle arrangementet. Sidder du med en idé eller kommentar, så kontakt Lo-
kalrådet på 2sogneformand@gmail.com

I sidste nummer var indlagt et girokort i 2sogne i håb om, at rigtig mange vil 
benytte lejligheden til at støtte op om Rådets arbejde. Konkret arbejder Rådet 
med opsætning af 3-4 hjertestartere i vores lokalområde. Indkøb og opsætning 
af disse løber op i 50-75.000,00 kr. Vi forestiller os et par stykker ved strandene 
og i et par af vores landsbyer. Vi opfordrer bladets læsere til at benytte indbeta-
lingskortet eller foretage en bankoverførsel til Lokalrådets konto i Arbejdernes 
Landsbank: 5356 0242740. Husk at sætte afsender på – på forhånd tak.

I de to sidste nummer af 2sogne har vi omtalt muligheden for at etablere en 
netcafé i vores lokalområde. Vi søgte dels en kompetent ”underviser”, gerne 
efterlønner eller pensionist, og dels borgere, der har behov og ønske om at 
bruge netcaféen. Lokalrådet har til dato ikke modtaget en eneste henvendelse, 
hvorfor vi må konkludere, at der p.t. ikke er behov for et sådant tiltag.

Som afslutning på et offentligt møde med 30 lokale borgere i april blev der etab-
leret en lille arbejdsgruppe. Formålet med denne arbejdsgruppe er bl.a. etable-
ring af en sms-kæde, hvor vi kan informere hinanden om ting, vi skal være op-
mærksomme på. Det kan være en langsomt kørende, ”søgende” kassevogn, 
der er set i lokalområdet, det kan være personers mystiske adfærd o.s.v. En 
anden opgave for arbejdsgruppen er dannelse af mindre nabo-hjælpsgrupper. 
Disse mindre grupper af naboer man har tillid til laver så små sms-kæder, hvor 
f.eks. signal fra medlemmernes husalarmer sendes til. I de mindre grupper kan 
også udveksles informationer om ferier o.s.v. således, at den lille gruppe hol-
der særligt øje med medlemmernes huse, mens man er væk. Arbejdsgruppen 
har søgt på Internettet efter egnede udbydere af sms-tjenester, og vi har fundet 
www.nabohjælp.dk mest egnet. Arbejdsgruppen har her hen over sommeren 
afprøvet systemet og havde inviteret til informationsmøde d. 21. august. Kun 
to borgere fandt vej til mødet! Vi tror, at dette meget sparsomme deltagerantal 
skyldes den pragtfulde sommeraften, og ikke manglende interesse for emnet. 
Vi gør derfor et nyt forsøg onsdag d. 10. oktober. Også dette møde foregår i 
HUSET, Bildsøvej 74C – Kr. Stillinge, kl. 19.00-21.00. Så tag fat i din nabo og 

kom til møde.
Lars Schou

2sogneformand@gmail.com
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Picnickoncert

På sommerens sidste dag – fredag den 31. august kl. 18.00 – havde Lokalrå-
det inviteret til picnickoncert ved Stillinge Hallen. 

Næsten alt var med os! Tilhørerne begyndte at strømme til allerede en halv 
time før for at finde en god plads til de medbragte stole, borde, skovturstæp-
per og madkurve. Solen skinnede, ølteltet var bemandet med friske unge men-
nesker, som alt for hurtigt meldte udsolgt, så nye forsyninger måtte fremskaf-
fes – et luksusproblem – alle var glade og forventningsfulde og i højt humør. 
Slagelse Kommunes Kultur og Fritid havde udlejet og opstillet den store scene 
– og givet tilskud til koncerten, og vi takker hermed for velviljen. 

Det fantastisk velspillende band, ”Hvide Løgne”, gik på scenen og leverede 
et super show med kendte, herlige numre fra 80’erne og 90’erne fra Halberg/
Larsen, Tøsedrengene, Dodo and the Dodos, Sneakers, Danser med drenge 
og mange flere. Ungerne dansede  foran scenen, og ved slutningen af kon-
certen sås også flere voksne, som til sidst ikke kunne sidde stille mere! Den 
dejlige sangerinde, Nana Schwartslose, formåede virkelig at højne stemningen 
med sin fantastiske stemme og eminente sceneoptræden. Børnene var ellevil-
de af glæde og stolthed, da de blev inviteret med op på scenen for at synge 
kor til de gamle sange, som blev udgivet, før de selv var blevet født – men som 
de kendte så godt.

De lange, lyse nætter var jo forbi, så mørket var ved at falde på, da bandet 
sluttede af med en forrygende udgave af Kim Larsens ”Midt om natten”.  Og 
alle sang med!

Det var en fantastisk aften, det var alle enige om. ”Et skud fra hoften” siger, 
at der var ca. 500 publikummer; et antal som langt oversteg Lokalrådets håb 
og forventninger, og der er bred enighed om, at det skal gentages næste år.

Tak til alle som mødte op og var med til at gøre Lokalrådets picnickoncert 
til en succes.
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Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE 
EL - FORRETNING A/S 

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

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen 

Frisør 
Harlekin

v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket lørdag og mandag · Også solarium
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Møllevænget 11
Kirke Stillinge

 4200 Slagelse
 

Telefon: 32 20 07 72
Mobil: 52 17 58 28
E-mail: timolholt@hotmail.com

Murermester
Torkild Mølholt

 Tilbygning 

 Flisearbejde
Frostskader m.m.

   

FYRTEST

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
��9LWHYH[PVU�VN�rensning

��:LY]PJL�HIVUULTLU[
��3V]WSPN[PN�VSPLM`YZRVU[YVS
��(M[LU��VN�^LLRLUK]HN[
��<KZRPM[UPUN�HM�VSPLM`Y
 og varmtvandsbeholder

��Opsætning og reparation 

 af træpillefyr Woody og Scotte

2<9;»Z
OLIEFYRSERVICE
v/ Jakob Nielsen

Strandvejen 130
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND
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Stillinge Forsamlingshus

Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91
Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
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Billige planter
Til disse priser har vi ikke råd til at annoncere igen foreløbig!

Bøg til hæk  ......................fra kr.   5,00 -   8,75

Liguster ”Atros”  ..............fra kr.   6,25 -   8,75

Spirea  ”Van houtii”  ........fra kr.   7,50 -   8,75

Spirea ”Grefsheim”  ......... fra kr. 10,00 - 11,25

Rød Snebær  .....................fra kr.   7,50 -   8,75

Fjeldribs  ..........................fra kr.   7,50 -   8,75

3RWHQWLOODµ*ROGÀQJHU� ........................ kr 11,25

Stkpris incl. moms for: Efterår 2010 og forår 2011.

Med venlig hilsen: Kjeld J Andersen, Kildemosen i/s
Kildemosen 4, 4200 Slagelse. 58 54 90 60, kja@intranet.dk.Kl
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Lars Meng 40 53 85 89
5LQJ�WLO�RV��KYLV�'H�YLO�KD·�HW�JRGW�XIRUELQGHQGH�WLOEXG



10 2 sogne

Stillinge skolebestyrelse

I bestyrelsen glæder vi os over, at vi har fået flere børn på skolen. Selv om det 
var en stor årgang med to niende klasser, der forlod os inden sommerferien, 
har vi alligevel fået flere børn på skolen efter ferien. Det skyldes, at den gene-
relle søgning til skolen har været stor, og at tilflytningen har været større end 
fraflytningen. I alt har til- og fraflytninger givet os en nettogevinst på 13 elever. 
Efter sommerferien er der startet 305 elever i hovedskolen og 32 i autistklas-
serne.

