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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Carsten Berg
26 80 91 49
Børge Carlsen
23 72 03 51
Marianne Espenhain
58 54 84 58
Ib Jensen
58 52 97 84
Ketty Munch
39 27 89 90
Jack Rasmussen
58 53 44 79
Lars Schou
29 16 97 65
Hanne Tew
58 54 14 12
Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com
Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
Bildsøvej 81, 4200 Slagelse
Lokalrådets web-master:
Ib Jensen · www.2sogne.dk
2sogneweb@gmail.com
Redaktionsadresse:
Arne Olsen
Birkemosevej 11,
Næsby Strand, 4200 Slagelse
2sogne@gmail.com
Tlf. 60 67 33 42
Næste nummer af beboerbladet udkommer ca. 1. december 2013.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i hænde senest d. 10. november
2013.
Lokalrådet er meget taknemmelig for alle bidrag, som gør det
muligt at ’2sogne’ kan udkomme.
Såfremt at du vil give et bidrag til
bladet, kan beløb sættes ind på
kontonummer 5356 - 000242740.
- På forhånd tak!

2sogne

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler.
Tryksted: Jannerup offset a/s
”2 Sogne” trykkes i 1500 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.
I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
5: Picnickoncert og hjertestartere
6: Landsbykoret 25 års jubilæum
Bildsø - Historisk set
7: Scanmetals
12: Stillinge Plejehjem
14: Stillinge Skole
15: S-formstræning i Havrebjerg
16: Askehavegård Børnehave
17: Ungdomsklubben Stjernen
22: Kelstrup Forsamlingshus
23: Mortens Aften
24: Stillinge skolebestyrelse
25: Kirkesiderne
33: Brugsmandens Jens
34: Konfirmerede 1946
48: Trelleborg Friskole
49: Kelstrup og Næsby Strand CD
54: Kelstrup byfest
55: Mødekalender

Forside:
Landsbykoret fejrer 25 års jubilæum med koncert i
Stillinge kirke 3. november.

2sogne

Oktober 2013

3

Nyt fra lokalrådsformanden
Cykelsti. Lokalrådet har på det seneste
argumenteret kraftigt for, at der skulle
afsættes flere penge til trafiksikkerhed,
og at cykelsti langs Bildsøvej skulle opprioriteres. Siden Lokalrådet har gjort
byrådet opmærksom på vores utilfredshed omkring nedprioritering af denne
cykelsti og opprioritering af bymidteforskønnelser, om- og udbygning af teateret
m.v., har byrådet holdt budgetseminar.
Oprindeligt var der i 2012-2016 afsat 5
millioner årligt til anlæg af cykelstier, og
byrådet havde besluttet, at kommunens
tre købstæder skulle forbindes først,
men med kun 5 millioner årligt til anlæg
ville disse forbindelser først være tilendebragt i 2025. Om det er vores eller andres argumenter, der har rykket vore byrødder, vides ikke, men faktum er, at der
på budgetseminaret blev afsat yderligere
midler til anlæg af cykelstier, og at cykelsten langs Bildsøvej blev opprioriteret.
Partierne A, V, O, F og C, det vil sige 29
af 31 byrådsmedlemmer, blev 30. august
enige om budgettet for 2014-2017, og af
aftalen fremgår følgende:
Investeringerne til etablering af cykelstier, der forbinder de 3 købstæder,
øges, herunder midler til færdiggørelse
af cykelsti ved Stillinge.
”Vores” cykelsti er endnu ikke anlagt,
men den er bestemt rykket meget tættere på en realisering. Hvor er det dog
skønt at bo i en kommune, der ledes af
lydhøre og eftertænksomme politikere.
Politikere der altså kan flyttes med gode
argumenter og sund fornuft. Det bliver
spændende at se, om det er valgflæsk, eller om der er realiteter bag hensigterne.
Lokalrådet vil naturligvis holde et vågent øje med sagens udvikling, og emnet

vil formentlig blive berørt d. 23. oktober,
hvor Lokalrådet inviterer til valgaften i
Stillinge Forsamlingshus.
Motorvejsramper. Tirsdag d. 27. august havde de tre lokalråd i Vemmelev,
Tårnborg og Hejninge-Stillinge inviteret
til borgermøde i HUSET i Vemmelev i
håbet om at nå meget tættere på etablering af østvendte motorvejsramper ved
Tjæreby/Vemmelev. Ud over interesserede borgere og erhvervsvirksomheder
i området var også byrådet og Folketingets Trafikudvalg samt transportministeren inviteret. Fra Folketinget deltog
Rasmus Horn Langhoff (A) og Hans
Christian Schmidt (V). De herrer sad i
et panel sammen med lokale Flemming
Eriksen (A) og Steen Knuth (V) for at
svare på spørgsmål fra øvrige fremmødte
borgere. Slagelse Kommune har afsat 13
af de nødvendige 26 millioner og har
søgt om de resterende 13 millioner i en
særlig pulje på 100 millioner, som Folketinget har afsat til netop sådanne formål. Troels Christensen (L) påpegede
fra salen, at det er transportministeren
og trafikordførerne fra forligspartierne,
der bestemmer, hvilke projekter der skal
have del i puljen, hvilket blev bekræftet
af de to tilstedeværende folketingsmedlemmer. Hans Christian Schmidt var
da heller ikke sen til at opfordre regeringens trafikordfører til at stille forslag
om bevilling af de nødvendige 13 millioner, og han garanterede. at Venstre
ville stemme for. Faktisk afbrød han mødet for at få en telefonisk garanti af Venstres trafikordfører. Mødet blev afholdt
og afsluttet i en særdeles positiv tone.
Alle var enige om, at østvendte ramper
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er en nødvendighed, som nu skal realiseres.
Ret og rimeligt? I Korsør har Jørn-Ole
Didriksen taget initiativ til en indsamling
for at opsætte en mindesten for to lokale
soldater, der er faldet i Afganistan. Initiativet er prisværdigt, og Jørn-Ole ønskes
held og lykke med sit forehavende. Men
nu er Jørn-Ole kommet op i ”det røde
felt” over, at han skal betale moms af stenen, hvilket da også kan virke urimeligt,
når nu projektet er så uegennyttigt og til
ære for nogle af vore udsendte. Mærsk
fik trods alt momsfritagelse for opførelsen af Operahuset, men han er selvfølgelig også ”større” end Jørn-Ole. Jura
er åbenbart kun sort/hvid, og jurister
er åbenbart meget firkantede. Endnu
et eksempel herpå er Lokalrådets Picnickoncert. Vi havde annonceret, at vi
i år håbede på et overskud, et overskud
der ubeskåret skulle gå til opsætning af
hjertestartere i vores lokalområde. Sidste år lånte vi Slagelse Kommunes Mobilscene, men fordi vi i år kalkulerede
med overskud til vores hjertestarterprojekt, opfattede kommunens jurister arrangementet som kommercielt, hvorfor
vi i år skulle betale små 3.500,- kr. i leje
af scenen. Vi havde håbet på overskud
til hjertestarterne, men det blev i stedet
til overskud til Slagelse Kommune, flot.

2sogne

Juristerne kan naturligvis også være ligeglade med, om der er hjertestartere til
rådighed, da de tydeligvis er hjerteløse.
Lokalrådet. Vi har i dette beboerblad
ilagt et girokort, som vi opfordrer alle til
at bruge til indbetaling af et frivilligt bidrag, alternativt kan bidrag indsættes på
Lokalrådets konto i Arbejdernes Landsbank, konto: 5356 0242740. I håb om
læsernes fortsatte velvilje, og på trods af
de kommunale jurister, har Lokalrådet
besluttet nu at realisere hjertestarterprojektet. Lokalrådet laver et dybt indhug
i vore midler, ca. 80.000,00 kr., og vil
henover efteråret/vinteren indkøbe og
opsætte fire hjertestartere i vores lokalområde. Vi håber at kunne realisere projektet i samarbejde med Stillingehallen,
Trelleborg Friskole, Sparkøbmanden i
Næsby Strand samt Sparkøbmanden ved
Stillinge Strand.
Med realiseringen af hjertestarterprojektet og lidt medvind til vores cykelsti
langs Bildsøvej har Lokalrådet lyst og resurser til nye projekter. Har du en god
idé til et projekt, en aktivitet, et arrangement eller tiltag, så kontakt Lokalrådet
på 2sogneformand@gmail.com – vi vil
gerne hjælpe dig med at komme videre
med din idé.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Girokort
I dette nummer af ’2sogne’ er indlagt et girokort, som kan benyttes, hvis man vil
støtte, at bladet udkommer. Det er også muligt at indbetale på kontonummer
5356 - 000242740. Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto
og omdeling af bladet. - På forhånd tak!