På det seneste bestyrelsesmøde den 4. september fremlagde ledelsen en 
investeringsplan for skolens investeringer det næste år. Målsætningerne med 
flere af investeringerne er at styrke de faglige læringsmiljøer på skolen og i 

5()6/1�37
/¥YLY�K\�[PS�KLT��KLY�OHY�OHM[�¹\HUTLSK[¹�ILZ¥N

eller er bange for at få det?

/¥YLY�K\�VNZr�[PS�KLT��KLY�NLYUL�]PS�OVSKL�¥QL�TLK�KPU�UHIV�
LSSLY�]PS�K\�NLYUL�OH]L��H[�KPU�UHIV�OVSKLY�SPK[�¥QL�TLK�KPN&

([�ZRPS[L�TLK�¹5HIVOQ¤SW¹�LY�U`[[LS¥Z[��
O]PZ�PRRL�KLY�LY�HR[P]�VN�Z`USPN�OQ¤SW�H[�OLU[L�

Arbejdsgruppen for nabohjælp har afprøvet og vurderet forskellige 
sms-kæder og systemer, og vi har søgt svar på 

diverse spørgsmål og dilemmaer.

Vi vil nu gerne præsentere vores medborgere for mulighederne for dannelse 
af små, aktive og effektive nabohjælpsgrupper, samt muligheden for 

at deltage i et større netværk, der kan melde om andres 
mistænkelige adfærd.

Vi vil derfor meget gerne se naboer og medborgere i
/<:,;

)PSKZ¥]LQ���*��2PYRL�:[PSSPUNL
6UZKHN�KLU�����VR[VILY�������RS��� ����¶������

Her vil vi være vært ved en kop kaffe og være ”fødselshjælpere” til 
din nabohjælpsgruppe.

Lokalrådet
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skolegården. Investeringerne er i tråd med Kommunens målsætning om at 
styrke det faglige læringsmiljø i folkeskolen. Det faglige læringsmiljø i natur-
fagsområdet styrkes gennem indkøb af Lego Mindstorm. Til styrkelse af de 
andre udsmykkes og dekoreres skolen med billeder af f.eks. historiske per-
soner, naturvidenskabelige fænomener, tekniske opfindelser, eller der vil blive 
malet hinkeruder på asfalten med den lille tabel. Det er op til skolens personale 
at vælge, hvilke konkrete udsmykninger der skal investeres i. Styrkelsen af de 
faglige læringsmiljøer på skolen skal være til glæde for alle skolens elever gen-
nem hele skoledagen.

Den største investering allokeres til renovering af et hjørne af prærien, hvor 
der skal udarbejdes planer og gennemføres aktiviteter, som styrker sanseop-
levelserne. Det er en forudsætning, at området renoveres, så skolens autist- 
elever kan have glæde af det. 

Investeringsplanen betyder endvidere, at vi fortsætter vores investeringer i 
IT. Der afsættes midler til lyddæmpning af lofterne i SFO’en, hvor støjniveauet 
til tider kan være alt for højt. Der afsættes også midler til indkøb af borde og 
stole til eleverne for at sikre, at de har gode arbejdspladser.

Som det er fremgået af nyhedsmedier og presse de seneste måneder, er 
Slagelse Kommune ude i en sparerunde for det kommende års budget. På 
skoleområdet bliver det en udfordring at skulle gennemføre flere besparelser 
specielt, når de seneste års skoledebat kun har handlet om at tilpasse visioner 
for fremtidens folkeskole til en ressourcebegrænset budgetramme. I flere poli-
tiske sammenhænge er det de seneste år ofte blevet nævnt, at uddannelses-
niveauet i Kommunen bør hæves. Den seneste vision handler om at løfte fol-
keskolen ind i fremtidens globale hverdag. Vi håber, at disse visioner stadig er 
i kommunalbestyrelses hukommelse, når de fører deres budgetforhandlinger.

I det seneste besparelsesforslag er der foreslået besparelser på 10 mio. 
kr. på specialområdet, dog uden konkret at angive hvordan besparelsen skal 
udmøntes. Skolebestyrelsen holder derfor ekstra øje med dette område, og 
hvordan de konkrete besparelsesforslag udmøntes. 

I sidste skoleår blev der gennemført et pilotprojekt på skolen, som omfatte-
de ansættelse af ergoterapeut Tina Sonne på Stillinge Skole. Tina var inviteret 
til det seneste bestyrelsesmøde for at orientere om sit arbejde og indholdet af 
den omfattende pilotundersøgelse, som hun har gennemført. Det terapeutiske 
arbejde har været koncentreret om udvalgte elevers motoriske vanskeligheder. 
Resultaterne har medvirket til større glæde og trivsel hos eleverne, hvilket har 
været med til at fremme indlæringen hos det enkelte barn. I bestyrelsen er vi 
imponeret af Tinas engagement og arbejdsglæde. Der var derfor stor opbak-
ning til, at Tina fortsætter som ergoterapeut på skolen, og at vi fremover skal 
være bedre til konkret at dokumentere effekten af det terapeutiske arbejder, 
som udføres. Bjarne Nielsen
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ÅLEGILDE
i Stillinge Forsamlingshus

lørdag d. 6. oktober 2012 kl. 18.30

Vi starter med en sildemad.

Vælg mellem:
Friske pandestegte ål

eller
en god engelsk bøf med tilbehør

Dessert + kaffe/te

Pris kr. 290,- pr. person
der dækker:

Entré, levende musik v/ Torben R. Nielsen 
samt god mad - excl. drikkevarer

Kom og få en hyggelig aften sammen med dine naboer.

Sidste tilmeldingsfrist:
Søndag d. 30. september 2012 til

Formand Erik Larsen, tlf. 58 54 74 13
Claus, forsamlingshuset, tlf. 58 54 72 91. Mobil 40 13 10 53
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Mortens Aften
Kelstrup Forsamlingshus holder traditionen tro 

Mortens Aften
Lørdag den. 10. november 2012 kl. 18.00

 

Hovedretten består af:

And stegt med svesker og æbler, 
brune og hvide kartofler, rødkål og dansk sovs.

Desserten er:
Hjemmelavet æblekage og ka!e.

Alt dette får I for kr. 130,00 pr. person.

Der sælges øl, vin og vand i baren.
Salg af kinesisk lotteri med flotte gevinster under middagen.

Bindende tilmelding kan ske fra den 15. august 2012 
til Rita Sørensen, tlf. 58 54 94 11

Max. 80 personer til arrangementet – først til mølle princippet

Kom og vær med til en hyggelig aften med venner, 
familie og naboer.

Kelstrup Forsamlingshus - et besøg værd.
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

�ŝůĚƐƆǀĞũ�ϭϬϲ�Ͳ�<ĞůƐƚƌƵƉ�Ͳ�ϰϮϬϬ�^ůĂŐĞůƐĞ�
důĨ͘ �ϱϴϱϰ�ϵϬϰϴ�Ͳ�ĨĂǆ�ϱϴϱϰ�ϵϯϳϵ�Ͳ�ŵŽďŝů�ϰϬϱϲ�ϵϮϰϴ

ǁǁǁ͘�ŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ�Ͳ�ĐŽũΛŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ

Kunstgræsanlæg i hele Danmark.
Total-, hoved- eller fagentreprenør,

autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

SALON 
HERDIS
/LSL�MHTPSPLUZ�MYPZ¥Y

Herrepensionist klipning 110,- kr.
Luksus permanent 590,- kr.
Miljøvenlig permanent 670,- kr.
Langt hår 743,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-17

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
;SM�������������

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

LØVE

;9(2;69:,9=0*,
Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leveres.
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)092,+(/3»Z�)03,9
2�)��:(3.�6.�)@;;,

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

(\[V]¤YRZ[LK���YLWHYH[PVULY�\KM¥YLZ

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter
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VEST Transport
v/Jesper Pedersen

Tlf. 40 50 32 48

Flytning og kurérkørsel

Varmestuen

Herrestræde 26

Tlf. 58 53 47 09

Tøj og ting

Møbelgenbrug

Løvegade 68

Tlf. 58 53 24 11

Åben

Mand. til fred. 10-17

Lørdag 10-13

(gratis afhentning)

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

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

Kirkens

Korshær

Slagelse

+PZHNLY]LQ������Z[LY�:[PSSPUNL�Ç�^^ �̂IV�NYVLU[�ZSHNLSZL�KR
gILU[�O]LYKHNL� ���30Ç�

3¥YKHN� ���00�Ç�:¥UKHN�VN�MVYrYL[Z�OLSSPNKHNL������00
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0UKRHSKLY�[PS�.LULYHSMVYZHTSPUN�
;VYZKHN�KLU������������RS��� ���

�P�/<:,;�=��:[PSSPUNL�/HSSLU
+HNZVYKLU�PM¥SNL�]LK[¤N[LYUL�

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter 
  På valg er:
  Hans Kurt Nielsen
  Thomas Petersen, ønsker ikke genvalg
  1. Suppleant: Lene Christensen
  2. Suppleant: Finn Christensen
 6. Valg af Revisor:
  På valg er revisor Lars Schou
 7. Eventuelt:

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen på hejningestillingesvenner@gmail.com

eller til Formand Hans Kurt Nielsen, Svejbøllevej 8, Keldstrup, tlf: 58549286 
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Det sker i HUSET

Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge

Foredrag i samarbejde med LOF
Alle dage kl. 19.00

26. september: Eventyrer Jørgen Oulund, medlem af De berejstes Klub, 
”Blandt kannibaler på New Guinea”.

24. oktober: Entertainer og lærer Carsten Holm, 
”Knagsted, Overclausen, Thummelumsen og Gustav Wied”.

28. november: Leder af Røde Kors Børnecenter Patrick Wymer, 
”Uledsagede børn og unge, som kommer til Danmark”.

Tilmelding direkte til LOF
Pris: kr. 300,- pr. pers./225,- for pensionister for alle 3 foredrag.

Der vil være mulighed for køb af kaffe, te og vand.

Generalforsamling i HUSET
29. oktober 2012, kl. 19.00

Dagsorden i henhold til vedtægterne

Stillinge Kultur- & Fritidscenter HUSET drives af en bestyrelse. 
Alle borgere over 18 år bosiddende i Havrebjerg, Hejninge eller Stillinge sogne 

er valgbare og har stemmeret til bestyrelsen. 
Mød op på generalforsamlingen og gør din indflydelse gældende. 

Hør om året der er gået, og kom evt. med gode ideer til året der kommer.

HUSET er vært med lidt godt til ganen.

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer, 

informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde. 
På www.2sogne.dk  "nder du mange relevante oplysninger om det lokale erhverv, 

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

Scan koden og se "lmen lavet i samarbejde med 
Slagelse kommune om vores lokalområde

- Landsby!lmen 
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Stillinge Skole
Nyansatte lærere

Vanilla Riise

Jeg er 49 år og bor i Nykøbing Sjælland med min mand, som er 
fotograf. Mine 2 dejlige børn, Anna og Peder, er voksne og bor i 
København. Jeg er født og opvokset i Korsør og har en lille drøm 
om at flytte dertil igen, når boligmarkedet stabiliserer sig.

I min fritid dyrker jeg al den sport, jeg kan komme afsted med, 
fx løb, kajak, mountainbike mv... I vinterhalvåret dyrker jeg motion 
som fx spinning, body +, fitness mv i det lokale motionscenter.

For ikke at kede mig, læser jeg græsk og latin på Saxo-Instituttet Kbh. Det er en 
alvorlig sag, men jeg håber, jeg kan gøre mere ud af det på et senere tidspunkt i mit 
liv, så jeg fx kan sysle i gamle arkiver og forstå, hvad der står ....

Jeg er læreruddannet fra Holbæk Seminarium 1993 og har siden endt uddan-
nelse arbejdet på specialskoler i Korsør, Holbæk, Nykøbing Sjælland og Dalmose. 
Jeg har liniefag i engelsk og billedkunst. Jeg tog min læreruddannelse sent i livet 
og er derfor mærket af en uddannelse som lægesekretær fra Slagelse Sygehus og 
en uddannelse som matros fra Svendborg Søfartsskole.

)YPHU�5PLSZLU
Jeg er en mandlig pædagog på 40 år. Fraskilt, med en søn på 18 
år, og en plejedatter på 27 år.

Jeg blev uddannet pædagog på Hindholm i 2004, derefter har 
jeg været ansat på Eggeslevmagle Skole - Dyhrs Skole - Boes-
lunde Skole. Derudover er jeg en meget aktiv person i min fritid, 
hvor jeg bl.a. er med i en idrætsforening igennem de sidste 12 år. 
Jeg bruger en del tid på at cykle, samt andre sportslige aktiviteter.

Karin Runland

Mit navn er Karin Nygaard Runland. Jeg startede på Stillinge 
Skole den 1. august 2012 og er ansat i et års-vikariat i C2 og med 
et par lektioner i C5.

Jeg afsluttede min meritlæreruddannelse i sommeren 2012 fra 
University College Sjælland, Campus Roskilde. Tidligere har jeg 
arbejdet indenfor restaurationsbranchen. De sidste par år inden 
jeg startede på uddannelsen, arbejdede jeg som lærervikar på en folkeskole.

Jeg er glad, positiv og kreativ. Jeg er 40 år, bor i Skælskør med min mand og 
vores 4 skønne børn.

Jeg glæder mig meget til at tage del i arbejdsopgaverne her på Stillinge Skole, 
og jeg ser frem til et godt samarbejde med jer alle.
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Klara Nisi

Jeg hedder Klara, jeg er 28 år, jeg er ansat i C0. Jeg har, før 
jeg kom til Stillinge Skole, arbejdet mange år med børn og 
voksne med autisme og også mennesker med andre diagnoser, 
både i skole, SFO, dagtilbud, døgntilbud aflastningstilbud. Jeg 
har også arbejdet i almen SFO og trænet gymnastik i mange 
år, for børn i forskellige aldersgrupper

2HTPSSH�/HUZLU
Jeg er startet  på Stillinge Skole d.1. august 2012. Jeg er tilknyt-
tet Børnehaveklassen CO, hvor der går 7 drenge med diagnoser 
indenfor autismespectret. I de seneste 10 år har jeg været ansat 
på Autisme Center Vestsjælland, hvor jeg har arbejdet i et døgn-
tilbud med voksne beboere.

Maria Lund

Jeg hedder Maria og er uddannet skolelærer med dansk, spe-
cialpædagogik og billedkunst som linjefag. Jeg er tilknyttet 
1.klasse og følger hele deres skema, med stor fornøjelse.

Tidligere har jeg været ansat på Seden skole i Odense, hvor 
jeg var klasselærer i en anden 1.klasse.

Jeg er meget glad for at være ansat på Stillinge Skole og er 
blevet taget godt imod af både elever, forældre og personale.

3V\PZL�/HUZLU
Jeg er nyansat på Stillinge skole i autisme klasserne. Jeg har 
flere års erfaring i specialpædagogik fra Slagelse Børn- og Un-
gecenter. Sidste år arbejdede jeg i specialklassen på Dalmose 
Central Skole. 