2sogne
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Picnickoncert og hjertestartere
Fredag d. 30. august holdt Lokalrådet
for andet år i træk Picnickoncert på fodboldbanen bag Stillingehallen. Selv om
vejrguderne havde åbnet for den store
vandhane i løbet af eftermiddagen, stoppede drypperiet dog ca. en halv time inden koncertstart kl. 18.00. Op mod 400
glade og hyggende publikummer nød
super god og populær musik fra Poplic
Service. Enkelte fik svinget træbenet,
og langt flere lagde vejen forbi Lokalrådets øltelt, der i år var velforsynet – ikke
mindst p.g.a. stor velvilje fra Dagli’Brugsen i Kr. Stillinge. Musikken stoppede
kl. 21.00, men flere hyggede sig rundt
om på banen i yderligere en time, så arrangementet må siges at have været en
succes. Lokalrådet har allerede besluttet
at gentage succesen til næste år, samme

sted – samme dag, nemlig den sidste fredag i august.
Regnskabet er i skrivende stund endnu ikke gjort op, men vi håber da på
overskud. Et overskud går ubeskåret til
opsætning af hjertestartere i lokalområdet, et overskud der kun er muligt p.g.a.
nogle særdeles velvillige sponsorer. Vores
picnicsponsorer var i år Dagli Brugsen
i Kr. Stillinge, Madsen Antenneservice,
Jongshøj Maskiner, Entreprenør Peter
Andersen fra Blæsinge, Fischer og Flindtholt og Malerfirmaet Bo Nielsen. Ud over
disse har også Slagelse Diamanten, Dansk
Rengøring & Serviceselskab og Arbejdernes Landsbank givet bidrag til hjertestarterprojektet. Lokalrådet vil gerne takke
alle, der har bidraget, og husk: Støt vore
sponsorer, de støtter os og dig.
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25 års jubilæumskoncert

Landsbykoret
Søndag den 3. november 2013 kl. 14.00
i Kirke Stillinge Kirke

Ved koncerten medvirker desuden
Karin Eklund Jensen, klaver, og en jazzkvartet.
Gratis entré.
Efter koncerten inviteres publikum med til kaffe + lagkage (kr. 30,-)
i forsamlingshuset.

Bildsø - Historisk set
Helge Christiansen kommer og fortæller lidt historie om Bildsø.

Søndag den 13. oktober 2013 kl. 14.30
Vi starter på Knudsrødsvej 2, Bildsø - og ført an af Helge går vi en tur rundt i byen
(tager ca. 1 time), hvor Helge vil fortælle om byens historie.
Derefter går vi indenfor, hvor Helge vil fortælle mere historie.
Der serveres kaffe og kage, øl og vand
Tilmelding er ikke nødvendig
Med venlig hilsen
Herle og Claus
Humlebjerggaard. Tlf. 26201235
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Lokalrådet byder
Scanmetals velkommen
Scanmetals A/S har i 2013 flyttet sine
aktiviteter fra Gørlev til Kr. Stillinge. Årsagen var vækst i aktiviteter og pladsproblemer i Gørlev. Direktør for Scanmetals
Ejvind Pedersen så dog først på en industrigrund ved Slagelse, men kunne ikke
blive enig med ejeren. Herefter faldt øjnene på det nedlagte Orebo Teglværk.
En etablering i det gamle teglværk ville
dog kræve en ny lokalplan samt væsentlige udgifter til ombygning.
HJ HUSE, der har udviklet og udstykket Stillinge Erhvervspark, tog kontakt til Ejvind, og når to entreprenante
iværksættere mødes, opstår stor energi.
Der blev hurtigt givet håndslag på en
ca. 10.000 m2 stor grund i Stillinge Erhvervspark samt opførelsen af ca. 3.600
m2 produktion og lager samt ca. 400 m2
kontor og personalefaciliteter. I første
omgang rejste medarbejderne fra Gørlev selvfølgelig med, men på sigt vil der
formentlig også blive plads til medarbejdere fra lokalområdet.

Virksomheden Scanmetals modtager
rester/aske fra f.eks. forbrændingsanlæg rundt om i Europa, og på anlægget
her i Kr. Stillinge samt tilsvarende anlæg
i Sverige, Tyskland og snart Frankrig,
lokaliseres og frasorteres diverse metaller vha. avancerede censorer, scannere
og røntgenudstyr. Forbrændingsaffaldet
indeholder ca. 30 % metaller, der med
Scanmetals teknikker kan genanvendes
i industrien, og samtidig reduceres affaldsmængden til deponi med en tilsvarende mængde. Alt i alt et stort plus
for naturen og miljøet. Forvaltningen i
Slagelse kommune har været eksemplarisk hurtige og effektive med bygge- og
miljøgodkendelser således, at hele processen fra første kontakt til indvielse kun
tog ca. 12 måneder. Fra Lokalrådet skal
lyde et STORT tillykke og et VARMT velkommen til Scanmetals, og vi håber, at
placeringen her i Kr. Stillinge vil være
givtigt for alle parter. Da Scanmetals
i Sverige, Tyskland og Frankrig styres
her fra Kr. Stillinge, er vores placering
på verdenskortet endnu engang befæstiget.
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Græsslåning,
hækkeklipning,
beskæring af træer,
malerarbejde mv.

2sogne

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

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

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk
B&B er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.
Velkommen!

2sogne
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Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10
Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
**#&( !! 

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS
Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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NÆSBY STRAND
TLF. 58 54 90 35 · FAX: 58 54 95 40 - BILDSØVEJ 157 · 4200 SLAGELSE · WWW.SPAR-NAESBYSTRAND.DK

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

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

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00
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En lille hilsen
fra Stillinge plejehjem
Vi er lige kommet hjem efter en fantastisk ferie i Dronningens Ferieby i Grenaa.
Vi startede 17 personer, hjemme fra
mandag formiddag, med madpakker og
en stor oppakning i regnevejr.
Men da vi nåede Grenaa skinnede solen. Det gjorde den så de næste 5 dage.
Vi fik tildelt vores sommerhuse og fordelt os, inden vi gik på opdagelse i det
skønne område.
Vi var på tur i Grenaa, i Kattegatcentret, vi så fregatten og var på en vidunderlig gåtur i Ebeltoft, hvor vi så den
gamle bydel.
Onsdag var der danseaften, hvor alle
de gamle melodier blev spillet, og vores
ældre fik brug de gamle ben.
Vi boede tæt på vandet, så en strandtur blev det også til, dog uden at nogen
ville bade.
Det var for mange af vores ældre en
minders tur, tilbage i tiden.