Steen Jacobsen

Jeg er ny lærer på Stillinge Skole, bosat i Korsør og har 2 piger 
på henholdsvis 18 og 14 år. Jeg kommer fra Skælskør Skole, hvor 
jeg har undervist de sidste 7 år. Jeg underviser fra 1. til 9. klasse. 
Jeg har linjefag i dansk, matematik, fysik og idræt. Jeg er medlem 
af Danmarks Matematiklærerforening, hvor jeg sidder med i be-
styrelsen for Kreds 12 (Sydsjælland og Øerne). På Stillinge Skole 
underviser jeg i matematik, natur/ teknik, Fysik/kemi og geografi. 
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Tagpap-renovering

Reparation - vedligeholdelse
og ny tagdækning.

Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
)LUU`�*HYSZLU

Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
;SM�������������

også aften - lørdag/søndag

)PS[SM�������������
-H_������������

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse

�����������
Godkendt af

Den Danske Dyrlægeforening

Kelstrup Forsamlingshus

)PSKZ¥]LQ�����Ç������:SHNLSZL�Ç������ ����Ç�^^ �̂RLSZ[Y\WMVYZHTSPUNZO\Z�KR

Besøg hjemmesiden 

www.2sogne.dk
og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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Jeres sommerhus skal i nærmeste 

ĨƌĞŵƟĚ�ƟůƐůƵƩĞƐ�ĚĞŶ�ŽīĞŶƚůŝŐĞ�ŬůŽĂŬ

sŝ�Ğƌ�ĂƵƚŽƌŝƐĞƌĞĚĞ��ŬůŽĂŬŵĞƐƚƌĞ͕�ŽŐ�ŵĞĚ�ŵĞƌĞ�ĞŶĚ�ϯϬ�ĊƌƐ�
ŐĂŶŐ�ŝ�ůŽŬĂůŽŵƌĊĚĞƚ��ŚĂƌ�ǀŝ�ĞŶ�ƐŽůŝĚ�ǀŝĚĞŶ�ŽŐ�ĞƌĨĂƌŝŶŐ�ŝŶĚĞŶĨŽƌ�ǀŽƌĞƐ�ĨĞůƚ͘�
sŝ�ŬŽŵŵĞƌ�ŐĞƌŶĞ�ƵĚ�ŽŐ�ŐŝǀĞƌ�:Ğƌ�ĞŶ�ŽƌĚĞŶƚůŝŐ�ŽŐ�ƐĂŐůŝŐ�ŐĞŶŶĞŵŐĂŶŐ�ĂĨ�

ĚĞƚ�ƐƚǇŬŬĞ�ĂƌďĞũĚĞ͕�ƐŽŵ�ĚĞƌ�Ğƌ�ďƌƵŐ�ĨŽƌ͕ �ƉĊ�ŶĞƚŽƉ�:ĞƌĞƐ�ĞũĞŶĚŽŵ͘�

ZŝŶŐ�Ɵů�ŽƐ�ŚǀŝƐ�ĚƵ�ŚĂƌ�ďƌƵŐ�ĨŽƌ͗
ͻ�^ůĂŵƐƵŐŶŝŶŐͬŚƆũƚƌǇŬƐƐƉƵůŝŶŐ� ͻ��Ƶƚ͘�ŬůŽĂŬŵĞƐƚĞƌ
ͻ�<ƌĂŶ�ͬ�ŐƌĂďďŝů� ͻ�EǇĞƚĂďůĞƌŝŶŐ�ŽŐ�ƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĂĨ�ŬůŽĂŬŬĞƌ
ͻ�>ĞǀĞƌŝŶŐ�ĂĨ�ŐƌƵƐ�ŽŐ�ƐƚĞŶ� ͻ�dsͲŝŶƐƉĞŬƟŽŶ
ͻ��ŽŶƚĂŝŶĞƌƵĚůĞũŶŝŶŐ� ͻ�ZŽĚƐŬčƌŝŶŐ

^ůĂŐĞůƐĞ�<ůŽĂŬƐĞƌǀŝĐĞ��Ɖ^
ZƆĚƐƚĞŶƐŐĊƌĚĞŶ

důĨ͘ �ϱϴ�ϱϮ�ϳϬ�ϲϮ�ʹ��T'Es�'d��ϮϬ�ϭϱ�ϬϮ�ϲϮ
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:WLQKLYUL
Så er spejderne igen startet op efter en lang sommerferie. I år har vi budt vel-
kommen til en helt ny Bæver flok bestående af 7 små bæver, som er i alderstrin 
0.-1. kl. Vi har selvfølgelig stadig ulveunger i alderen 2.-4. kl., troppen 4. kl. til 
17 år og klanen for de voksne spejder.

Vi vil igen i år lave en masse spændende spejder-aktiviteter. Dette kan man 
se mere om på vores helt nye hjemmeside, hvor I også kan finde mødetider.

O[[W!��^^ �̂ZQV][UVR�KR�aaaFZWLQKLYFZ[PSSPUNL� 
Troppen har allerede planlagt en weekend 15.-17. sep. hvor vi tager på week-
endtur til Sverige traditionen tro. Her sammen med en masse andre spejdere 
fra bl.a. Næstved og Slagelse.

Annette Madsen

:WLQKLYULZ�ZVTTLYSLQYMLZ[
Stillinge forsamlingshus

Fredag den 5. oktober 2012 kl. 18.00

Vi starter med mad.
Herefter vil der være:

Uddeling af årsstjerner.
Underholdning fra alle spejderne.
Diasshow fra ulvenes og spejdernes sommerlejr.

Entre: voksne 60 kr, børn op til 12 år 30 kr incl. mad og kaffe
børn under 3 år gratis.

Kom og få en fornøjelig aften.
Tag far, mor, søskende, bedsteforældre, venner og veninder med.

Af hensyn til madbestilling skal vi bede om forhåndstilmelding til lederne
senest onsdag den 26. september.

Med spejder hilsner
KFUM Spejderne i Stillinge
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OM AT LEVE 
En lovkyndig mand spurgte Jesus: „Hvad skal jeg gøre 
for at arve evigt liv?“ Hvorpå Jesus spurgte tilbage: 
„Hvad står der i loven?“ Og manden svarede: „Du skal 
elske Herren din Gud af hele dit hjerte … og din næste 
som dig selv.“ Og Jesus sagde: „Du har svaret rigtigt. Gør 
det, så skal du leve.“ Derpå er det Jesus fortæller om den 
barmhjertige samaritaner.  
 Den dag var livet for de tre mænd en mand, der var 
overfaldet af røvere og lå halvdød ved vejen mellem 
Jerusalem og Jeriko. De to gik forbi ham og gik dermed 
også livet forbi, fordi de mente, at livet var noget, der 
ventede dem et sted ved enden af vejen. Samaritaneren 
var den eneste, der var til stede i sit liv.  
 Gør det, så skal du leve. – Hvad betyder det? Det 
betyder, at livet ikke er noget, man skal nå frem til. Det er 
ikke noget man skal finde vejen til, men livet er lige for 
fødderne af os. 
 Derfor kan man også sige, at livet er i overholdelsen 
af budene om kærlighed til Gud og til næsten. Overhol-
delsen af loven er ikke en opgave, vi skal løse, for derefter 
at få livet som belønning for veludført arbejde, men livet 
er selve overholdelsen eller opfyldelsen af loven. Der 
kommer ikke noget andet bagefter. Der kommer ikke 
noget bedre eller finere. Men det er her allerede, for hvad 
kan være bedre end at leve det liv, som er dit virkelige liv? 
Vil du ikke leve det liv, der er dit, går du forbi den 
opgave, der er din, fordi du regner med, at det egentlige 
liv ligger et sted for enden af vejen, så går du dit virkelige 
liv forbi, og jager efter i stedet efter en skygge.  
 Guds bud gælder hele tiden, og hver gang dets 
fordring er efterkommet, stiller det os i skyldigheden på 
ny, således at vi hele vores liv ikke kan være beskæftiget 
med andet end at opfylde dette bud og aldrig nogensinde 
bliver sluppet af budets fordring, så længe vi lever.  

MB 
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KONCERT I STILLINGE KIRKE 
med koret 

CANTEMUS 

 
TORSDAG D. 11. OKTOBER 

KL. 19.30 
Koncerten byder på engelsk kormusik. Det er udtryks-
fuld musik med både finesse og ikke mindst megen 
humor. Desuden synger koret som en del af sin for-
beredelse til en kortur til Italien danske sange fra 
begyndelsen af det 20. århundrede. Endelig vil man 
kunne høre ny kormusik af Stefan Arason og Torben  
Bech Schnedler, som har skrevet til netop Cantemus. 

Siden 2007 har Torben Bech Schnedler, der er organist  
ved Sct. Mikkels Kirke i Slagelse, dirigeret Cantemus.  

Der er gratis entré. Alle er velkomne. 
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KONCERT I STILLINGE KIRKE 
 
Lørdag, den 17. november, kl. 15.00 
 
Fælles koncert med  
 
Slots Bjergby kirkes børnekor 
og  
Stillinge kirkes børnekor 
 
Efter et kortræf mellem de to kirkers børnekor giver 
de en koncert i Stillinge kirke. På programmet er 
efterårssange og måske også nogle adventssange. 
 
Der er fri entré. Alle er velkomne. 
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SPIL DANSK DAG  

I HEJNINGE KIRKE 

TORSDAG D. 25. OKTOBER KL. 19.30  
Den traditionsrige Spil Dansk Dag med fællessang 
fra Højskolesangbogen. Vi synger nogle af sangene 
fra formiddagens "Fællessang" på P4 (kl. 11.03-
11.30), og vi synger ønsker fra de fremmødte. I år 
suppleres med et par danske stykker for fløjte og 
klaver. Fløjtespillet leveres af Anne Louise Holm, 
ved klaveret sidder kirkens organist Charlotte 
Nielsen. Midt på aftnen bliver der en kort kaffe-
pause i våbenhuset.  
 
Der er gratis entré og kaffe. Alle er velkomne. 

Hejninge Menighedsråd  
 

STILLINGE KIRKES KOR  
Stillinge Kirkes Børnekor 
for piger og drenge i 2. – 6. klasse 
torsdag kl. 16.00-17.30 i Kirke Stillinge Præstegård 
 
Stillinge Kirkes Voksenkor 
for alle fra 18 år og opefter 
onsdag i ulige uger kl. 19.00-21.15 
i Kirke Stillinge Præstegård 

Læs mere på kirkens hjemmeside  
www.stillingekirke.dk  
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STUDIEKREDS I PRÆSTEGÅRDEN 
Torsdag, den 18. oktober, kl. 20.00, 

torsdag, den 1. november, kl. 20.00 og 

torsdag, den 15. november, kl. 20.00 

er der studiekreds i præstegården ved sognepræst 
Morten Brøgger. Alle interesserede er velkomne. 
 
Emnet for studiekredsen er 

FOLKEKIRKE OG FRIHED 
– om blandt andet Folkekirkens forfatning. 
 
Regeringen arbejder på at give folkekirken en ny 
forfatning. I den anledning vil vi se nærmere på, 
hvordan kirkens forfatning er i dag. Vi vil læse 
relevante tekster og diskutere spørgsmål som: 
Har kirken brug for en ny forfatning? Skal kirke og 
stat adskilles? Hvem kan tale på kirkens vegne? 
Hvordan sikres kirkens frihed? Er det rimeligt at 
folkekirken ifølge Grundloven har en særstatus? 
Hvorfor ser folkekirken ud som den gør? Hvem har 
magten i folkekirken? Er sognemenigheden blot et 
levn fra gamle dage? Hvem skal bestemme om en  
kirke skal lukkes? Og meget andet. 
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JULEMØDE 

I STILLINGE FORSAMLINGSHUS 
Torsdag, den 6. december, kl. 19.00. 

 
Aftenens taler er forfatter og journalist 

Iben Thranholm 

 
AUTENTISK KIRKE  

I EN TURBULENT TID 
 

Traditionen tro vil der være kaffebord, julesange,  
luciaoptog og lotteri. 

Alle er velkomne. Entré 30,- kr. 
Menighedsrådene i Kr. Stillinge og Hejninge 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

7. oktober, 18. s. e. trin 900 1030  
14. oktober, 19. s. e. trin 1600 * Ingen 
21. oktober, 20. s. e. trin 1030 900 
28. oktober, 21. s. e. trin 1030 Ingen 
 
4. november, Alle helgen 900 1030 
11. november, 23. s. e. trin 1030 Ingen  
18. november, 24 s. e. trin 1030 900 
25. nov., Sidste s. e. trin 1030 Ingen 

2. december, 1. i advent 1500 1030  

Gudstjenester på plejehjemmet 
17. oktober og 14. november, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Torben Hjul Andersen.

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

Ferie 
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie fra 8.-16.  
oktober. Embedet varetages af præsterne i Sct. 
Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf.  
58 52 08 81. (Se også www.sctpederskirke.dk). 

Se vores hjemmeside 
www.stillingekirke.dk eller www.hejningekirke.dk  
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Sognepræst   

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

Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,  
mandag træffes sognepræsten ikke. 

Stillinge sogn 

Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98. 

Menighedsrådet:  

Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,  
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk 

Kirkeværge Agnes Jensen, tlf. 58 54 78 53. 

Susanne Broustbo 
Søren Skovager  
Poul Tranekær Nielsen 
Annette Madsen 
Tove Stephenson 

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. 

Anette Andersen 
Else Berg 
Knud Hansen 
Elisabeth Rosasco 
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Godt håndværk

Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse

jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

BRÆNDETRÆ 
Bøg, Eg, Ask og Ahorn a!agt i 2,7 m stakke 

ved fast vej kan købes.
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

Valdbygaard Skovdistrikt

Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56
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v/ Aut. El-installatør Flemming Bruun Jørgensen

58 54 70 20
bildso.el@gmail.com           Bildsøvej 20 · Bildsø · 4200 Slagelse

,S�PUZ[HSSH[PVULY!�(S[�MYH�YPUNLRSVRRLY�[PS�RYHM[]¤YRLY

�

BILDSØ EL



2 sogne 35

Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

Reparation og salg af: Landbrugsmaskiner, græsslåmaskiner og havefræsere.

Sandblæsning af div. emner.

Finn Hangartner

Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15

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

Autoværksted - Pladesmed

203+,46:,5�:4,+0,

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

Ring for nærmere information

2PSKLTVZLU���������:SHNLSZL
;SM�������� ����
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i Stillinge

Støvlebækvej 4

Grøn fritid

med indhold.

Kom og vær med.

Vi holder 

møde onsdag.

VELKOMMEN
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Trelleborg Friskole og fællesskab

Det nye skoleår har i skrivende stund allerede én måned på bagen, og vejret 
har sædvanligt vist sig fra sin bedste side, efter at børnene var startet i skole 
igen. Det kan man som voksen være ærgerlig over, men gøre fra eller til overfor 
vejret, det kan man jo ikke rigtigt. Anderledes forholder det sig med hverdagen 
på eksempelvis en friskole. Her har man som forælder eller som ansat dagligt 
muligheden for at gøre en forskel – i det små eller i det store – til glæde og gavn 
for fællesskabet. 