Fredag eftermiddag var vi hjemme
igen mættet af ferie og indtryk. Dagen
efter var de dog ikke mere trætte end de
gerne ville på farten igen. Vi venter dog
til næste år. Men et er sikkert, det bliver
Dronningens Ferieby igen.
Nu går vi så efteråret i møde, med
hvad det bringer.
Vi skal holde en lille fest for beboerne, pårørende og venneforeningen.
En sen sommertur skal vi også på, så vi
kan se skoven falme.
En lille husker til alle:
Venneforeningen holder loppemarked den første lørdag i måneden. Der
er bl.a. kommet en masse kontormøbler
m.m. SÅ KIG FORBI.
Mange efterårshilsner
Kr. Stillinge plejehjem

Ferie i Grenaa i
Dronningens Ferieby
Vi er vendt hjem efter fire begivenhedsrige dage, der var fyldt med nye oplevelser. Første dag hvor vi besøgte Grenaa
var vi på shopping. Det er hyggeligt at gå
rundt i en lille provinsby, hvor den nye
kollektion var hængt op på gaderne.
Onsdag gik turen til Kattegatcenteret.
Det var en meget spændende oplevel-
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se. Der var kommet en ny sælunge, som
lå og diede hos sin mor. Der var mange
forskellige fisk. Vi havde selv frokost
med, som blev indtaget i et lokale på stedet. Vi vendte hjem trætte, og nåede at
få en lille lur, inden vi skulle klædes om
til middag. Der var både musik og dans.
Den nat sov vi godt.
Torsdag gik turen til Ebeltoft. Det er
en spændende gammel by fra det 13. århundrede. En hyggelig gammel by med
toppede brosten, men meget besværlig
med kørestole. Vi fik lov til at spise vores
medbragte mad i en gammel gårdhave,
som egentlig var lukket. Senere indtog vi
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en iskage i en Cafe. Solen tittede endelig
frem, så vi kunne sidde og nyde den. Vel
tilbage i Dronningens Ferieby fik vi en
rigtig dejlig forloren hare til aftensmad
og til dessert appelsinfromage. Der var
blæst op og meget køligt. Alligevel synes
vi, at vi skulle ned og se vandet på trods
af blæst og kulde. Vi blev indhyllet i tæpper og tørklæder. Det var en dejlig tur,
og vi skulle nu forberede os på at rejse
hjem dagen efter.
Jeg vil gerne sige tak for en dejlig og
oplevelsesrig tur til personalet.
Tak for turen.
Grethe, beboer Stillinge Plejehjem

Støt vores annoncører - de støtter os!

Vita HomeCare
- de bedste hænder

Når kun det lokale er godt nok!
Modtager du hjemmehjælp eller pleje i Slagelse kommune og
er du træt af, at der kommer skiftende hjælpere,
så skift gratis til Vita HomeCare.
Mulighed for tilkøb af: Rengøring, indkøb,tøjvask, fast vagt, ledsager,
tryghedsbesøg, lettere havearbejde, pasning af kæledyr m.m
Ring og spørg
6142-8482
www.vitahomecare.dk
Ved sygeplejerske Vivi Jørgensen og
plejehjemsassistent Tammy Grell

14

Oktober 2013

2sogne

Kære læser
Skoleåret er kommet godt i gang, og
som I sikkert er bekendt med, har vi
budt velkommen til mange nye elever og
deres forældre. Første skoledag startede
42 nye elever på skolen. 30 nye børnehaveklasse elever i 0.a og 0.c, og 12 elever,
som har valgt at fortsætte deres skolegang på Stillinge Skole. Herfra skal der
lyde et hjertelig velkommen til jer alle.
I dette skoleår har vi også budt velkommen til en ny lærer Vita Mona
Carlsen. Vita kommer fra en stilling på
Storebæltsskolen og skal varetage undervisningen i skolens autistklasser. Der
ud over er Søren Greve Hansen ansat
som ny Serviceleder. Søren kommer fra
en lignende stilling på Klostermarksskolen i Slagelse, også er stort velkommen
til ham.
Suppleringsvalg til skolebestyrelsen
Da to af de valgte medlemmer til skolebestyrelsen er udtrådt, skal der vælges
to nye medlemmer samt et antal sup-

pleanter. Man vælges for dette skoleår,
hvorefter der skal være skolebestyrelsesvalg for en ny 4 årig periode. Hvis I har
spørgsmål til skolebestyrelsens arbejde,
er I velkomne til at kontakte Skolebestyrelsesformand Helene Jørgensen eller
skolens ledelse.
I kan læse mere om selve valget i det
udsendte brev om ”Suppleringsvalg til
Skolebestyrelsen”.
Folkeskolereform
Folketinget besluttede før sommerferien en ny folkeskolereform. Reformen
træder i kraft fra skoleåret 2014/15. Stillinge Skole har allerede indført en del
af ændringerne i reformen blandt andet
engelsk fra 1.klasse, tysk fra 6.klasse samt
mere motion og bevægelse.
En af de største ændringer er dog
længden på elevernes skoledag. Eleverne i indskolingen skal gå i skole 28 timer
om ugen, mellemtrinnet 30 timer og udskolingen 33 timer. Der ud over vil ele-

0. klasse
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verne blive tilbudt lektiecafé, så elevernes skoledag vil blive markant længere,
hvilket vil give os bedre mulighed for at
arbejde med elevernes læring og trivsel
ud fra det enkelte barns læringsmål.
Slagelses kommunes byråd har nedsat et underudvalg, der arbejder med de
mere overordnet linjer for implementeringen af skolereformen. Stillinge Skole
er indbudt til dette udvalg ved skolebestyrelsesformand Helene Jørgensen og
skolens elevrådsformad Andreas Schou
Pedersen. Jeg vil løbende orientere jer
om udvalgets arbejde og de beslutninger, som tages politisk.
Renovering af skolens
omklædningsrum
Vi har besluttet at renovere skolens omklædningsrum. Vi arbejder på, at om-
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klædningsrummene er renoveret til jul
til glæde for alle hallens brugere.
Skolebestyrelsens årsberetning
Igen i år har skolebestyrelsen valgt at
invitere en af bedste foredragsholder
på deres område. Tim Frank Andersen
kommer og fortæller om, hvordan vi
alle kan bruge smartphones og tablets
under overskriften ”Den digitale skole –
fremtiden er nu”. Vi glæder os meget
til dette foredrag og ser frem til en god
aften med fokus på læring i skolen og
hjemmet.
Med venlig hilsen
Martin Meier
Skoleleder

S-formstræning i Havrebjerg
hver torsdag
Sted: Havrebjerg Gymnastiksal – Havrebjerg Skole
Tidspunkt: Torsdage kl. 18.00-19.00
Pris: 35 kr. pr gang
S-formstræning er en træningsform,
der understøtter den form, som en sund
og naturlig rygsøjle har, når den ses fra
siden.
Træningen henvender sig til dig, som
kan holde til en rask gåtur, men som oplever begrænsninger i forhold til udholdenhed i ryg og øvrige led.
Igennem træningen vil der være fokus på at styrke muskulaturen i ben, baller, mave, ryg, arme og halsmuskulatur.
Desuden vil der være fokus på bækkenbund, vejrtrækning og holdning.

Træningsformen
veksler
mellem
pulstræning, styrketræning samt hvile
og afspænding.
Medbring et liggeunderlag/yogamåtte, drikkedunk samt løstsiddende
tøj. Du får mest ud af øvelserne, hvis du
har enten strømper på eller bare tæer.
Du kan læse mere om træningsformen på www.s-formstraening.dk.
Spørgsmål kan rettes til Charlotte
Vittenbach mobil: 26 35 99 90, se også
www.charlottevittenbach.dk og www.havrebjerg.dk.
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Efterår i Askehavegård
I øjeblikket arbejder vi med temaet Natur og naturfænomener. Hele børnehaven arbejder med dette tema, hvor de
kommer rundt om bl.a. naturens gang
i forhold til årstid, samt vejrfænomener
og vejret generelt. Vi kigger på blade og
farvernes skiften, samt løvfald. Vi snakker om, at dyrene samler forråd og går
i hi.
Fra urtehaven og frugttræerne nyder
vi godt af sommerens hårde arbejde.
Personalet er rigtig gode til at samle
frugt og grønt i køkkenhaven og finder
på spændende ting og sager, som vi kan
tilberede og spise. Der bliver fremstillet
både syltetøj, suppe og meget andet, under navne som drageslim og trylledrik.
Lørdag d. 21. september var børnehaven endnu en gang fyldt med glade børn
og arbejdsivrige forældre, som i fællesskab gjorde børnehaven klar til at modstå den kommende vinter. Bål-hytten fik
nyt tag, gederne fik sidste etape af deres
nye indhegning og rutsjebanen fik ny
trappe.
Har man sagt oktober i Askehavegård,
må man også sige Halloween. Børnene
får lov til at udhule græskar og skære
hyggelige og uhyggelige græskaransigter

ud. De får lygterne med hjem, så de kan
stå og se hyggelige ud med lys i.
Kreativiteten stopper ikke her. Der
bliver klippet og klistret, lavet masker og
pynt, og der holdes halloweenfest, hvor
børnene kommer udklædt, det mest
uhyggelige i de tør.
Børnene begynder så småt at lytte efter drillenisserne, og snart starter forberedelserne til deres julehemmeligheder.
Med venlig hilsen
Askehavegård Børnehave

Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk
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Klubben startede op igen tirsdag d. 10.
september kl. 14.00 til 21.00.
Vores åbningsdage er tirsdage og onsdage mellem kl. 14.00 og 21.00. Det er
for børn og unge fra 3. klasse til 18 år.
Det koster 300,- kr. for en sæson, uanset indmeldelsestidspunkt. Der er fortsat
2 gratis prøve gange. Har man lyst til enkelte besøg tirsdage og onsdage, koster
det 15,- kr. pr. gang pr. barn.
Indmeldelse-seddel kan printes ud på
vores hjemmeside www.klubstjernen.dk
eller man kan få én i klubben.
Som noget nyt, har vi åben en fredag
i måneden, hvor der arrangeres en aktivitet enten i klubben eller ud af huset.
Dette er for alle børn, der er medlemmer. Denne fredag varsles med en måned. Aktiviteten kan evt. være bowling,
svømmehal, diskoteksaften, DVD-aftener, spisning. Aktiviteten kan ligge i tidsrummet 16.00 til 22.00, selve tidsrummet
vil fremgå af opslaget. Se hjemmesiden,
Facebook, skolen eller opslag i klubben.
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Vi er i klubben meget afhængige af
forældrehjælp eller hjælp fra anden person fra familien over 18 år, så vi håber
meget, at du som har barn/børn i klubben vil være behjælpelig med at tage et
par vagter i sæsonen pr. barn man har
indmeldt.
Klubben holdte åbent hus d. 3. september for 3. klasserne, det var rigtigt
godt besøgt af både børn og forældre,
og alle havde nogen hyggelige timer.
Klubben holder generalforsamling
mandag d. 27.01. 2014 kl. 18.30 – 2100.
Sæt allerede aftenen af nu, da alle
medlemmernes forældre jo er 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

www.klubstjernen.dk

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så skriv til 2sogne@gmail.com eller ring til tlf. 60 67 33 42, og jeg
vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
af døre og
vinduer i
lærketræ
Kunstgræsanlæg
i hele Danmark

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

Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

2sogne

Oktober 2013

19

Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

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

SALON
HERDIS

Hele familiens frisør
Herrepensionist klipning
Luksus permanent
Miljøvenlig permanent
Langt hår

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

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

Salon Herdis
Degnevænget 14
Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22
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Frisør
Harlekin
v/ Marianne Christiansen

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

Mangler du

GODT LYS I HJEMMET?
små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE
EL - FORRETNING A/S

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen

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

Rigelig og veltillavet mad

2sogne
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91
Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochure

Lars Meng 40 53 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

Hanne*s Rengøring
Alt i rengøring
tilbydes
Tlf. 2125 8385
info@hannesrengoering.dk
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Kelstrup Forsamlingshus
Bildsøvej 100

Julemarked
Søndag d. 24 november 2013 kl. 10.00 - 15.00
Kom og gør en god handel med bla.
Juledekorationer, Adventskranse, Julepynt og meget andet.
Stande sælges for kr. 100,- pr. bord. Henvendelse vedr. standeplads skal ske til
Rita Sørensen, tlf. 5854 9411. Der ønskes kun stande med juleting.

Juletræsfest
Søndag d. 15. december 2013 kl. 1330 – 1630
Pris kr. 25,- pr. barn. Voksne gratis.

Køkkenet sælger:
Gløgg, æbleskiver, kaffe, øl og vand.
Billetter kan købes ved henvendelse til Lone Larsen, Blomstervænget 3,
Kr. Stillinge tlf. 2020 8221 senest d. 1. december 2013.
Ved for få tilmeldte aflyses juletræsfesten, og billetter refunderes.
Kelstrup Forsamlingshus - et besøg værd

Kelstrup Forsamlingshus
Julemarked: Har du en masse juleting,
som du gerne vil sælge på vores julemarked – så køb en standeplads for kr.
100,- pr. bord. Ring til Rita på tlf. 5854
9411
Juletræsfest: Kelstrup Forsamlingshus
afholder juletræsfest. I den forbindelse
søger vi julepynt og juletræspynt. Så er
du en af dem, der hvert år står tilbage
med 2 flyttekasser fyldt med julepynt, du
aldrig får brugt, modtager vi gerne dine
ting. Ring til Lone på tlf. 2020 8221.
Handicaptoilet: Kelstrup Forsamlingshus har nu fået etableret et handicaptoi-

let, hvor der samtidig er skabt plads til
puslebord. Samtidig er dame- og herretoilettet renoveret. Kelstrup Forsamlingshus fremstår i dag som et lyst og
indbydende forsamlingshus, der igennem en årerække har gennemgået en
større renovering med bl.a. nyt tag, nye
vinduer og døre, nye gulve i hele huset
samt nu nye og renoverede toiletter. Forsamlingshuset har samtidig investeret i
stor industriovn, nyt service, nye flotte
stole med god siddekomfort samt runde
borde. Se mere på vores hjemmeside:
www.kelstrupforsamlingshus.dk.
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Igen i år holder Kelstrup Forsamlingshus

Mortens Aften
Søndag den. 10. november 2013 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 kaffe.
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 fredag den 7. oktober 2013
til Rita Sørensen, tlf. 58 54 94 11
Max. 90 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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Stillinge skolebestyrelse
Nu er vi allerede godt ind i det nye skoleår. Efterårsferien ligger lige om hjørnet og sommerferien er nu kun en del
af vores hukommelse med minder om
varme sommerdage, brændende sol,
strandture og ferieoplevelser.
Før sommerferien havde vi afsked
med 40 elever i den gamle niende klasse. Når store klasser forlader os, er det
altid spændende om vi får tilstrækkeligt
med nye elever til at undgå, at skolen
skrumper i størrelse. I den nye børnehave klasse er der 28 elever i hovedskolen.
Dertil skal vi lægge hele 13 elever der er
kommet til skolen i andre klasser. I skolens autistklasser har vi budt velkommen
til 2 ekstra elever i børnehaveklassen
og 3 nye elever fra Storebæltsskolen er
kommet til 6.klasse. Da kun en elev er
rejst, kan vi glæde os over at skolen har
næsten samme elevtal som sidste år.
Eksamen for sidste års niende klasse
gik rigtigt godt. Det samlede gennemsnit for alle elever på tværs af alle fag
var 6,9. Det tilsvarende gennemsnit for
alle skoler i Slagelse Kommune var 6,3.
Vi kan i øvrigt glæde os over, at det ikke
er unormalt at Stillinge Skole ligger over
kommunes gennemsnit. I 2012 var karaktergennemsnittet 6,9 for vores elever
mens det kommunale gennemsnit lå på
6,2. I 2011 fordelte det sig med 6,5 og
6,0 for elever på henholdsvis Stillinge
skole og det kommunale gennemsnit.
Som flere måske husker, var folkeskolen på dagsordenen mange steder i løbet af foråret. Folketinget vedtog en folkeskolereform, som skal implementeres
fra næste skoleår - det vil sige efter sommerferien i 2014. Konkret vil ændringen
betyde, at vores børn skal gå længere tid

i skole. Ugentligt svarende det til, at den
samlede skoletid skal være 28 timer i
indskolingen 30 timer på mellemtrinnet
og 33 timer i udskolingen. Alle timetal
er klokketimer.
I lovindgrebet indgår endvidere en
styrkelse af de fleste fag i folkeskolen. Der
skal gennemføres en udvidelse af undervisningen i dansk og matematik fra 4. til
9. klasse. Sprogundervisningen skal styrkes med undervisning i engelsk allerede
fra 1. klasse og tysk i 5. klasse. Efter endt
undervisning skal alle elever tilbydes lektiecafé mindst to timer om ugen. Dagligt
skal eleverne have bevægelse i mindst 45
min. Desuden anviser loven, at der skal
oprettes en fagblok af understøttende
undervisning, som skal udgør i 5 til 7,7
timer om ugen. Det endelige indhold af
disse timer er ikke klart. Det bliver spændende at se, hvad disse timer kommer til
at indeholde. I Slagelse kommune er
der nedsat et såkaldt §17.4-udvalg, som
skal komme med forslag til hvordan den
nye folkeskole lov kan udmøntes og implementeres i Slagelse Kommune. Fra
Stillinge skole er vi heldige at have fået
vores skolebestyrelsesformand Helene
og elevrepræsentant Andreas med i det
kommunale udvalg.
Til sidst vil jeg minde om skolebestyrelsen årsberetning, der afholdes den
24. september kl. 18.30. Efter beretningen har vi inviteret Tim Frank Andersen
(kendt fra TV), der vil holde foredrag
samt demonstrer forskellige IT-produkter, som kan være til stor gavn for eleverne både i skolen og i hjemmet.
Bjarne Nielsen
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HALALKØD ELLER FRIHED

Efter den 11. september 2001 rådede Salman Rushdie
den rystede vestlige verden til at gøre op med sig selv,
hvad der er vigtigt og ikke må opgives i den vestlige
verdens levevis. Han havde siden fatwaen mod ham gjort
bitre erfaringer med at lade sig kue til at opgive sin
normale tilværelse. Han stillede selv følgende liste op: „at
kysse på offentlige steder, baconsandwich, uenighed, den
nyeste mode, litteratur, gavmildhed, vand, en mere ligelig
fordeling af verdens ressourcer, film, musik, tankefrihed,
skønhed, kærlighed.“
Rushdies liste er interessant med dens blanding af
tilsyneladende alvorlige og mindre alvorlige emner. Han
må som fatwaramt have erfaret, at en inddeling af emnerne i dem, vi kan opgive, og dem, vi ikke vil opgive, allerede udgør et nederlag til dem, der vil vores vestlige levevis til livs.
I lyset af sommerens hjemlige debat om indførelsen
af halalslagtet kød og opgivelsen af svinekød i danske
offentlige institutioner, er det ikke mindst tankevækkende, at baconsandwich står på Rushdies liste. At indrette
madlavningen i børnehaver og på hospitaler efter muslimske spiseregler, er et skridt på vejen til at opgive vores
egen vestlige levevis, som er funderet på frihed, og gøre
knæfald for lovreligionen islam.
Da Paulus i sin tid tog sit store opgør med Peter i
byen Antiokia, drejede det sig om spisevaner. Fordi Jesus
Kristus bar vore synder, er vores forhold til Gud bragt i
orden. Vi har Guds velbehag, hans kærlighed. Og der skal
ikke tilføjes noget, Jesus Kristus har gjort, hvad der skulle
til. Det betyder frihed i forhold til loven. Det var Paulus,
der først og mest radikalt forstod dette.
ikke
De jødekristne kunne derfor spise sammen de hedningekristne, og de kunne spise al slags mad. Det var ikke
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alle, der forstod det med det samme, og det var slet ikke
alle, der havde mod til det. Peter havde en tid spist sammen
med de hedningekristne i Antiokia, men da der så kom
nogle jødekristne brødre fra menigheden i Jerusalem, ville
han kun spise sammen med de jødekristne igen.
Da blev Paulus gal og skældte ham ud. Han bebrejdede ham, at han dermed satte skel mellem forskellige slags
kristne; at han lagde pres på de hedningekristne: at de skulle
følge de jødiske spiseregler; at han dermed igen indførte
loven som frelsesvej; at han således svigtede det kristne
evangelium.
Til korinterne, som var i tvivl om, hvorvidt, de måtte
spise offerkød (hvilket svarer til halalslagtet kød), skrev
Paulus: „Alt er tilladt, men ikke alt gavner. … Alt, hvad der
sælges på kødtorvet, kan I spise med god samvittighed uden
at undersøge om det er offerkød. For jorden med alt, hvad
den rummer, tilhører Herren. … Men hvis nogen siger til
jer: „Det er offerkød,“ må I ikke spise det.“
Alt er tilladt, sagde Paulus, vi kan spise alt, men i det
øjeblik vi gør knæfald for spiseregler og en religiøs skelnen
mellem rent og urent, er vi i færd med at træde den kristne
frihed under fode.
Vi har længe her i landet kunne tage den kristne frihed
for en given ting, og derfor har vi svært ved at finde en passende reaktion, når vi møder en anden religion, der ikke er
en frihedens religion, men en lovreligion med spiseregler –
ikke mindst når dens spiseregler udbredes, så at vi også
rammes af dem. Men vil man af hensyn til en afgudsdyrkende lovreligion indskrænke vores frihed (for eksempel ved
udelukkelse af svinekød i børnehavernes mad), må vi sige
fra. Vi står med islam over for en religion, der søger at
regulere så meget som muligt og helst alt med sine love.
Det eneste sted friheden gives os er i evangeliet. Vi
skal kende vores besøgelsestid og tage friheden. Eller med
Paulus ord fra Galaterbrevet: „Til frihed har Kristus frigjort
os. Stå nu fast, og lad jer ikke på ny spænde i trældoms åg!“
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BILLEDAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN

Se billeder fra
KE
KKI IRR K
E S II DDEERRNNE E

Caminoen

Torsdag, den 3. oktober kl. 19.30
I august 2012 gik Lauge Thorsen,
Kelstrup, pilgrimsruten ”El Camino de
Santiago de Compostella” i Spanien.
Denne aften fortæller han om turen og
viser billeder fra den 776 km lange rute i
35 graders varme.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.
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STUDIEKREDS I PRÆSTEGÅRDEN
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C.S. Lewis

Den engelske forfatter C. S. Lewis var
egentlig specialist i engelsk litteratur, men
han er bedst kendt for sine romaner om
eventyrlandet Narnia (en del er blevet
filmatiseret for nylig), og så var han kendt
som en fremragende formidler af kristendom. I efterårets studiekreds læser vi sammen nogle kortere tekster af ham.
Vi mødes:
Torsdagene 24. oktober, 7. og 21. november,
alle gange kl. 20.00.

Studiekredsen ledes af sognepræst Morten
Brøgger. Alle er velkomne.
NB! Ved henvendelse til Morten Brøgger
udleveres den første tekst i kopi, så man kan
nå at læse den på forhånd.
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SPIL DANSK AFTEN
I
HEJNINGE KIRKE
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Torsdag, den 31. oktober, k. 19.30
Vi fortsætter den gode og hyggelige tradition
med at markere den landsdækkende
med sangaften i Hejninge kirke.
Vi tager højskolesangbogen frem og synger
af karsken bælg. Måske vil der også være en
lille musikalsk overraskelse.
Menighedsrådet serverer kaffe
og småkager i pausen.
Alle velkomne. Fri entré.