Det er en bærende værdi for os – respekten for den enkelte og den enkeltes 
respekt for fællesskabet. Børn er som alle andre mennesker forskellige, og 
samtidig sker der mentalt mange ting med børn, når de kommer i puberteten. 
Vi har derfor i år valgt at flytte rundt på klasserne, for at støtte op om denne ud-
vikling hos de store børn i udskolingen, og samtidig tage vare på de mindre og 
de helt små i indskoling og på mellemtrinnet. De store elever i udskolingen har 
derfor overtaget skolens ældre bygning, hvor de nu har deres helt egen ung-
domsfløj. Indskoling og mellemtrin deles fremover om den nye bygning. Ud 
over respekten for de ældre elevers behov, så giver bytteriet også meget god 
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mening i forhold til SFO’en og kontinuiteten for de mindste efter skoletid, idet 
SFO’en benytter sig af fællesarealerne og gymnastiksalen i den nye bygning. 

Fornyelse og faglighed er en anden af vores kerneværdier. Sidste skoleår 
opfandt en af skolens lærere et helt nyt fag for indskolingen: Madmatematik, 
hvor han kombinerede hjemkundskab med matematik. Børnene elsker faget, 
og så har man allerede lagt fundamentet for varig læring. Når man tænker over 
det, så er det underligt, at denne kombination ikke har været tænkt før, det 
ligger jo lige for! Alle der laver mad eller bager ved jo dette. Når man kombine-
rer de to discipliner, så bliver tal, mængder, (brøk)regning og størrelsesforhold 
lige pludselig til naturlige og derfor endnu mere forståelige størrelser. Faget er 
således blevet en fast bestanddel af indskolingens skema. Sidste år startede 
vi som noget nyt med at introducere engelsk i 2. klasse. Det var en meget stor 
succes, og derfor har vi i år besluttet at se, hvordan det går med engelsk al-
lerede fra 1. klasse. Så vi eksperimenterer, men vi gør det med respekt for den 
enkelte og for fagligheden.

Friskolerne er i de seneste år på finansloven blevet kraftigt beskåret, og 2013 
bliver ingen undtagelse. Heldigvis har de fleste friskoler en dedikeret forældre-
kreds, der slutter op om den mindst lige så loyale gruppe af ansatte. Dette gør 
sig også gældende for Trelleborg Friskole, og det tror jeg, at vi er mange – børn 
som voksne – der sætter meget stor pris på. Vi kan se på børnene, at vi har 
fat i den lange ende, og det viser den daglige trivsel og de fine præstationer af 
sommerens afgangsklasse til fulde. Ydermere har vi det seneste års tid kunnet 
glæde os over, at vores elevtal stiger støt og roligt. Det er dejligt i skolens 10 
års jubilæumsår, og samtidig giver de flere hjerter, hjerner og hænder ny energi 
og nye impulser til gavn og glæde for fællesskabet.

John Jensen

Fotos: Brian Dehli og Pernille Riis.
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Stillinge IF 2012/2013
Hvad skal du bruge efteråret og vinteren til???

  GYMNASTIK
Tid: Dag: Hold:  Instruktør:
16.30 – 17.15 Mandag Troldungerne 1-3 år Ragnhild
16.30 – 17.15  Krudtuglerne 3-6 år Jørgen
17.15 – 18.15  Springgym 0-3 klasse Henrik
18.15 – 19.15  Zumba  Anna-Louise
19.15 – 20.00  Motion - Mix  Inge-Lise
? ? Motion - Dame  Inge-Lise
18.00 – 20.00 Fredag * Stortrampolin  Henrik

Afdelingsformand: Stig Tiedemann. Tlf. 2029 2378. 
Email: gymnastik@stillingeif.dk

 BADMINTON

Tid: Dag: Hold: Instruktør:
16.00 – 17.00 Tirsdag Børnetræning Christoffer og Christopher
17.00 – 21.00  Motion
21.00 – 22.00  Motion – Sene tider *

Afdelingsformand: Kenneth Jensen. Tlf. 2244 2991. Email: badminton@stillingeif.dk

Badmintons børne/ungdomsafdeling har afholdt åbent hus med stor tilslutning.
Der er fortsat plads til flere børne/ungdomsspillere. 
De træner hver tirsdag kl.16.00-17.00.
For voksne er der stadigvæk ledige baner tirsdag aften fra kl. 21.00-22.00, hvor man kan 
spille for 300 kr. pr. ps. for hele 2012/2013 sæsonen. 
Endvidere bliver der d. 11. november afholdt juleturnering, hvor alle medlemmer af 
Stillinge IF’s badmintonsafdeling kan deltage uanset styrke.
Husk at holde øje med opslagstavlen og de 2 infoskærme i hallen for information i 
Badmintonsafdelingen.

6718
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 HÅNDBOLD
Tid: Dag: Hold: Instruktør:
18.00 – 19.30 Onsdag Dame senior Mogens Randall
19.30 – 22.00  Herre senior 1 + 2 Jan Schwartz

Afdelingsformand:
Camilla Dahl Nielsen. Tlf. 2063 8954 Email: handbold@stillingeif.dk
Læs mere på www.stillingeif.dk

 PETANQUE
Tid: Dag: Periode:
14.00 – 16.00 Tirsdag Ca. ulitimo september – ultimo april
19.00 – 21.00  Ca. ulitimo april – ultimo september
14.00 – 16.00 Fredag Hele året
10.00 – 12.00 Lørdag Hele året

Pris: 375 kr.  
Opstart: Der spilles hele året
Afdelingsformand: Bent Heegaard. Tlf. 6015 0123. Email: petanque@stillingeif.dk
Læs mere på www.stillingeif.dk

Så gik den sommer, hvor vi i juli bl. a. havde besøg af Drøsselbjerg petanque. Vi havde 
en dejlig dag, hvor hyggen var i højsædet.
D. 18. aug. var vi på genbesøg i Drøsselbjerg. Vi havde den glæde, at to af vor nyeste 
medlemmer  opnåede en 2. og 3. plads. Ganske ubeskedent løb Drøsselbjerg selv 
med 1. pladsen. Vi ønsker tillykke til Sonja N. og Dina fra Øster Stillinge.
Tak til Drøsselbjerg for et godt arrangement.
Den 28. sep. afholder vi klubmesterskab, referat i næste nr.
 
Fra sep 2012 til midt i april 2013 spiller vi:
Tirsdag og fredag fra kl 14 – 16
Lørdag kl. 10 – 12.
 

Bent Heegaard
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Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden www.stillingeif.dk
Bemærk: Ændringer kan forekomme, så hold øje med hjemmesiden!
Oplever du problemer, så kontakt din afdelingsformand, kassereren eller fællesfor-
manden.

Har du spørgsmål, ønsker at blive en del af hovedbestyrelsen, afdelingsudvalgene 
eller træner/instruktør, gode idéer, ris eller ros er du altid velkommen til at kontakte:

Stillinge Idrætsforenings bestyrelse:
Fællesformand: Jacob Raft 5182 2778 formand@stillingeif.dk
Næstformand: Pia Svendsen 2963 6589 nf@stillingeif.dk
Kasserer: Leon Johansen 4060 7050 kasserer@stillingeif.dk

Afdelingsformænd:
Badminton: Kenneth Jensen 2244 2991 badminton@stillingeif.dk
Fodbold ungdom: Brian Dahl 6015 0123 fodbold_ungdom@stillingeif.dk
Fodbold senior: Brian Dahl 6015 0123 fodbold_senior@stillingeif.dk
Gymnastik: Stig Tiedemann 2029 2378 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold: Camilla Dahl N. 2063 8954 handbold@stillingeif.dk
Petanque: Bent Heegaard 5854 0436 petanque@stillingeif.dk

Se også www.StillingeIF.dk 

 FODBOLD
Tid: Dag: Hold: Instruktør:
15.30-17.30 Torsdag U8-U9-U10 Drenge
17.30-18.30  U12 Piger
18.30-19.30  U13 Drenge
19.30-20.30  U15 Piger
20.30-22.00  Senior – Old Boys *

Pris: 200 kr.  
Opstart: 25. oktober 2012 (Uge 43)
Afdelingsformand - Ungdom og senior: Brian Dahl. Tlf. 6015 0123. 
Email: fodbold_ungdom@stillingeif.dk - fodbold_senior@stillingeif.dk
Læs mere på www.stillingeif.dk
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Så er efteråret så småt startet, med den skønneste efterår sol og varme.