KONCERT I STILLINGE KIRKE

Søndag, den 3. november, kl. 14.00
Alle er velkomne. Fri entré.
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JULEMØDET
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Torsdag, den 5. december, kl. 19.00
i Kirke Stillinge forsamlingshus

Gæsten er i år operasanger Jens-Christian
Wandt. Han vil præsentere julens kendte og
elskede melodier med små anekdoter om
musikken, traditioner og tanker ved juletid. Let
og humoristisk men også med kant og dybde.
Kirkens børnekor for piger og drenge fra 2.-7.
klasse øver hver torsdag kl. 16.00-17.30 i
præstegården. Det er gratis at gå til kor.
Koret optager nye medlemmer.
Kontakt evt. organist og korleder
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GUDSTJENESTER
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Stillinge Hejninge
6. okt., 19. s.e. trinitatis
13. okt., 20. s e. trin.
20. okt., 21. s.e. trin.
27. okt., 22. s.e. trin.

1030
1030

900
Ingen

1030

Ingen

3. nov., Alle helgen
10. nov., 24. s.e. trin.
17. nov., 25 s.e. trin.
24.nov., Sidste s. i kirkeåret

900
1030
1030
1030

1030
Ingen
900
Ingen

1. dec., 1.s i advent

1600

1030

Gudstjenester på plejehjemmet
23. oktober og 13. november, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger.
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 14.-22.
oktober. Embedet varetages af præsterne i Sct.
Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf.
58 52 08 81. (Se også www.sctpederskirke.dk).
Kirken på nettet:
www.hejningekirke.dk

www.stillingekirke.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.
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Stillinge sogn
Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.
Menighedsrådet:
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk
Kirkeværge Susanne Broustbo, tlf. 61 65 40 88,
e-mail: susannebroustbo@yahoo.dk.
Birte Andersen
Jens Erling Jensen
Poul Tranekær Nielsen
Gitte Olesen
Søren Skovager

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

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,
e-mail: skrivtilberg@stofanet.dk.
Anette Andersen
Lars Andersen
Else Berg
Knud Hansen
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Telefoncentralen i Næsby
Af Helge Christiansen

Næsbystrand Telefoncentral blev indrettet i Næsby Smedje i 1911. Stuehuset
findes endnu på Smedevej 5. På billedet
ses til venstre centalbestyrer Marie Olsen
og smedemester Peter Olsen med deres
2 sønner og 3 døtre. Til højre 4 mænd
fra telefonselskabet. Der havde været
flere telefonmænd om arbejdet, men
de mangler på billedet, fordi de havde
drukket lidt rigeligt til frokosten.
Marie Olsen passede centralen i 25 år
med god hjælp af sine 3 døtre.

Den yngste datter Helga overtog Næsbystrand Central i 1936, og hun passede den, indtil hun blev gift og flyttede
hjemmefra. Centralen blev så flyttet til et
hus overfor Broholm (Strandvejen 159)
og fru Agnes Bay blev ny centralbestyrer.
Da telefoncentralerne blev automatiserede i 1960’erne blev centralen flyttet til Strandvejen 148 ved Næsbystrand.
Forinden var Næsbystrand og Kelstrup
telefoncentraler blevet sammenlagt under navnet Kelstrup Central.
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Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park& Park
Have
& Park

Trailere
marine
produkter
Trailere
samtsamt
marine
produkter
Trailere
samt marine produkter

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

BIRKEDAHL’s BILER

www. jongshoej-maskiner.dk
Telefon 5854 7276

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

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

Autoværksted - reparationer udføres

Oktober 2013
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5182 2778 formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
5126 2044 kasserer@stillingeif.dk
5854 9286 badminton@stillingeif.dk
2140 2030 fodbold_senior@stillingeif.dk
2140 2030 fodbold_ungdom@stillingeif.dk
2078 3086 gymnastik@stillingeif.dk
2063 8954 haandbold@stillingeif.dk
2364 7436 petanque@stillingeif.dk

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Kirkens
Korshær
Slagelse

67

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

www.stillingeif.dk

Jacob Raft
Ubesat
Michelle B. Nielsen
Hans Kurt Nielsen
Ole Madsen
Ole Madsen
Dorthe Gliese H.
Camilla Dahl Nielsen
Bent Heegaard

Æ

R

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold senior
Fodbold ungdom
Gymnastik
Håndbold
Petanque

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

Tak for din hjælp.

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

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

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

Tagdækning

Slagelse
Dyrehospital A/S

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

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling
EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning
Rugvænget 12, 4200 Slagelse

58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Besøg hjemmesiden

www.2sogne.dk
og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.

2sogne

Oktober 2013

V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP

TRELLEBORG ALLE 1

BUKETTER
BEGRAVELSE
RECEPTIONER
BRYLLUP m.m.

GRATIS
LEVERING
I HELE SLAGELSE

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

ELLER EFTER AFTALE

4200 SLAGELSE
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Tid:

Dag:

Hold:

16.00 – 17.00
17.00 – 21.00
21.00 – 22.00

Tirsdag

Børnetræning
Motion
Motion – Sene tider

Kontingent - Motion
Kontingent - Sene tider

Kr. 400,Sene tider: Kr. 300,-

Indskrivning:

13. august 2013 kl. 18.30-19.30
i Stillinge Hallens Cafeteria

Opstart:
Juleafslutning:
Nytårsturnering:
Klubmesterskab:
Sæsonafslutning:

20. august 2013
17. december 2013
19. januar 2014
23. marts 2014
8. april 2014

Afdelingsformand: Hans Kurt Nielsen. Tlf. 5854 9286
Email:
badminton@stillingeif.dk

Håndbold
Tid:

Dag:

Hold:

18.30 – 20.00
20.00 – 22.00

Onsdag

Dame senior
Herre senior

Instruktør:

Kontingent:
Kr. 1.000,Opstart:
14. august 2013
Sæsonafslutning: 30. april 2014
Afdelingsformand:
Email:
Mød os på Facebook:

Camilla Dahl Nielsen. Tlf. 2063 8954
handbold@stillingeif.dk
Stillinge IF - Håndbold

Æ
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Badminton
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Hvad skal du bruge efteråret og vinteren til???
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Stillinge IF 2013/2014
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Gymnastik
Tid:

Dag:

Hold:

Instruktør:

16.30 – 17.30
16.30 – 17.30
18.00 – 19.00
18.00 – 20.00
19.00 – 20.00
20.00 – 22.00

Mandag

Troldunger
1-3 år
Krudtugler
3-6 år
Motion - Mix
Stortrampolin
Zumba
Rytme damer 18+

Ragnhild
Jørgen
Inge-Lise
Henrik
Rikke Sørensen
Simone & Line

15.30 – 16.30
16.30 – 17.30

Onsdag

Motion – Dame
Inge-Lise
Børnespringhold 0.-6. kl. Flemming, Charlotte,
Palle & Henrik
Zumba
Rikke Sørensen

Fredag

Stortrampolin

17.30 - 18.30
16.00 – 18.00

Kontingent
Kontingent stortrampolin
Kontingent Zumba

Henrik

Kr. 400,Kr. 500,Kr. 400,- (1 dag)
Kr. 650,- (Begge dage)

Opstart:
Stortrampolin opstart:
Zumba opstart:
Sæsonafslutning:

9. september 2013
30. august 2013
19. august 2013
7. april 2014

Afdelingsformand:
Email:
Mød os på Facebook:

Dorthe Gliese Henriksen. Tlf. 2078 3086
gymnastik@stillingeif.dk
Stillinge IF - Gymnastik

Læs mere på www.stillingeif.dk

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.
det lokale erhverv, om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore
turister i lokalområdet, den lokale kalender og meget mere.
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Motion
Stillinge IF undersøger i samarbejde med Stillinge Hallen muligheden for at oprette
Spinning / Indoor Cycling hold til vintersæsonen 2013 / 2014.
Et spørgeskema, der blev rundsendt i juni måned, viste en interesse for dette i vores
område.
For at Stillinge IF kan løfte sådan en opgave må vi trække på personer, der tidligere
har beskæftiget sig med dette.
Har du tidligere været aktiv som rytter, instruktør eller bestyrelsesmedlem med
dette som ansvarsområde, eller har du tips til, hvordan en sådan træningsmulighed
skal løftes, men ikke selv har tid, ønsker vi at høre fra dig.
Kontakt fællesformand:

Jacob Raft. Tlf. 5182 2778
Email: formand@stillingeif.dk

Hold øje med www.stillingeif.dk, idrætsforeningens infoskærme i Stillinge Hallen
samt i 2sogne, hvor nyt vil blive annonceret.

Petanque
Tid:

Dag:

Periode:

14.00 – 16.00
19.00 – 21.00
14.00 – 16.00
10.00 – 12.00

Mandag

September - maj
Maj - september
Hele året
Hele året

Pris:

Kr. 400,-

Opstart:

Der spilles hele året

Fredag
Lørdag

Afdelingsformand: Bent Heegaard. Tlf. 2364 7436
Email: petanque@stillingeif.dk

Læs mere på www.stillingeif.dk
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Tilmelding og betaling sker via hjemmesiden www.stillingeif.dk
Bemærk: Ændringer kan forekomme, så hold øje med hjemmesiden og infoskærmene!
Oplever du problemer eller har spørgsmål, så kontakt din afdelingsformand, kasserer eller fællesformand.

Kontaktoplysninger
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:

Ubesat

Kasserer:

Michelle Byskov 5126 2044 kasserer@stillingeif.dk

nf@stillingeif.dk

Afdelingsformænd:
Badminton:

Hans Kurt
Nielsen

5854 9286 badminton@stillingeif.dk

Fodbold ungdom: Ole Madsen

2140 2030 fodbold_ungdom@stillingeif.dk

Fodbold senior:

Ole Madsen

2140 2030 fodbold_senior@stillingeif.dk

Gymnastik:

Dorthe Gliese
Henriksen

2078 3086 gymnastik@stillingeif.dk

Håndbold:

Camilla Dahl
Nielsen

2063 8954 handbold@stillingeif.dk

Petanque:

Bent Heegaard

2364 7436 petanque@stillingeif.dk
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.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

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
rensning

og varmtvandsbeholder
Opsætning og reparation

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

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

VAND · VARME · SANITET · NATURGAS
SOLVARME · BIOBRÆNDSELSANLÆG · VARMEPUMPER

Aut. VVS-installatør

58 54 91 40
Næsbyvej 22 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 91 40
www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk
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KFUM-Spejderne
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KILDEMOSEN SMEDIE

i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt smedejern til hus og have
Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.
Vi holder
møde tirsdag
og onsdag.

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

VELKOMMEN

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

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15
Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.
Autoværksted - Pladesmed
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Jeres sommerhus skal i nærmeste
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BRÆNDETRÆ
ved fast vej kan købes.
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.
Henvendelse til
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller
A. Bech 20 47 17 15.
Valdbygaard Skovdistrikt

Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56

Godt håndværk
Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
*ESPER   s *AN  
WWW lSCHERmINDTHOLTDK s JJ lSCHERmINDTHOLTDK
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Brugsmandens Jens
Af Helge Christiansen
Ejnar Thomsen var
uddeler i Kirke Stillinge
Brugsforening
i årene 1932 til 1953.
Han var gift med Elna,
født Knudsen, og hun
virkede som organist i
Stillinge Kirke fra 1945
til 1956. De havde 6
børn, hvoraf Jens Ber- Jens Bertel
tel Thomsen er den Thomsen
ældste, født i 1932. Ham lagde man
mærke til allerede, da han var dreng:
Da den ny sportsplads ved mejeriet
skulle indvies i 1945, var der stillet et højtaleranlæg op, og folk stod i hundredvis
og ventede på sognerådsformandens
festtale. I stedet blev det brugsmandens
Jens, der stjal opmærksomheden. Han
gik modigt på talerstolen og grinede ind
i mikrofonen, så det gjaldede over hele
pladsen!
Engang under krigen forsvandt han
pludselig hjemmefra, og det medførte
naturligvis stor bekymring i familien.
Først om aftenen, da det var blevet
mørkt, blev han fundet på Slagelse banegård, hvor han ventede på tog til København.

Baggrunden var, at den da 10-årige
Jens havde hørt i radioen fra London,
at 2 danske flyvere fra flyvestation Avnø,
Sneum og Pedersen, havde stjålet en flyvemaskine på Fyn og var fløjet til England for at melde sig som frivillige i Royal Air Force.
Det kunne Jens også tænke sig. Han
bevæbnede sig med en kniv indsmurt i
løg. Det var det mest giftige, han kunne
få fat på. Planen var så, at han ville til Kastrup og kapre et tysk fly. Han ville holde
kniven for struben af en tysk jagerpilot
og tvinge piloten til at flyve sig til London.
Som voksen blev Jens mere end landskendt som Bertel Thomsen, journalist
på dagbladet B.T. gennem 40 år fra 1958
til 1998. Han har desuden udgivet bøgerne ”Mr. B.T.” 2009 og ”Præsten der
ikke kunne synge”. 2013.
I den sidst nævnte bog fortæller Bertel Thomsen om sin morfar, Jens Knudsen, der fra fattig hyrdedreng på den
jyske hede nåede at blive manufakturhandler i Fåborg og endelig som 40-årig
blev præst i Amerika. En sådan erindringsbog har naturligvis interesse for
efterslægten, men denne bog bygger på
så omfattende studier, at den vil fængsle
enhver læser. ”Præsten der ikke kunne
synge” er underholdende og velskrevet.

Fra v.: Thomsens Citroën SIX 1929. Pastor
Olesen, Ruth Andersen Jens Bertel Thomsen
Else Thomsen og lærer Rosholm.
Foto: Ejnar Thomsen 13. april 1947.

KONFIRMEREDE 6. OKTOBER 1946
Drenge fra venstre: Bent Alfred Enøe Møller S, Erik Børge Pedersen K, Jens Bertel Thomsen S, K.F.Olesen, Jørgen Henning Larsen S, Kurt Arne Stahl Mortensen S, Hans Erik Jensen S. Piger på trappen: Gudrun Agnethe Nielsen Ø, Esther
Christensen S, Aase Lilian Madsen S, Bodil Mortensen S, Else Marie Hansen N, Tove Gunhild Poulsen N. Nedenfor trappen: Grethe Hansen N, Lizzi Petersen S, Inga Marie Hansen S, Else Kirstine Jensen Ø, Kirsten Louise Nielsen S, Annelise
Poula Larsen N.
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Trelleborg Friskole

Skovens træer
I skrivende stund er efteråret for alvor
sat ind efter en meget lang og god sommer. Der er ikke noget bedre end regn,
rusk og efterår, når skolen for alvor er
startet igen. I hvert fald ikke hvis man
er skolefolk eller forældre, som gerne vil
holde børnene til bogen og andre kilder
til læringen! Hvad så børnene synes, det
er jo en helt anden historie.
En af de ting, som jeg personligt
holder allermest af ved Danmark er, at
vi – når naturen vel og mærke vil det –
har fire distinkte årstider. Hver med en
hvis længde, så man rigtigt kan nyde og
mærke deres forskellighed. Det har vi
brug for som danskere. Der er nu noget
ganske særligt ved foråret i en udsprunget bøgeskov. Det tilsvarende gør sig
gældende, når løvet ved efterårstiden
begynder at flamme i gule, orange, røde
og brune nuancer. Det er skovens cyklus
– dets årshjul – og den kan man som
skole sagtens drage paralleller til.
Når jeg i dag betragter den danske
kommuneskole, og jeg spørger mig
selv, hvilken del af skovbruget man her
er en del af, så kommer jeg uvægerligt