Selv om sommeren har været blandet vejr, har vi haft mange gode timer på 
vores terrasse.

Busture har vi haft mange af ud i det blå og til strande,
Den 17 september tager vi til Slettestrand og nyder sensommeren.
Det er 6. år, vi tager på dette pragtfulde feriecenter med vores beboere. I år 

tager vi 17 afsted.
De glæder sig meget til at komme derop igen.
I år byder turen på hestevognstur, pandekager bagt på bål, en tur i Nord-

søcentret og vores onsdags festaften. Så mon ikke vi er fyldt op med oplevel-
ser og er trætte, når vi kommer hjem.

Vores Venneforening har fuld gang i vores loppemarked, så hvis I har effek-
ter I vil forære væk, kan i kontakte vores ildsjæl af en formand (IB), så kommer 
Ib gerne og henter effekterne. Ib kan kontaktes på tlf. 30 50 35 09.

HUSK der er åbent i vores loppemarked den første lørdag i måneden i den 
gule gård ved gadekæret. 

Er der nogen i området, der har nogle timer i overskud og kunne tænke sig 
komme og læse, spille, synge, give en hånd med haven eller blot hygge sig 
med vores beboere, skal I være hjertelig velkommen. Det liver altid op på en 
hverdag at få lidt input/besøg ude fra.

Mange efterårs hilsner
Beboere og personale 
På stillinge plejehjem.

Feriecentret Slettestrand.
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste.
Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom.

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

Brug din lokale autoriseret kloakmester, så er du sikker på en ordentlig

og fair behandling. Vi er medlem af Dansk Byggeri, Dansk

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

�ŝůĚƐƆǀĞũ�ϭϬϲ�Ͳ�<ĞůƐƚƌƵƉ�Ͳ�ϰϮϬϬ�^ůĂŐĞůƐĞ�
důĨ͘ �ϱϴϱϰ�ϵϬϰϴ�Ͳ�ĨĂǆ�ϱϴϱϰ�ϵϯϳϵ�Ͳ�ŵŽďŝů�ϰϬϱϲ�ϵϮϰϴ

ǁǁǁ͘�ŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ�Ͳ�ĐŽũΛŚũŚƵƐĞ͘ĚŬ
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STRANDENS

MALERSERVICE
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Malermester

Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84

www.strandensmalerservice.dk

Køb og salg af brugte biler

Salg af reservedele

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

:[PSSPUNL�(\[V�7SHKL]¤YRZ[LK
;SM�������������

),5;�/(5:,5



44  2 sogne

�����������
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 facader

Har du brug for brodering af navn, logo, 
motto eller lignende?
Det kan f.eks. være på

r

T

www.rmmaskinbroder rmmaskinbrodering.dk

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385
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Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

Vi saver, !ækker og leverer dit brænde, som du vil have det.

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

Salg af æg, brænde m.v.
26298029 / 26298012

Salg af æg, træpiller og brænde.
Afhentning eller levering i 

nærmeste lokalområde.

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Kontakt:

Brian Olsen 
26 16 57 20 
brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 
martin@stepla.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund 
www.stepla.dk

Støt vores annoncører 
- de støtter os!
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Klubben startede op igen tirsdag d. 11. september.
Vores åbningsdage er tirsdage og onsdage mellem kl. 14.00 og 21.00. Det 

er for børn, fra 3. klasse til 18 år.
Det koster 300,- kr. for en sæson, uanset indmeldelsestidspunkt. Der er fort-

sat 2 gratis prøvegange. Har man en gæst med tirsdage og onsdage, koster 
det 20,- kr. for gæsten.�0UKTLSKLSZLZLKKLS�RHU�WYPU[LZ�\K�Wr�]VYLZ�OQLT-

TLZPKL�^^ �̂RS\IZ[QLYULU�KR�LSSLY�THU�RHU�Mr�tU�ULKL�P�RS\IILU
Vi er i klubben meget afhængige af forældrehjælp eller hjælp fra anden per-

son fra familien over 18 år, så vi håber meget, at du som har barn/børn i klub-
ben, vil være behjælpelig med at tage et par vagter i sæsonen.

Der vil i løbet af sæsonen være ture ud af huset f.eks. til svømmehal, biograf 
samt vores afslutningstur til BonBonLand. Hvis du som forældre har en god 
idé til andre ture, hører vi selvfølgelig gerne fra dig. 

Klubben holdt åbent hus d. 4. september for 3. klasserne - det var rigtigt 
godt besøgt af både børn og forældre, og alle havde nogle hyggelige timer.

2S\IILU�OVSKLY�NLULYHSMVYZHTSPUN�S¥YKHN�K��������������RS�������, sæt 
allerede aftenen af. Alle medlemmernes forældre er jo både opstillings- og 
stemmeberettige. Læs mere på klubbens hjemmeside www.klubstjernen.dk

Bestyrelsen glæder sig til endnu en sæson med dejlige glade børn i klubben.
På bestyrelsen vegne, Dorthe Gliese.

Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk
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Der var byfest i Kelstrup den 12. august 2012. Det er en dejlig dag, hvor man 
får hilst lidt nærmere på de mennesker, man til daglig passerer i bilen, i Brug-
sen og andre steder. Og så får man lige set, at der også er flyttet nye til byen 
og hørt om andre, som er flyttet fra byen.

Det er en rigtig god tradition, som har eksisteret i omtrent 20 år. Det hele 
begyndte med, at Hangi - en slægtning til Finn Hangartner, hver sommer kom 
på besøg fra Schweiz, og hvor der i den anledning skulle ske noget særligt. 
Det blev til nogle fester i Carsten Bergs røde lade, senere flyttede festerne ud 
i haven på Lyagervej 2. Og i dag holdes byfesten på skift hos den, som byder 
sig til.

Det er ikke længere besøget fra Schweiz, som er anledningen – men tradi-
tionen fortsætter på samme uformelle vis. Der er aldrig skrevet nogen regler 
eller vedtægter eller sådan noget – men de sidste 10 år har det fungeret ved, 
at man pludselig får en seddel i postkassen, eller bare en telefonopringning 
om at mødes. Det er gerne med kort varsel, for man skal jo være sikker på, at 
vejrudsigten holder. Og så skal der ellers samles grille, borde og stole sam-
men. Alle har selv mad og drikke med – og der sker altid et eller andet senere, 
som heller ikke er for planlagt. Jeg har ikke oplevet 2 byfester, som var tilret-
telagt på samme måde – men det er også lige meget, når bare det ligger fast, 
at byfesten holdes. Til næste år har Winnie og Erling Larsen grebet stafetten 
og tilbudt at holde byfesten.

Jane Brodthagen

Samling om weber-grill’ene.