til at tænke på juletræsbranchen. Det
handler jo om at producerer flest mulige træer, samtidig med at det enkelte
træ helst ikke må stikke for meget ud fra
mængden.
Jeg glæder mig jævnligt over det valg,
som min hustru og jeg traf for mere end
fire år siden. Vores børn var og er som
unikke planter, og som sådan skulle de
have kærlighed og individuel behandling med respekt for omgivelserne og
deres egen egenart. De skulle ikke være
en del af en kommunal skolefabrik, styret af retningslinier udstukket fra et anonymt kontor på kommunens rådhus.
Det er vel i grunden ikke tilfældigt,
at det hedder en planteskole og ikke en
plantefabrik. Som en god planteskoleejer kender Trelleborg Friskoles medarbejdere alle planterne i skolen, og de
ved hvilke vækstbetingelser, der giver de
mest optimale vækstmuligheder for den
enkelte elev. De store elever kender de
små og omvendt, og et lille træ kan tit
finde læ og skygge hos et af de store træer i skoven. Sådan skal det fortsat være,
for det giver tryghed i hele skoven; også
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blandt skovfodgens mænd og kvinder.
I takt med efterårets komme og efter
sommerens ”høst” af afgangsklassen, er
det nu tid til at så ny viden og indsigter
i de ny, helt små stiklinger og i de lidt
større, men endnu ikke udvoksede træer. Det er en fornøjelse som forældre at
iagttage, hvordan der fra de voksne i og
omkring skolen bliver gødet, luget og
klippet grene af, så de livskraftige stammer kan vokse frit og strække sig mod
himlen. Særligt de nye, største træer får
en ekstra kærlig hånd, inden det bliver

49

deres tur til at forlade skolen, når vi igen
når frem til sommertiden.
Så er endnu et år gået, og det hele
starter som i naturen igen forfra. Det er
det samme, men alligevel er der forskel,
fordi vi som friskole ikke er en juletræsplantage, men en skov fuld af mange forskellige træer. Vi er en skøn blanding af
løvtræer og nåletræer. Nogle er høje og
slanke, mens andre er små og kraftige.
Men vi er alle Guds skabninger og som
sådan lige værdifulde.
John Jensen

Kelstrup og Næsby Strand

Fortid, nutid og lidt fremtid
Jørgen Weiberg har gjort det igen. Nu
foreligger en ny revideret udgave af bogen ”Kelstrup og Næsby Strand, fortid –
nutid – og lidt fremtid”.
Den indeholder alt hvad Jørgen Weiberg har samlet gennem mange år, helt
fra den gamle hovedbog fra 2001, første
reviderede udgave fra 2006 og til den nu
foreliggende nyreviderede udgave.
Den historiske del er interessant læsning, som på en underholdende måde
kommer rundt i alle hjørner, så hvis man
har interesse i det lokale områdes historie, er her god mulighed for at få indsigt
i datidens forhold.
Man følger udviklingen i strandområdet og sommerhusbebyggelsen fra den
tidligste begyndelse, til det nuværende
omfang.
Jørgen Weiberg har samlet informations- og opslagsmateriale i et meget
stort og overskueligt omfang, som gør
at man kan finde oplysninger om stort
set alt vedrørende offentlige beslutnin-

ger, kloakeringsprojektet ikke mindst er
grundigt belyst, både beslutningsfasen
og den materielle udførelse, det sidste
fulgt i både tekst og billeder.
Det er en CD e-bog der skal læses og
ses på en PC, selve indholdet vil, hvis
man sammenligner det med en bog i papirformat, fylde ca. 500 sider. Man kan
dog ikke sammenligne, da CD-en indeholder videoer og links, som ikke kan
forekomme i en bog af papir.
Mere om CD-en ved henvendelse på
telefon 58 54 95 63.
Jørgen Frandsen
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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. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385

Har du brug for brodering af navn, logo,
motto eller lignende?
Det kan f.eks. være på
s !RBEJDSTJ AF ENHVER ART n LIGE FRA KEDELDRAGTER TIL
JAKKEST OG SLIPS
s 3PORTSTJ TIL DIVERSE SPORTSKLUBBER MED FEKS
REKLAMELOGOER
s (ESTEDKNER MED NAVN PÍ HEST OGELLER RYTTER

s (ÍNDKLDEr SENGETJ DUGE OSV n OGSÍ TIL HOTEL
OG RESTAURATIONSBRANCHEN
s $ÍBSKJOLER MED NAVN OG DATO
s TING TIL BABY .AVNEBRODERING PÍ FEKS SENGETJ
STOFBLEER OG HÍNDKLDER

www.rmmaskinbroderJOHELtNBJM!rmmaskinbrodering.dk
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Kontakt:
De Grønne
Kloakentreprenører
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Medlem af

Brian Olsen

Anlægsgartnermestre

26 16 57 20

www.DGKloak.dk

brian@stepla.dk
Martin Bertram

Aut. kloakmester

40 56 00 75

martin@stepla.dk

Medlem af

De Grønne
Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund
www.stepla.dk

Anlægsgartnermestre

Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

Aut. kloakmester

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

Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

Salg af æg, brænde m.v.
26298029 / 26298012
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.
Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.
Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste.
Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom.
Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

Brug din lokale autoriseret kloakmester, så er du sikker på en ordentlig
og fair behandling. Vi er medlem af Dansk Byggeri, Dansk
Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

Bildsøvej 106 - Kelstrup - 4200 Slagelse
Tlf. 5854 9048 - fax 5854 9379 - mobil 4056 9248
www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk
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Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

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

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

STRANDENS
MALERSERVICE

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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Kelstrup byfest
Søndag den 18. august afholdtes den traditionelle byfest i Kelstrup. I år blev den
arrangeret af Anna og Jørgen Frandsen
sammen med Winnie og Erling Larsen,
og Winnie og Erling lagde have til. Vejret var ikke det bedste om dagen, men
kl. 16 brød solen igennem, og alle åndede lettet op.
Det er altid en hyggelig begivenhed,
når vi samles med vore madkurve med
kød, salater, drikkevarer og service, som
sættes på de smukt dækkede borde, som
arrangørerne har sørget for. Der er gang
i grillerne, og snakken går lystigt, mens

vi står og vender kød, pølser og andet
godt. Det er dejligt at se mange af naboerne tæt på i stedet for over hækken og
få en sludder om dit og dat og om, hvad
der er af nyt.
I år var der fint fremmøde, vi var ca.
35. Og det er både børn, unge og voksne, der deltager. Det er en dejlig tradition, og næste års værter melder sig under festen, så der er sikkerhed for, at vi
mødes igen næste sommer.
Tak til dette års arrangører.
Hanne Tew
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Onsdag d. 30. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Torsdag d. 31. oktober kl. 19.30
Spil dansk aften i Hejninge Kirke

Mødekalender

Søndag d. 3. november kl. 14.00
Landsbykoret afholder
jubilæumskoncert i Stillinge Kirke

Onsdag d. 2. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 10. november kl. 18.00
Mortens Aften i
Kelstrup Forsamlingshus

Torsdag d. 3. oktober kl. 19.30
Billeder fra Caminoen i Præstegården

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

Lørdag d. 12. oktober kl. 18.30
Ålegilde i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 24. november kl. 10.00
Julemarked i
Kelstrup Forsamlingshus

Søndag d. 13. oktober kl. 14.30
Bildsø - Historisk set (se s. 6)
Onsdag d. 16. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

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

Nedtagning af
transformatortårn
Sådan så det ud, da transformatortårnet i Hejninge blev taget ned i
slutningen af juli. Årsagen var nedlægning af el-nettet i jorden i stedet
for i luften.
Men hvad er et transformatortårn
egentlig:
Når elektricitet skal transporteres over
større afstande, er det nødvendigt at sætte
den elektriske spænding op. Men når
strømmen via ledningsnettet skal ud til
slutbrugerne, skal spændingen igen sættes
ned. Inden det blev almindeligt at lægge
el-kablerne i jorden, skete denne transformering typisk i et transformatortårn, hvor
transformatoren var monteret i ledningshøjde, øverst i tårnet. (Wikipedia)
Foto: Mette Fabel