Støt vores annoncører 
- de støtter os!
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Stillingehallen

Stillingehallen har endnu ikke fået en økonomisk aftale med kommunen for 
næste år. Omstruktureringer, sparerunder, m.v. gør, at Kultur- & Fritid ikke har 
haft resurser til at finde en afklaring. Det kan resultere i, at de 8 selvejende 
haller i Slagelse Kommune må køre endnu et år med driftstilskud, uagtet at 
denne ordning ikke er lovlig. Fra Stillingehallens side er omstruktureringerne 
nu tilendebragt. Bestyrelsen har opsagt den ulovlige aftale om leje af sko-
lens omklædningrum. Folkeoplysningsloven er, og har altid været klar på dette 
område – skolen skal vederlagsfrit stille lokaler til rådighed for fritidsbrugere, 
når/hvis de ikke selv benytter dem. Stillingehallen har hidtil betalt leje, strøm, 
vand, rengøring, varme, o.s.v. af disse lokaler, en udgift der på de 23 år hallen 
har eksisteret, er løbet op i over 1! million. Heldigvis har Kultur- & Fritids-
forvaltningen betalt de 90 %, men lokalområdet har altså uberettiget betalt 
mere end 150.000 kr. På personalesiden er også sket en omorganisering, idet 
halinspektørstillingen er lagt sammen med rengøringen. Til dette kombinere-
de job er ansat tidligere halassistent Jack Rasmussen, der fremover vil vare-
tage Stillingehallens interesser. Jack og bestyrelsen kan kontaktes på mail:  
stillingehallen@gmail.com. Stillingehallens bestyrelse vil gerne rette en varm 
tak til vores mangeårige halinspektør Sven-Erik Damgaard og rengørings- 
assistent Jytte Jørgensen for lang og tro tjeneste. Der findes ikke mange 
idrætshaller i Danmark, der i en alder af 24 år fremstår så pæn og velholdt. 
Dette er ikke mindst Sven-Eriks og Jyttes fortjeneste. I ønskes det bedste 
fremover, vi håber I vil nyde jeres velfortjente otium.

Lars Schou
stillingehallen@gmail.com

:[LN[�Å¤ZR�TLK�WLYZPSSLZV]Z
:[VY�[HR�[PS�*SH\Z�

I forbindelse med fællesspisning den 2. august i Kirke Stillinge Forsam-
lingshus er vi 10 tilfredse gæster, der gerne vil sige tak for en fantastisk 
middag med vellavet stegt flæsk.

Venlig hilsen
Sonja Mechernsee
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Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

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

med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

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

bestille værelser i god tid.
Velkommen!

Erlings

Hestevogne
Aftal tur med hestevogn

Vogne fra 2-30 personer

Tlf.: 58 54 71 03

Mobil: 40 46 91 03
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Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471

Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10

Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
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>GJD=N�NG?FE9F<K>GJJ=LFAF?
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Jeg elsker sommer.
Jeg får sådan lyst til 
at bo ved havet med 

en lille badebro

Du er  godt
klar over, at det er

saltvand, ikk’?
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Får du ikke 2sogne i din postkasse?

Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din post-
kasse, så fortæl det til undertegnede, og jeg vil sørge for, at det bliver 
gjort i fremtiden.

E-mail: 2sogne@gmail.com eller tlf. 58 54 95 05

Firmaprofil

1VUNZO¥Q�4HZRPULY
Jongshøj Maskiner blev grundlagt af Kurt Jensen i 1989 under navnet:

Kurt Jensen’s Handels og Servicecenter. Kurt startede i det ”små”, med re-
paration af plæneklippere, hvor kundegruppen typisk var folk fra Kirke Stillinge 
og omegn samt den lokale strand.

I 2005 overtog Kurts søn, Henrik Jongshøj Jensen, virksomheden, som der-
efter skiftede navn til Jongshøj Maskiner. I 2007 byggede Henrik det nuvæ-
rende udstillingslokale, da pladsen hurtigt var blevet for ”trang” i forbindelse 
med et noget større vareudvalg.

I alt er der nu ca. 850 m2 butik/værksted, hvor der bliver solgt og repareret 
have/parkmaskiner samt div. trailere.

Det er lykkedes Jongshøj Maskiner at blive forhandler af de mest ”markeds-
ledende” mærker inden for både have/park maskiner samt trailere. Mærker/
brands som: Stihl – Jonsered – Stiga – Klippo – Honda – Brenderup m.m.,  som 
de fleste kunder kender til.

I dag har virksomheden 3 til 4 ansatte, alt afhængig af årstiden, og er ble-
vet en vigtig leverandør til en del erhvervskunder som anlægsgartnere, bolig-
selskaber, kirker, kommuner o.l. kundetyper. Samtidig er der stadig en større 
tilgang af privatkunder fra det meste af Vestsjælland, som finder Jongshøj Ma-
skiner attraktiv blandt andet pga. det store vareudvalg i butikken (Vestsjæl-
lands største).  De fleste kunder, både de private og professionelle kan samti-
dig se en fordel i, at deres nyindkøbte maskine kan leveres samlet og klargjort/
køreklar fra butikken, en ting som de ikke kan tilbyde i de forskellige varehuse/
byggemarkeder.

Besøg Jongshøj Maskiner, se det store udvalg og gør et godt køb.
1VUNZO¥Q�4HZRPULY

Stillingevej 46, 4200 Slagelse. Tlf: 58547276
www.jongshoej-maskiner.dk - jongshoej-maskiner@mail.dk



6UZKHN�K������VR[VILY�RS�������
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

;VYZKHN�K������VR[VILY�RS��� ���
Spil Dansk Dag i Hejninge Kirke

4HUKHN�K��� ��VR[VILY�RS��� ���
HUSET afholder generalforsamling

Onsdag d. 31. oktober kl. 18.50

Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 10. november kl. 18.00

Mortens Aften i 
Kelstup Forsamlingshus

6UZKHN�K������UV]LTILY�RS�������
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

3¥YKHN�K������UV]LTILY�RS�������
Nabohjælp i HUSET

Onsdag d. 28. november kl. 18.50

Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

;VYZKHN�K�����KLJLTILY�RS��� ���
Forfatter Iben Thranholm taler
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Mødekalender
 

Onsdag d. 3. oktober kl. 18.50

Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Fredag d. 5. oktober kl. 18.00

Spejderne afholder sommerlejrfest i 
Stillinge Forsamlingshus

3¥YKHN�K�����VR[VILY�RS�������
Ålegilde i Stillinge Forsamlingshus

6UZKHN�K������VR[VILY�RS��� ���
Nabohjælp i HUSET

;VYZKHN�K������VR[VILY�RS��� ���
Koncert i Stillinge Kirke

;VYZKHN�K������VR[VILY�RS��� ���
Støtteforeningen Hejninge Stillinges 
Venner afholder generalforsamling

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk.
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer, 

informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde. 
Når du har tilmeldt dig nyhedsmail får du en mail som du skal bekræfte.

Tilmeld dig den lokale nyhedsmail, så er du godt informeret!

På www.2sogne.dk "nder du mange relevante oplysninger om det lokale erhverv, 
om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet, 

den lokale kalender og meget mere.
Gør www.2sogne.dk til din startside og du er altid opdateret!



Troen kan ikke�Á\WWH�EMHUJH
- men det kan vi!

Måske de bedste på jorden!

�� 0DVNLQXGOHMQLQJ
�� 9RJQPDQGVN¡UVHO
�� .UDQ���JUDEELO
�� &RQWDLQHUH
�� /HYHULQJ�DI�JUXV�	�VWHQ
�� *UDYHPDVNLQHU����������W
�� 'XPSHUH
�� %ORNYRJQ
�� 'R]HU

'\VVHJnUGVYHM��$�²�.HOVWUXS�������6ODJHOVH�
7OI���������������)D[��������������0RELO�����������


