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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
  4: Nabohjælp
  5: Markedsdag/Gadeteaterfestival
10: Picnickontert
11: Det sker i HUSET
12: Ålegilde Stillinge Forsamlingshus
13: Mortens Aften i
 Kelstrup Forsamlingshus
18: Stillinge Skole
19: Plehjemmet
21: Stillinge skolebestyrelse
22: Stillinge If vinterprogram
25: Kirkesiderne
33: Fodbold og Petanque Stillinge IF
34: Byfest 2012
40: Marathon kirke Havrebjerg
41: Trelleborg Friskole
46: Mindeord
 Kirke Stillinge posthus
48: Dagplejedag
49: Kirke Stillinge Hyggeklub
54: Blomstrende Landsby
55: Mødekalender

Forside: 
Der afholdes Picnic-koncert ved Stillingehal-
len. Se side 10.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet har i dette nummer indlagt et girokort i 2sogne i håb om, at rig-
tig mange vil benytte lejligheden til at støtte op om Rådets arbejde. Konkret 
arbejder Rådet med opsætning af et antal hjertestartere i vores lokalområde. 
Vi forestiller os et par stykker ved strandene og i et par af vores landsbyer. 
Opsætningen af disse er dog forbundet med temmelig store udgifter, hvorfor 
vi opfordrer bladets læsere til at benytte indbetalingskortet eller foretage en 
bankoverførsel til Lokalrådets konto i Arbejdernes Landsbank: 5356 0242740. 
Husk at sætte afsender på – på forhånd tak.

I sidste nummer af 2sogne omtalte vi muligheden for at etablere en netcafé i 
vores lokalområde. Vi søger dels en kompetent ”underviser”, gerne efterlønner 
eller pensionist, og dels borgere, der har behov og ønske om at bruge netca-
féen. Lokalrådet kan kontaktes, enten på mail: 2sogneformand@gmail.com., 
eller på telefon: 5854 1264 efter kl. 16.00 og før kl. 20.00.

Som vi skrev i sidste nummer af 2sogne, udløber Slagelse Kommunes Tra-
fiksikkerhedsplan ved årets udgang. Der skal derfor vedtages en ny inden jul, 
og arbejdet er allerede i gang i Forvaltningen. Lokalrådet har nedsat en lille 
arbejdsgruppe på fem personer, der skal ”puste” Forvaltningen i nakken og 
komme med input til Trafiksikkerhedsplanen, inden den når for langt gennem 
Forvaltningen. Arbejdsgruppen består af: Maibrit Pilegaard, Kim Bruhn Olsen, 
Marianne Espenhein, Hanne Tew og undertegnede. Arbejdsgruppen har al-
lerede udarbejdet en skrivelse, som langt de fleste institutioner og foreninger i 
vores lokalområde bakker op om, og er medunderskrivere på. Fortiden viser at 
”Enighed gør stærk”, og at sammen kan vi opnå mere, end vi kan hver for sig. 
Har du input til dette arbejde, så kontakt Lokalrådet 2sogneformand@gmail.
com.

Lokalrådet havde d. 18. april inviteret til offentligt møde i HUSET med emnet 
”Tyverisikring – Nabohjælp”. 30 interesserede borgere fik et udmærket fore-
drag fra pensioneret politiassistent Peter Anker Nielsen. Som afslutning på 
mødet blev der, under Lokalrådets ”vinger”, etableret en lille arbejdsgruppe 
med Bodil Hansen, Bjarne Nielsen, Torben Hansen og undertegnede. Formå-
let med denne arbejdsgruppe er dels etablering af en sms-kæde, hvor vi kan 
informere hinanden om ting, vi skal være opmærksomme 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 holder særligt øje med medlem-
mernes huse, mens man er væk. Arbejdsgruppen har søgt på Internettet efter 
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egnede udbydere af sms-tjenester, og vi har fundet www.nabohjælp.dk mest 
egnet. Arbejdsgruppen har her hen over sommeren afprøvet systemet, og nu 
vil vi gerne informerer andre borgere i vores lokalområde om projektet. Vi har 
derfor booket HUSET, Bildsøvej 74C, tirsdag d. 21. august, hvor vi kl. 19.00 
vil være vært ved en kop kaffe og informere om projekt: Nabohjælp. Mere om 
dette nedenfor.

Lokalrådet ønsker alle en fortsat lun sommer og god høst.
Lars Schou

2sogneformand@gmail.com

NABOHJÆLP
Hører du også til dem, der har haft ”uanmeldt” besøg

eller er bange for at få det?

Hører du til dem, der gerne vil holde øje med din nabo,
eller ville du gerne have at, din nabo holdt lidt øje med dig?

At skilte med ”Nabohjælp” er nytteløst, 
hvis ikke der er aktiv og synlig hjælp at hente!

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 vore 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
HUSET

Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge
Tirsdag d. 21. august 2012, kl. 19.00 – 21.00

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

Lokalrådet
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Markedsdag
Gadeteaterfestival
Søndag d. 5. august fra 9.00 til 14.00

På fodboldbanen ved Stillingehallen/HUSET
Bildsøvej 74 B – Kr. Stillinge.

Gratis entré

Program:
09.00 – 10.00 Morgenbord i HUSET – 10,00 kr. pr. person. 
 Her serveres kaffe, the, juice, rundstykker, ost, 

syltetøj m.v.

09.00 – 14.00  Loppemarked for børn og voksne – Tøm skabene, 
udhuset, loftet eller kælderen og sælg de ting,  
I ikke selv bruger.

 Erhvervsmesse – De lokale handlende viser  
produkter og har sikkert et rigtig godt tilbud.

 Kunstudstilling – De lokale kunsthåndværkere 
udstiller, måske du kan gøre et kup.

 Ponyridning – 5,00 kr. pr. tur. Bliv fortrolig med 
større dyr og se det hele fra hesteryg.

11.30 – 12.30  Teaterforestilling – gratis entre. Jytte Ablidstrøms 
teatergruppe ”Riddersalen” opfører forestillingen 
”Livredderliv”.

Vi håber også, at vikingerne fra Trelleborg og instruktørerne fra Ger-
lev Legepark kikker forbi og giver os en oplevelse.

Der vil være mulighed for køb af mad og drikke i Hallens Cafeteria.
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

Bildsøvej 106 - Kelstrup - 4200 Slagelse 
Tlf. 5854 9048 - fax 5854 9379 - mobil 4056 9248

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk

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
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 100,- kr.
Luksus permanent 565,- kr.
Miljøvenlig permanent 645,- kr.
Langt hår 718,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-17

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

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

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leveres.
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

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. 11-17
Lørdag 11-13
(gratis afhentning)

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

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

Kirkens
Korshær
Slagelse

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

Åbent hverdage 9-1730· 
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
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Kom til picnickoncert med 

Hvide Løgne 
– de største danske hits

Fredag d. 31. august 2012 kl. 18.00
ved Stillingehallen

Hører du til dem, som stod foran spejlet eller i badeværelset - dansede, 
sang, og spillede luftguitar til de danske hits fra 80’erne og 90’erne, kan vi 

anbefale en aften ved Stillingehallen i selskab med bandet Hvide Løgne, 
naboer, venner og bekendte.

Bandet leverer et show med bl.a numre af følgende kunstnere:
Halberg/Larsen, Tøsedrengene, Dodo and the dodos, Sneakers, Ray dee ohh , 

Anne Linnet band, Rugsted/Kreutzfeldt, Rocazino, Sanne, News, One two, 
Danser med drenge, Alberte, Danseorkesteret, Medina m.m.

Hvide Løgne består af rutinerede/professionelle musikere, som gennem sin 
levetid har markeret sig kraftig på den danske livescene og optræder hyppigt 

til diverse festivals rundt omkring i landet.

Lokalrådet ønsker at tilbyde en bred vifte af aktiviteter i vores lokalområde, 
med henblik på at skabe lidt for enhver smag. Dette arrangement er således 

et nyt tiltag, hvor Lokalrådet finansierer udgiften til bandet – men håber 
på økonomisk opbakning ved at du køber dine drikkevarer hos os. 

Det vil være muligt at købe øl, sodavand, vin og kaffe på dagen.

Arrangementet bliver holdt udendørs på fodboldbanen ved Stillingehallen. 
I tilfælde af meget dårligt vejr rykkes arrangementet ind i hallen.

Lokalrådet

Medbring 

madkurven, borde og 

stole hjemmefra…
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Det sker i HUSET

Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge

Fredag d. 21. september 2012, kl. 19.00-21.00

Vinsmagning
Vore vinsmagninger har været en succes, 

og vi agter at fortsætte med at tilbyde gode vinsmagninger.
Der er tale om en vinaften med kvalitetsvine fra Rhone, 

så vi skal blandt andet smage Chateauneuf du Pape, Gigondas, Rasteau m.fl. 
Du skal smage i alt 10 pragtfulde vine fra dette område, 

som du sikkert allerede kender.
Tilmelding er nødvendig, da der er max. antal deltagere.

Pris: kr. 135,- pr. person, tilmeld på stillingehuset@gmail.com 
eller på telefon: 4044 9784

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, Thummelimse og Gustav Wies”.

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, the og vand.

HUSK også:

Fredag d. 31. august 2012 fra kl. 18.00

Picnickoncert

Hold dig orienteret om aktiviteter i Huset igennem 2sogne, 
på www.2sogne.dk, eller tilmeld dig nyhedsbrevet på samme side.
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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 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 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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Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
Tlf. 58 54 72 87

også aften - lørdag/søndag

Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

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

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

Besøg hjemmesiden 

www.2sogne.dk
og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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Jeres sommerhus skal i nærmeste 
fremtid tilsluttes den offentlige kloak

Vi er autoriserede  kloakmestre, og med mere end 30 års 
gang i lokalområdet  har vi en solid viden og erfaring indenfor vores felt. 
Vi kommer gerne ud og giver Jer en ordentlig og saglig gennemgang af 

det stykke arbejde, som der er brug for, på netop Jeres ejendom. 

Ring til os hvis du har brug for:
• Slamsugning/højtryksspuling • Aut. kloakmester
• Kran / grabbil • Nyetablering og reparation af kloakker
• Levering af grus og sten • TV-inspektion
• Containerudlejning • Rodskæring

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården

Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT  20 15 02 62
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Aut. VVS-installatør

58 54 91 40
Næsbyvej 22 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 91 40

www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk

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

v/ Aut. El-installatør Flemming Bruun Jørgensen

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

El-installationer: Alt fra ringeklokker til kraftværker

%

BILDSØ EL
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

Reparation og salg af: Landbrugsmaskiner, græsslåmaskiner og havefræsere.
Sandblæsning af div. emner.

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

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

KILDEMOSEN SMEDIE

Alt smedejern til hus og have
•  LAGER
•  PORTE
•  PAVILLONER
•  VINREOLER
•  OLIELAMPER

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse

Tlf. 20 21 93 55

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde onsdag.

VELKOMMEN
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Stillinge Skole
Så gik det skoleår - klokken har ringet ud for sidste gang, og børnene er sendt 
på sommerferien - hvor blev tiden dog af?  
Vores store 9. klassesbørn er fløjet fra reden, og ud i den store verden, efter 10 
år under folkeskolens beskyttende vinger. Vi håber, at alle har fået en rigtig god 
ballast med til den videre færd i livet, - til uddannelse, arbejde og ikke mindst 
til det sociale liv, sammen med andre levende mennesker.    

Når nogle store går ud, kommer der heldigvis også nogle nye små poder 
ind - dem glæder vi os til at byde velkommen efter sommerferien. Mange ting 
er sket i det forløbne år. 

Vi fik bl.a. ny skolestruktur efter 2 års heftig kommunal og politisk debat. De 
2 år har ”trukket søm ud”, og skabt megen usikkerhed på skoler og SFO’er, da 
ingen har vist, eller har kunne forudse, hvad det hele ville ende med! 

- Og da der samtidigt midt i strukturdebatten, op til sidste sommerferie, blev 
sparet rigtig mange lærere og pædagogstillinger væk, så var humøret bestemt 
helt nede i kulkælderen! Den nye vedtagne skolestruktur betød dog en lykkelig 
udgang for små og store på Stillinge Skole, da det jo endte med, at vi fortsat 
har fuldt forløb fra 0. kl. til 9. kl. og at vores C klasse fortsat har adresse på 
matriklen her.

Den økonomiske tildeling til skolerne, blev også mærkbart forbedret for sko-
ler af vores størrelse, så det har været muligt at ansætte nogle flere folk igen. 
Stillinge Skole står derfor rigtigt godt rustet til fremtiden, med en dyg-
tige og yders kompetent medarbejdergruppe, en god og bæredygtig øko-
nomi, gode og velholdte fysiske rammer og med udeområder i særklasse.  
Gode rammer giver også grobund og mulighed for gode resultater! - Stillinge 
Skole kom på en fornem 2. plads af kommunens skoler i karaktergennemsnit for 
skole året 2010 / 2011. - Et stort tillykke til elever og lærere med det flotte resultat.

 
C-klasse er vokset støt gennem de seneste ca. 8 år. 
Det startede med 4 børn i C-klassen. Ved det kommende skoleårs start vil der 
i C-klassen gå lidt over 30 børn. Dejligt at der er plads til mangfoldighed på 
Stillinge Skole, og at så mange forældre ønsker, at deres børn skal være en del 
af os her i Stillinge. Både børn og voksne i skoledel og SFO-delen profiterer af 
samarbejdet med børn og voksne fra C-klassen. Et samarbejdet der helt sik-
kert vil blive yderligere udbygget til gavn for alle parter i de kommende år.

SFO Fristedet har igen i år satset meget på værksteder, sport og bevægelse.
Det har givet mange gode stunder med sav, hammer, nål, tråd, pensel og 

maling m.v.
Ud over den kreative oplevelse i fremstillingsprocessen er mange kunstværker 

blevet hjembragt, eller givet videre til glæde for forældre eller bedsteforældre.
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Fristedet er ikke en eliteklub, 
men vi bliver aldrig kede af at vinde!  
Det store flertal af børnene er vilde med 
at deltage i sportsaktiviteterne, så vi har 
stillet med mange hold til diverse sports-
stævner i løbet af året. 

Øvelse gør mester, og de mange timer 
på træningsbanerne har bestemt båret 
frugt. Resultaterne har været helt i top, så 
der er høstet rigtig mange flotte pokaler i 
bordtennis, fodbold, løb, hockey m.v. til 
vores i forvejen propfyldte pokalhylder. Så 
de skal udbygges til det kommende år – 
det gør vi gerne.

Mange tak for lån af jeres børn i det forløbne skoleår.
Gode sommerhilsner til alle fra Stillinge Skole 
– ved  Jørgen Grønne Jørgensen (SFO Leder) 

35 drenge og piger fra Fristedet 
fejrer triumfen. Fristedet gæve 

unger løb fra dem alle i stafet løb på 
Nymarks Skolen. – Fristedet vandt 

pokalen for bedste SFO 
+ 1. pladser i alle aldersklasser.

En sommer hilsen fra vores lille plejehjem 
Selv om der står sommer på kalenderen, er det ikke lige frem det vi p.t. mær-
ker, der er meget rusk og regn. Så det er ikke så meget, vi kan nyde vores 
terrasse, men så må vi jo finde nye på nye tiltag, så vi ikke sidder og keder os.

Vi er begyndt at lave ture ud i det blå hver fredag. Det sætter mange minder 
i gang, når vi kør ud i nærområdet, hvor vi hver især har boet. Mange hyggelige 
stunder, hvor beboerne kan fortælle personalet om, hvordan der er forandrin-
ger i området. Dette kan vi kun gøre pga. vi har vore busser, så vi er glade for 
vores bus-sponsorer.

Når vandet er koldt ved stranden, må vi jo så køre i 
svømmehallen. Dette nye tiltag var til stor glæde for 
blandt andre Grethe og Ellen på billedet. Dagligt går 
også turen ud i drivhuset, hvor der hentes friske toma-
ter m.m. Ja vi kan meget i vores lille hjem.
Til september er det beboerne der tager på ferie til 
Slettestrand, hvilke de glæder sig meget til, for så 

kommer sommeren, som de siger.
Vi har rigtig mange besøg, når vi holder loppemarked i den gule gård ved 

gadekæret. Så vil I af med effekter, så kontakt os, eller I kan aflevere det første 
hverdag i måneden, når vi har åbent. 

Mange sommer hilsner
Beboere og personale på stillinge plejehjem
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Godt håndværk

Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109

jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

Brændetræ 
Bøg, eg, Ask og Ahorn aflagt 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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Skolebestyrelsen Stillinge Skole
Snarlig velkommen tilbage efter sommerferien til elever, forældre og medarbej-
dere. Alle har forhåbentlig haft en god sommer med oplevelser og indtryk, der 
styrker den kommende hverdag.

Til de nye elever i børnehaveklassen på Stillinge Skole vil vi fra skolebesty- 
relsen byde jer velkommen. Det er en af skolens store dage, når I nye elever i 
børnehaveklassen starter på skolen. Derfor markerer vi også dagen med boller, 
sodavand og kaffe til forældrene.

I skolebestyrelsen ser vi frem til et år uden kommunale planer om omstruk-
tureringer af skolesystemet i Kommunen.  Det giver rum for, at vi i Stillinge kan 
styrke og udvikle skolen til glæde for elever, forældre og medarbejdere. Vi vil 
gerne fortsætte ad det spor, som vi allerede er på vej ud af. Vi har fået IT-udstyr 
i alle klasselokaler, og de fleste elever har nu deres egen pc. Der er vigtigt, 
at vi fortsætter med at udvikle brugen af den nye teknologi i undervisningen.  
Autistklassen blev sat i søen for flere år tilbage og har nu en størrelse, der svarer 
til omkring en tiende del af hele skolens elevtal. Det er vigtigt, at vi fortsætter 
bestræbelserne med at integrere elever og medarbejdere med normalområdet. 

Målsætningen er, at alle elever får en tryk og god skolegang med det højest 
mulige faglige niveau ved den afsluttende eksamen efter niende klasse.

Allerede i oktober sidste år afholdt skolebestyrelsen sammen med skolens 
ledelse en visionsdag, hvor formålet var at lægge en strategi for, hvordan vi 
kan styrke og udvikle Stillinge skole. Konklusionen blev, at skolebestyrelsen vil 
fokusere på fire tiltag.
•  Udvikle et tilbud til børn med specielle behov. Tilbuddet skal starte allerede 

i børnehaveklassen og fortsætte frem til 9. klasse.
•  Styrke mellemtrinnet og udskolingen ved at udvikle to linjer med forskellige 

fag
•  Effektivisere driften
•  Styrke forældresamarbejdet

Disse tiltag er stadig i fokus, og de har været vigtige at have gennem det 
seneste år med mange møder, hvor skolestrukturen i kommunen har været til 
debat. Der skal nu nedsættes en arbejdsgruppe på skolen, som skal arbejde 
videre med opfølgning af de fire emner fra visionsdagen for udviklingen af 
Stillinge skole.

En af forårets gode nyheder var, at vi fik fastansat Martin og Malene som 
henholdsvis skoleleder og viceleder på skolen. Frem til foråret 2012 har de 
begge kun været tidsbegrænset ansat for et år. Vi er glade for, at de nu er 
fastansat. Det skaber ro og kontinuitet på skolen. Malene vil blandt andet va-
retage ledelsen af autistklasserne.

Bjarne Nielsen
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  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

Pris: 400 kr. Opstart: 10. september 2012 i Stillinge Hallen
* Holdet starter fredag den 24. august 2012.

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 *

Pris: 400 kr.  * Sene tider: 300 kr. Opstart: 21. august 2012

Der er indskrivning til badminton i Stillinge Hallens cafeteria, tirsdag den 14. august 
2012 kl. 18.30 – 19.30. Husk at medbring navn og adresse.
I år vil registrerede badmintonspillere kunne booke baner om fredagen fra 20.00-
22.00 via hjemmesiden.

Aktivitetskalender 
Juleturnering: Søndag d. 11. nov. kl. 09.30. Juleafslutning: Tirsdag d. 18. dec. 
Klubmesterskab: Søndag d. 3.marts 2013. Sæsonafslutning: Tirsdag d. 9. april 2013  
NB. sæsonen kan via online booking forlænges indtil skolernes sommerferie.

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

Pris: 1.000 kr.
Opstart: 15. august 2012
Afdelingsformand:
Camilla Dahl Nielsen. Tlf. 2063 8954 Email: handbold@stillingeif.dk
Læs mere på 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

 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



24 2 sogne

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 

Fodboldafslutning 24. maj for U-15 pigerne med familie

Først var der kamp mellem blandet hold, pigerne mod forældrene. 
Regnen væltede ned, så det var med regnfrakke og gummistøvler. 

Efter kampen var der lækkert kagebord og drikkelse.
Træner Kim sagde tak for sæsonen med flotte ord til hver spiller 

med stort på gensyn til august.
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MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 
Som omtalt i sidste nummer er der menighedsråds-
valg i år. 
 
Kirke Stillinge menighedsråd indkalder derfor til  

orienteringsmøde, 
onsdag den 12. september kl. 19.30 

i præstegården. 

 
Ligeledes indkalder Hejninge menighedsråd til 

orienteringsmøde, 
onsdag den 5. september kl. 19.30 

på Trelleborg Friskole. 

 
Alle er velkomne til møderne, men de henvender sig 
naturligvis mest til folkekirkemedlemmer i sognet. 
Der er kaffebord. 
 



26 2 sogne

K
I

R
K

E
S

I
D

E
R

N
E

    

SANGAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN 
 
Torsdag, den 27. september kl. 19.30 
 

 
 
Før kaffen synger vi sange og salmer af komponisten 
Henrik Rung (1807-1871) og organist Charlotte 
Nielsen fortæller om hans placering i 1800-tallets 
musikliv i Danmark. Nogle af hans mest kendte 
melodier er I Danmark er jeg født, Moders navn er en 
himmelsk lyd, Kimer I klokker og I al sin glans nu stråler 
solen. 
 
Efter kaffen bliver der frit valg fra Højskolesang-
bogen. 
 
Der er gratis entré og kaffebord. Alle er velkomne. 
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KOR I KIRKEN 
Stillinge Kirkes Børnekor 
for piger og drenge i 2. – 6. klasse 
torsdag kl. 16.00-17.30 
i Kirke Stillinge Præstegård 

Første gang efter ferien: torsdag d. 30. august 
 
Stillinge Kirkes Voksenkor 
for alle fra 18 år og opefter 
onsdag i ulige uger kl. 19.00-21.15 
i Kirke Stillinge Præstegård 

Første gang efter ferien: onsdag d. 29. august 

Læs mere på kirkens hjemmeside  
www.stillingekirke.dk  

  
 

eller kontakt  
organist og  
korleder  
Charlotte  
Nielsen 
58 50 09 51/ 
20 16 31 53 
–
slotsgade42@ 
stofanet.dk 
 



28 2 sogne

    

K
 I 

R
 K

 E
 S

 I 
D

 E
 R

 N
 E

 
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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OM AT BÆRE SIT KORS 
 
Jesus sagde: Salt er en god ting, og tænkte, at disciplene 
skal være som salt i verden. Folkekirkens medlemmer er 
som salt, der har mistet sin kraft. I løbet af et par gene-
rationer er kendskabet til den kristne tradition svundet 
ind til et minimum, der føres ikke længere diskussioner 
om, hvordan man skal forstå den kristne tro, men snarere 
om, hvorvidt det overhovedet giver mening at tro. Man 
skammer sig over at tro. 
 Jesus sagde: Ingen af jer kan være min discipel uden 
at give afkald på alt sit eget. I dag er det folkekirken, der 
giver afkald på sit eget for at komme tidens og folks krav 
i møde. 
 Jesus advarer om, at man – inden man vil være hans 
discipel – beregner omkostningerne, for ellers risikerer 
man ikke at kunne fuldføre det, man har påbegyndt. Den 
eneste omkostning ved at være med i folkekirken er 
kirkeskatten, man kan jo blive væk fra alle gudstjenester 
og arrangementer. 
 Jesus sagde: Den, der ikke bærer sit kors og går i mit 
spor, kan ikke være min discipel. Folkekirken tilbyder 
fællesskab, omsorg, glæde og begejstring, den breder sine 
arme ud og stiller ingen krav. 
 Jesus sagde: Hvis nogen kommer til mig og ikke 
hader sit eget liv, kan han ikke være min discipel. 
Folkekirken gør alt, hvad den kan for at bevare det liv, vi 
har, og engagerer sig derfor i klimakampen og vil være 
grøn kirke, den engagerer sig i fredssagen og andre gode 
og rigtige sager. 
 Jesus sagde: Hvis nogen kommer til mig og ikke 
hader sin far og mor, hustru og børn, brødre og søstre 
kan han ikke være min discipel. Folkekirken indbyder til 
familiegudstjeneste, spaghettigudstjeneste, krybbespil til 
jul, babysalmesang.  
 Jesus gjorde alt, hvad han kunne, for at hæve tær-  
skelen, så det så så vanskeligt ud som muligt at blive hans 
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discipel. Folkekirken gør alt, hvad den kan, for at sænke tær-
skelen ind til kirken.  
 Mine modstillinger er selvsagt sat på spidsen. Men hvad 
skal vi stille op med det, Jesus siger? 
 Følger man dækningen af kirkelige emner i medierne, så 
er det utvetydigt klart, at folkekirkens succeskriterium er 
tilslutning. Kirken ser ikke anderledes på det selv. Her har 
man i årtier gjort, hvad man kunne for at finde på ting, der 
kunne trække flere folk til huse.  
 Det, jeg sætter spørgsmålstegn ved, er, om man virkelig 
hverver folk til være Jesu disciple – ikke mindst, når vi som 
her hører lidt om, hvad Jesus selv mente, det krævede at være 
hans discipel.  
 Der er ikke mange kors at bære i folkekirken. Det skulle 
da lige være et sådant kors, som jeg på et kursus hørte, man 
skulle sætte konfirmanderne til at tømre, fordi det er mere 
pædagogisk at sætte ikke mindst drengene fysisk i sving med 
noget, end blot at fortælle dem om den korsfæstede.  
 Man prøver at gøre kirken til noget folk kan bruge. Man 
kaster sine kræfter ind i de gode sager, som tiden er optaget 
af, og da man ikke må være politisk, så er det gerne sådanne 
sager, som er uimodsigeligt gode og rigtige. Eller man prøver 
at hægte sig fast som en slags sidevogn på tidens åndelige 
modefænomener, meditation og mindfulness – hvad det ord 
så betyder.  
 Kirken mister medlemmer hører man. Når jeg er i mit 
pessimistiske hjørne, ønsker jeg, at kirken mister rigtigt 
mange medlemmer. Den har ikke fortjent andet. Det var 
bedre for kirken – eller skidt med kirken – nej, det var bedre 
for evangeliet og den enkelte, der har brug for at høre evan-
geliet, at kirken blev så fattig, at den ikke havde overskud til 
andet end at forkynde Jesus Kristus som Guds søn og vores 
frelser. Det koster ikke noget.  
 Det ord kan lyde hvor som helst – i hvert fald hvor som 
helst der er nogen, der har hørt det og kan give det videre. 
Derfor lyder det også i folkekirken, men det er ikke det, der 
trækker overskrifter i avisen. Det lyder i folkekirken, men 
ikke altid og ikke overalt. Sådan er det.  MB 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

5. august, 9. s. e. trinitatis 1930 * Ingen 
12. august, 10. s. e. trin. Ingen 1030 **   
19. august, 11. s. e. trin. 1030 Ingen 
26. august, 12. s. e. trin. 1030 900 

2. september, 13. s. e. trin. 1030 Ingen 
9. september,14. s. e. trin. 900 1030 (H) 
16. september,15. s. e. trin. 1030 (H) Ingen 
23. september,16. s. e. trin. 1030 900 
30. september,17. s. e. trin. 1030 Ingen 

7. oktober,18. s. e. trin. 900 1030 

(H)= Høstgudstjeneste 

Gudstjenester på plejehjemmet 
15. august og 12. september, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Jacob Kleofas Christensen og ** ved  
Katja Liebst-Olsen. 

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 sommerferie 
fra den 23. juli til den 13. august, samt fridag den 
25. august, og ferie 8.-14.oktober. Embedet vare-
tages af præsterne i Sct. Peders-Havrebjerg sogne. 
Henvendelse på tlf. 58 52 08 81.  
(Se også www.sctpederskirke.dk). 
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Sognepræst   

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

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

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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Udendørs Fodbold

Forældre/barn 2-6 år 
(sandkasse-fodbold)

Vi spiller hver mandag fra  kl 16.30 til 17.15 bag Stillinge hallen.
Kom og prøv et par gange og se om det er noget for dit barn. 

Ring og hør nærmere til træner Brian Dahl på tlf. 60150123 eller skriv til 
email fodbold@stillingeif.dk. 
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OldBoys 7-mands fodbold
Vi mangler spillere, så har du lyst til at spille 7-mands OldBoys fodbold i 

Stillinge IF, så kontakt venligst Kim Bager på tlf. 20739789.
Kampene foregår på hverdagsaftener - træning efter aftale og behov!

Petanque
Det har været et dejligt forår med megen aktivitet. Vi har haft gæster, 
og vi har deltaget i andre klubbers stævner (Fuglebjerg og Slagelse).

I maj måned var Fuglebjerg på besøg med 24 spillere. Med os 
selv var vi 48, der spillede på to hold. Resultatet blev at Fuglebjerg fik 24 sejre, 
og Stillinge også 24. Det havde vi ikke ventet, da Fuglebjerg  er et ret stærkt 
hold med flere A-spillere. I begyndelsen af juni var vi i Fuglebjerg på genvisit. 
De havde åbent stævne. Her var der spillere fra store dele af Vestsjælland, så 
vi spillede med folk fra forskellige klubber. Fra Stillinge var der ti spillere, som 
deltog. De havde haft en god dag, og havde vundet flere kampe.

Vi har selv haft sommerstævne, hvor næsten alle deltog. Det blev holdt i en 
privat have, og vi spillede på græs. En sjov udfordring. Vi startede kl. 11, havde 
selv frokost med - spillede til sidst på eftermiddagen, hvor værten serverede 
kaffe og lagkage. Derefter tog mange hjem, men en del var ekstra seje: de spil-
lede til kl. ca. 20.

På spillernes vegne: Tak til Leif H. på Bildsøvej for en yderst vellykket dag.
Tirsdag d. 17. juli kommer Drøsselbjerg på besøg. Hvordan det forløber, kan 

jeg fortælle ved næste udsendelse af ”2 sogne.”
Vi er nu 29 i klubben - 4 er holdt op af forskellige grunde. Tak til jer for gode 

kampe og godt kammeratskab. Samtidig velkommen til 5 nye i klubben.
Der er stadig plads til et par stykker endnu.
Der spilles p.t. tirsdag 19 til 21,  fredag 14 til 16  og  lørdag 10 til 12.
Fortsat god  sommer

Bent Heegaard
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Byfest 2012
Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner afholdt lørdag den 16. juni 2012 
igen den årlige byfest i Spejdergården på Støvlebækvej. Vejrguderne var i år 
rimeligt venligt stemt, og der var megen sol og kun få byger i de fire dage, hvor 
Støtteforeningen befandt sig på pladsen. 

I vinterens og forårets løb var afholdt adskillige planlægningsmøder. Toilet-
vognen, som Slagelse kommune havde doneret, blev repareret og malet i strå-
lende solskin fredag den 18. maj med fin maling sponseret af Malermester Bo 
Nielsen, og torsdag den 14. juni startede opbygningen af festpladsen. Dette 
store arbejde fortsatte fredag den 15. juni – så alle de store byggearbejder stod 
klar på selve dagen, hvor bestyrelsen mødte op omkring kl. 7.00 for at få det 
sidste bragt på plads, inden festpladsen åbnede kl. 10.00.

Der kom i dagens løb en lind strøm af gæster – heldigvis – og der var livlig 
aktivitet rundt ved de forskellige boder. Der blev fisket en masse pakker i fiske-
dammen, der blev skudt på skydeskive, tallerkener blev smadret i ”Det muntre 
Køkken”, spejdernes flødebollemaskine blev aktiveret, og der var mange glade 
børn i den store, flotte hoppeborg, som Hans Kurt Nielsen – formand for besty-
relsen i Støtteforeningen – havde lånt af Klaus Nielsen. Størst jubel vakte det 
de tre gange, ”Piratskibet” var bemandet. Det var igen i år Leif Spånager og 
Lasse Sandgreen, der havde meldt sig under fanerne, og Karina Hansen stil-
lede også velvilligt op – iført en lånt våddragt! Men de tre fik rigtig mange ture 
fra planken ned i det rimeligt kolde vand – og gjorde det med dejligt humør.

Spejderne havde også i år bål med snobrød – og det fortaltes, at flere af de 
besøgende unger syntes, at det kunne være rigtig dejligt at blive spejder, så vi 
håber, at det fører til nye indmeldinger. Kom-Ann malede de flotteste ansigter 
i sin bod, og Erlings Hestevogne kørte ture rundt i området. Bagest på fest-
pladsen var der boder med familieloppemarked, hvor flere af de besøgende 
benyttede sig af muligheden for et godt køb. Bygerne, der kom og gik, gav vild 
aktivitet med tildækning, så godt det nu kunne lade sig gøre.

Marianne Espenhain fra Lokalrådet og Finn Christensen fra Støtteforeningen 
grillede dagen igennem de skønne pølser fra Leif Henriksen, og nogle dejlige, 
unge mennesker langede fadøl og sodavand over disken i ølvognen. Gæsterne 
benyttede sig naturligvis også af borde og bænke inde i de to store telte, som 
Slagelse kommune havde udlånt - - - og alle de mange, dejlige, sponsorgaver 
til lotteriet blev undersøgt og beundret. 

Der blev afviklet tre fodboldkampe.  Kun tre! Fra starten var det det menin-
gen, at  seks hold ville stille op, nemlig Kirke Stillinge, Øster Stillinge, Bildsø, 
Kelstrup, Hejninge og Kildemarken. Tilsagn var givet om opstilling, men da 
vi var tæt på dagen, viste det sig, at der kun var tre hold. Så det endte med, 
at Kirke Stillinge spillede to kampe. En mod Bildsø og en mod Kelstrup, og 
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de vandt begge kampe. Og derefter spillede Bildsø mod Kelstrup. Her vandt 
Kelstrup. Det var meget skuffende, at Idrætsforeningen – SIF – ikke fandt det 
interessant nok at deltage. Men sådan skulle det altså desværre ikke være!

Klokken 16 blev lotteriet afviklet, og der var rigtig mange dejlige præmier.
Alt i alt var det en god dag – men bestyrelsen havde påregnet, at festen 

skulle fortsætte til den lyse morgen. Orkestret, Left&Right, havde stillet alt de-
res udstyr op om formiddagen og afprøvet instrumenterne, der var lagt dan-
segulv i teltet, lagt duge på bordene, der var masser af pølser, vin, øl, is m.v. 
- - - - men ingen tilmeldinger til aftenfesten. Overhovedet!! Aftenfesten er en 
tradition, og den var annonceret i 2Sogne i april og juni – men der var åbenbart 
ingen, der havde lyst til at feste med naboerne. Så i løbet af dagen besluttedes 
det at aflyse aftenfesten – naturligvis med diverse indtægtstab til følge – og en 
meget, meget skuffet bestyrelse i Støtteforeningen.

Det kan på skrivende tidspunkt konstateres, at der p.g.a. manglende op-
bakning er et mindre underskud på byfesten i år, og Støtteforeningen Hejninge 
Stillinges venner vil således desværre ikke kunne imødekomme eventuelle an-
søgninger om støtte til projekter i lokalområdet i denne omgang.

Vi siger hjertelig tak til alle sponsorerne, som donerede de dejlige gaver til 
lotteriet. Det har betydet enormt meget for økonomien – og giver altid en herlig 
stemning, når navnene på vinderne bliver trukket og råbt op. Tusind tak.

Sponsorliste 2012:
Malermester Bo Nielsen, Maria Ege Lys og Design, HJ Huse, Galleri Hvitnov 
v/Susanne Hvitnov, Jørgen og Jytta - Skibæksholm, Svane Køkken, Arbejder-
nes Landsbank, Jongshøj Maskiner, Dagli’Brugsen – Kirke Stillinge, Slagelse 
Rørservice, Kr. Stillinge Forsamlingshus, Birkedahl Auto, Fischer & Flindtholt, 
Bo Grønt, Kom-Ann, Kr. Stillinge El-forretning, Dan Reklame, Jagt- og Fritids-
huset, Stillinge Auto, HH Auto, Møllegården, Kelstrup Forsamlingshus, Lysga-
arden B&B, Frisør Harlekin, Skovgaard Vine, Schelde, Nordea, Boysen Byg, 
Danish Agro SHOPPEN, SPAR Stillinge, Smedegrillen, BR Legetøj, Toys’R Us, 
Menu Kaffe, Helseklinik Drøsselbjerg

Endvidere stor tak til spejderne for lån af pladsen, Lokalrådet samt til den 
frivillige arbejdskraft. 

Hanne Tew
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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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STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84

www.strandensmalerservice.dk

Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Har din bil fået en bule
- eller rust i kanterne...
Kom til os med mange års
erfaring og få et uforbindende
tilbud.

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN
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Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

58 50 07 28
Fax 58 52 75 24 • Bil 40 41 07 28

OG ALUFACADER
• Forsikringsskader • Solfilm • Butiksruder 

Indramning af billeder • Salg af kunstnerartikler

Alt glarmesterarbejde udføres

• Alu-
 facader
• Altanlukninger

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

•   Arbejdstøj af enhver art – lige fra kedeldragter til 
jakkesæt og slips

•   Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks. 
reklamelogoer

•   Hestedækner med navn på hest og/eller rytter

•   Håndklæder, sengetøj, duge osv. – også til hotel- 
og restaurationsbranchen

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

stofbleer og håndklæder 

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

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

Vi saver, flækker 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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Marathon kirke 
i Havrebjerg Valgmenighed

lørdag den 15.september kl. 10-22

Kirke på en helt anden måde! Og alle er hjertelig velkomne. 
Brug nogle timer eller hele dagen - på at udforske alle de forskellige ting en 

kirke indbyder til. 
Der er både noget for børn og unge og dem der er lidt ældre. For mad-

entusiasterne og de musikglade. De sangglade skal nok få rørt stemmerne og 
drømmer du om at danse, kan du også sagtens få rørt benene. Holder du af 
højtlæsning, er der tid til at slå ørerne ud. Men har du bare lyst til at snakke, er 
der også lejlighed til det.

Der bliver bibelslam og bål – og vi får besøg af begejstrede folk som bræn-
der for noget: Mirella Kjærulff instruerer os i salmedans, Anders Bo Jørgensen 
parkerer hans natbus ”Café Intro” - og fortæller om det kirkelige arbejde blandt 
unge i Sorø. Og vores organist Simon Søvndal, kendt fra mange rytmiske sam-
menhænge kommer og spiller. 

PROGRAM
Kl.10.-10.30  Morgensang
10.30-12.30  Vi laver mad på Havrebjerg skole, frokost og kage/brød 
Kl. 11-11.45 Salmedans ved Mirella Kjærulff fra Boeslunde kirke
Kl. 12.00-12.45  Frokost
Kl. 13-13.45  Bibelslam – vi snakker om en særlig tekst
Kl. 14-15.30  Besøg af/foredrag med Anders Bo Jørgensen som leder 
 projektet Cafe InTro i Sorø. Natkirke for unge. 
Kl. 15.30-16 Kaffe/kage
Kl. 16-17  Simon Søvndals lovsangsband 
Kl. 17-17.30 Højtlæsning (fx fra romanen Skam af Karin Alvtegen)
Kl. 18-19  Aftensmad: Spaghetti med kødsovs
Kl. 19 Bål for børn - med skumfiduser
Kl. 19-21  Overraskelse
Kl. 20 Sort kaffe undervejs
Kl. 21.15  Aftengudstjeneste med levende lys og salmesang
Kl. 22  Godnat

Man kan deltage i det man synes - enkelte tilbud eller flere tilbud. Der må 
påregnes et symbolsk beløb for måltider/kaffe. Følg med i dagspressen, når 
tiden nærmer sig eller på vores hjemmeside http://www.hoeve-havrebjerg.dk/

På vegne af menighedsrådet 
Annette Kaae
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Farvel og goddag på Trelleborg
Ditte Ebsen har været klasselærer for årets afgangsklasse, en klasse hun har haft 
de sidste 5 år. I den anledning har hun gjort regnebrættet op.

- Jeg har haft dem siden 4. klasse, hvor jeg startede på skolen. Det har al-
tid været en klasse, hvor der har været plads til alle typer, og forskelligheden på 
eleverne har været tydelig i klassen, både fagligt og personligt. Vi har modtaget en 
del nye elever - også det har klassen tacklet over al forventning.

- På en friskole bestemmer man jo selv, hvordan man kommer frem til de faglige 
slutmål - og årets afgangsklasse har sideløbende med det faglige arbejdet med 
teater/drama/rollespil, gymnastikopvisninger, fodboldstævner, mange tværfaglige 
projektforløb, foredrag, udflugter, ekskursioner og udenlandsrejse.

- Samarbejde på tværs af klasserne i overbygningen har også været en fast 
bestanddel af danskundervisningen i dette skoleår. Her har 9. klasse været igang-
sættere, teamledere, tovholdere og ordstyrere. Endvidere har vi løbende øvet af-
gangsprøveformerne, så dette var afmystificeret inden årets afslutning.

- Klassen har klaret sig rigtigt godt og ligger over landsgennemsnittet i mundtlig 
dansk, mundtlig samfundsfag og fysik, og på niveau med landsgennemsnittet i 
mundtlig engelsk, diktat, læseprøve og skriftlig fremstilling. 

Det er et resultat, som Trelleborg Friskole kan være godt tilfredse med. Nu spre-
des de for alle vinde. De fleste fortsætter på efterskoler spredt i det ganske land, 
da de har særlige interesser faglige såvel som personlige, som de ønsker at dyrke. 
To elever fortsætter på X-class med 10. klasse, og to elever springer ud i en vi-
deregående uddannelse med det samme efter sommerferien. 

- Engagement, fællesskab og sammenhold har altid været kodeordene for 9. 
klasse, og vi kommer til at savne dem meget på Trelleborg Friskole

Pernille Riis har som indskolingslærer andre og dog lignende erfaringer fra 
skoleåret, der er gået. - Det der har gjort mest indtryk i indskolingen, har været 
succesen med holddelingen. At få lov til at opleve børnene blomstre op, når de 
bliver mødt med en undervisning, som svarer til deres niveau. Derudover gør det 
et stærkt indtryk, hver gang vi får en ny elev. Eleverne er så søde, omsorgsfulde og 
imødekommende, at det er en fryd at opleve!

Der er en unik disciplin, og de små elever går til emnet med en særlig iver, når de 
skal lære noget nyt – både rent fagligt, men ifm. udfordringerne med en selvstæn-
dig udstilling om nordisk mytologi, lære en fuldstændig ny sang, et teaterstykke 
eller mestre en gymnastikopvisning.

- Udover de nævnte eksempler er det fornøjelse hver eneste dag at se hvor-
dan eleverne er overfor hinanden. De er verdensklasse-kammerater. Det ER hele, 
omsorgsfulde, empatiske, sympatiske, kærlige og dejlige mennesker vi sender ud 
i verden. Vores 9. klasse efterlader et kæmpe tomrum på skolen, men vi glæder 
os til at møde de nye børn, som begynder deres Trelleborg-tilværelse efter ferien.



42 2 sogne

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
Grønhøjvej 12 • Øster Stillinge 4200 Slagelse
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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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Kirke Stillinge posthus
Af Helge Christiansen

Den 29. januar 1887 stod der i Sorø Amtstidende, at der den 1. februar 1887 ville 
blive oprettet et brevsamlingssted i Kirke Stillinge hos høker Lars Hansen. Han 
havde butik i den bygning, hvor der senere blev telefoncentral (Bildsøvej 63).

Lars Hansen blev lønnet af postvæsnet for at modtage postforsendelser af 
alle arter og tage sig af abonnementer på aviser og tidsskrifter. Pengesager 
ville postvæsnet dog kun garantere for, hvis værdien var under 100 kr. Portoen 
var 4 øre for et brev, der kunne udbringes lokalt, mens udenbys breve kostede 
8 øre.

Allerede 2 år før, nemlig fra den 1. juni 1885 var der blevet opsat postkasser 
i alle landsbyerne under Slagelse Postkontor. Fra Slagelse udgik så 30 land-
postbude, hvoraf de 4 gik til Hejninge og Stillinge sogne.

Det blev altså lavet om i 1887, så 2 af landpostbudene kunne udgå fra Kirke 
Stillinge. Den ene gik til Store og Lille Kongsmark, Hyldemarks- og Gasekærs-
husene til Kelstrup, og den anden over Kirke Stillinge nordlige marker til Bildsø. 

Fra Slagelse udgik der en rute til Valdbygården, Øster Stillinge og Kilde-
markshusene, mens en anden rute gik over Hyllerup og Hejninge til Næsby 
ved Stranden. 

Mindeord
Sidst i juni måned afgik Stillinge og Hejninge sognes tidligere sognepræst, 
pastor Eva Svenningsen, ved døden og hviler nu på Kirke Stillinge kirkegård 
ved siden af sin elskede mand Bent, tæt ved præstegården, hvor de sammen 
levede i 20 år.

Eva blev i sit embede endnu nogle år efter at have mistet sin mand og tro 
støtte, selv om det ofte var ensomt og svært.

Embedet er altid blevet passet godt, utallige har nydt godt af Evas omtanke 
og trøst i svære stunder.

Ligeledes har Eva delt glædelige begivenheder med os på sin egen positive 
og ofte humoristiske måde.

Eva var et højt begavet menneske med stor indlevelse for det landbrugs-
land, hun som ung blev en del af.

Eva var meget tolerant, aldrig fordømmende, der skulle være plads til os 
alle med vore forskellige forudsætninger. Vi er mange, der holdt af at komme 
i kirken til gudstjeneste. Vi fik ofte en jordnær og menneskelig prædiken, hvor 
Evas stærke tro tydeligt skinnede igennem.

Æret være pastor Eva Svenningsens minde.
 Mariann Rasmussen
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Det var nogle lange spadsereture, disse landpostbude påtog sig. Især når 
man tænker på, at de foruden breve og aviser også medtog pakker indtil 1 kilo. 
De skulle være tilbage i så god tid, at breve kunne udbringes i Slagelse samme 
aften eller komme med aftentogene.

Bestyrerne af brevsamlingsstedet i Kirke Stillinge var følgende:
Høker Lars Hansen 1887 – 1888, Peter Petersen 1888 – 1896, Henrik Vilhelm 

Jensen 1896 – 1901, Lars Peter Olsen 1901 – 1908, Lars Nielsen 1908 – 1911. 
I 1911 blev brevsamlingsstedet flyttet til enkefru Tramms hus ved krydset 

i Kirke Stillinge. På stedet ligger der nu en elforretning, Stillingevej 66. Fru 
Tramm var brevsamlerske til 1918, hvor hun blev afløst af fru B. Sonnesen, der 
var møllerenke fra Tårnhøj Mølle.

I 1933 blev hvervet overtaget af hendes datter, Gerda Pedersen. På dette 
tidspunkt udgik der 4 landpostbude fra Kirke Stillinge. Gerda Pedersen havde 
også håndkøbsudsalg, og hendes mand, Christen Pedersen, var lillebilvogn-
mand.

I 1965 købte installatør Poul Jensen det gamle posthus og lavede udstil-
ling med mere, og i 1973 fik han bygget en helt ny elforretning og fik revet det 
gamle hus ned. Inden Poul Jensen købte det gamle hus, var posthuset flyttet 
til Stillingevej 72 med fru Birthe Navne som bestyrer. Hendes mand, Eli Navne, 
var landpost og musiker. Da de solgte deres hus engang først i 1970’erne blev 
der på samme grund opført en træbygning til nyt posthus. Herfra blev posten 
kørt ud i de følgende år.

Fra den 29. oktober 1991 skete der en større ændring, idet uddelingen af 
post herefter blev styret fra Slagelse. I længere tid havde der verseret rygter 
om, at Kirke Stillinge Posthus skulle lukkes, men det skete dog først den 15. 
marts 1994, hvor der blev indrettet postbutik i Dagli´ Brugsen. Det blev en god 
løsning, idet åbningstiden blev udvidet, og kunderne har siden kunnet få ord-
net alle forsendelser og indlevere pakker o.s.v.

Kirke Stillinge 
Posthus. 4 
mænd og 1 
dame parate 
til at starte på 
dagens post-
omdeling. Nr. 
3 fra venstre 
er Ejvind Jen-
sen.
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Dagplejedag den 24. maj
Vi, dagplejen i Kr. Stillinge, har holdt vores årlige dagplejedag i højt solskinsvejr.

Vi startede vores dag i HUSET, hvor alle børn mødte ind om morgenen og så 
fik vi dejlig formiddagsmad med frugt og boller. 

Efter at børnene havde fået en tør ble kom Erling med sin hestevogn, og så 
var der bare nogle børn som kiggede en ekstra gang. 

Vi kørte en lang tur langs stranden og standsede ved Kelstrup strand, hvor 
Erling kendte et godt sted med stenhøj og nedgang til stranden. Børnene hyg-
gede sig med at kaste sten i vandet, og nogle var lidt modige at mærke, hvor 
vådt vandet egentlig er – DEJLIGT. Derefter gik vi tilbage til Erling og hestene 
og fik en dejlig og velfortjent madpakke og en god tår vand.  

Så gik turen hjemad langs Stillinge strand, hvor vi rigtig kunne nyde ud-
sigten til vandet. Bilisterne dyttede til os, inden de overhalede os. Tilbage i 
HUSET var der nogle børn, der var godt trætte, så en god lur i barnevognen 
gjorde godt. Efter luren blev der tid til, at alle forældre kom til kaffe og kage og 
hørte om vores skønne dag.

Arrangementet har ikke kunne ladet sig gøre, hvis vi ikke havde fået penge 
fra Stillinge Laane- og Sparekasse. Så endnu en gang tusinde tak for pengene.

Sommerhilsner fra dagplejen Mia, Karina, Annelise og Mie

Spejderstart
Det nye spejderår starter den 21. og 22. august.
Kom og vær med til en aktiv og spændende fritid, hvor fælles-
skabet og det at være ude i naturen sættes meget højt.
Vi prøver som noget nyt at starte en bæverflok, som er for børn, der går 
i 0. og 1. klasse.
Bæver (kommende 0. og 1. klasse) tirsdag den 21. august kl. 16.30-18.00
Flokken (kommende 2. og 3. klasse) onsdag den 22. august kl. 18.00-20.00
Troppen (kommende 4. klasse og opefter) tirsdag den 21. aug. kl. 18.30-20.30
Vil du høre nærmere er du velkommen til at kontakte: Rene Petersen (Bæver 
og Trop) tlf. 22 92 47 37 – Addi Hansen (Flok) tlf. 21 79 63 71
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Kirke Stillinge Hyggeklub’s 
udflugt

Mandag den 4. juni 2012 havde alle hyggeklub-medlemmer bestemt sig for en 
sommertur ud i det skønne/grønne Danmark.

Og det blev så til en tur til det nordvestlige Sjælland. Vi lejede Egons den 
store bus, og kørte fra Stillinge præstegård kl. 10. Alle medlemmer var tilmeldt, 
på nær Karen, der skulle noget andet. Men vi fik så desværre 2 sygemeldinger 
om morgenen, heldigvis ikke alvorlige.

Vejret var perfekt, ikke for varmt, men klart så vi kunne nyde de frodige 
marker, og alle var i godt humør. Turen gik først til Ubby, hvor vores medlem 
Oda stod og ventede på os, og så blev der rigtig snakket. Turen gik nu videre 
over Jyderup op mod Veddinge bakker, på vejen nød vi udsigten over Se-
jerøbugten til Nekselø og Sejerø.

Da vi nåede Veddinge bakker, blev alle meget betaget af det kuperede land-
skab og alle de velholdte stråtækte huse/ejendomme. Vi kørte ganske lang-
somt, så alle de gamle øjne kunne nå at få alle de smukke indtryk ind på 
nethinden. Nu gik turen mod Eskebjerg forsamlingshus, hvor vi skulle spise kl. 
12,30, og vi var der præcis. Menuen, som vi havde bestilt, bestod af:
· Hønsesalat på Ananas · Varme revelsben med lune brød · Fiskefilet med re-
moulade · Oksebryst med peberrod · Graved laks og rævesovs · Ostefad og 
frugtsalat· Kaffe

Alt var meget veltillavet og blev serveret, så ingen skulle selv hente noget.
Der blev spist og skålet godt, alle var i godt humør. Kl. 15 gik turen hjemad 

over Ubby og øst om Tissø. Kl. 16 var vi hjemme i præstegården, hvor de 2 
minibusser ventede på at køre alle hjem. 

Alle var meget tilfredse med turen, som er kommet i stand for pengene, vi 
har fået af Lokalrådet og Stillinge gl. Låne og Sparekasse. Det siger Kirke Still-
inge Hyggeklub mange tak for.

Til næste halvårs aktivitetsprogram har vi planlagt følgende:
•  Helge Christiansen viser lysbilleder fra Stillinge og omegn.
•  Else Nielsen fortæller og viser lysbilleder fra sin tur til Nordkap.
•  Annemarie Fodgård fortæller om sin opvækst på Valbygården. 
•  Ib Hansen fortæller og viser lysbilleder fra sine ture til Kenya.
•  Lejf Olsen spiller på Harmonika og synger.
•  Og ellers har vi Gudstjeneste, gl. danske film, Banko spil, Ålegilde og Jule-

frokost.

På hyggeklubbens vegne frivillig hjælper 
Annelise Egede, tlf. 58 38 00 82      
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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
ig

el
ig

 o
g

 v
el

ti
lla

ve
t 

m
ad

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
Potentilla”Goldfinger  ........................ 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
ip

 u
d 

og
 g

em
!

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



2 sogne 53

!

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

OLIEFYRS
SERVICE-
FIRMA

• REPARATION
• RENSNING
• JUSTERING
• UDSKIFTNING AF OLIEFYR

KURT’s
OLIEFYRSERVICE
Kurt Bender Petersen
Bildsøvej 57
Kr. Stillinge 58 54 77 22

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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Blomstrende Landsby
Lokalrådet har nedsat et udvalg bestående af 
Ole Olsen, Lars Schou og Ib Jensen til at igangsætte 
et stort projekt for Stillinge By – BLOMSTRENDE LANDSBY.

Har det så noget med blomster at gøre?
I en række europæiske lande har man indført Blomstrende Landsbyer, som 

er bedst kendt på mængden af blomster ved vejsider og rundkørsler, men i 
Danmark gælder det især det blomstrende liv, som fungerer mellem de men-
nesker, som bor og lever på landet. Tanken er at give mulighed for at synlig-
gøre de velfungerende lokalsamfund og deres indsats for at gøre det attraktivt 
at bo og leve på landet, og det, vi skal synliggøre i processen, er at vise omver-
denen at vores lokalsamfund blomstrer, og at her er liv og initiativ.

Det skal alle borgerne i Stillinge By inddrages i, og det er netop det arbejds-
gruppen under Lokalrådet nu sætter i gang.

Det bliver en tidskrævende proces, og I vil høre meget mere om dette i nær-
meste fremtid, blandt andet udsender vi et spørgeskema, som skal kortlægge 
aktiviteter, arbejdsgrupper, foreningslivet og meget mere. Vi håber, I alle vil tage 
godt imod dette – jo bedre opbakning fra lokale borgere, des bedre kortlægning.

Vi vil også indkalde til borgermøde, men mere om dette senere.
Grundlæggende er det et kvalitetsstempel, og programmet, der er i 5 ni-

veauer, synliggøres via et flag, der placeres på et centralt sted i Stillinge By. Vi 
er sikre på, at vi styrker vores landsby, særligt hvad angår bosætning, turisme 
og erhverv.

MEN, nu skal vi i gang med at udarbejde et ret omfattende materiale der 
skal indgå i den optagelsesproces, der gerne skulle ende med, at vi bliver 
godkendt som Blomstrende Landsby – den første i Slagelse Kommune – og 
endelig kan holde en stor fest/højtidelighed, hvor vi med stolthed hejser flaget 
i Kirke Stillinge.

Ib Jensen

Tude Å’s bådeklub
Sikkerheden ved Tude Å er forbedret her i den nye sæson. 
Der er opsat et skilt, der viser at man er i område P912. Hvis 
der sker en ulykke og man skal ringe 112, skal man kun op-
give P912. Der vil straks kunne aflæses på alarmcentralens 
skærme, hvor det er og med det samme videresendes til 
nærmeste redningsvogns GPS. 

Trygfonden blev ansøgt om en redningskrans, og der kom omgående posi-
tivt svar om, at ansøgningen var imødekommet.

Begge dele er placeret ved slæbestedet, og klubben håber nu blot på, at 
tingene kan være i fred for hærværk og tyveri. Ole Olsen



Onsdag d. 12. september kl. 19.30
Orienteringsmøde i præstegården 
om menighedsrådsvalg

Lørdag d. 15. september kl. 10-22
Marathon kirke i Havrebjerg 

Onsdag d. 19. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Fredag d. 21. september kl. 19.00
Vinsmagning i HUSET

Onsdag d. 26. september kl. 19.00
Foredrag i HUSET

Torsdag d. 27. september kl. 19.30
Sangaften i præstegården

Onsdag d. 3. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 6. oktober kl. 18.30
Ålegilde i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 10. november kl. 18.00
Mortens Aften i 
Kelstup Forsamlingshus
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Mødekalender
 

Søndag d. 5. august kl. 9.00
Markedsdag/gadeteaterfestival
ved Stillingehallen

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

Tirsdag d. 21. august kl. 19.00
Nabohjælp i HUSET

Onsdag d. 22. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Fredag d. 31. august kl. 18.00
Picnickoncert ved Stillingehallan

Onsdag d. 5. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 5. september kl. 19.30
Orienteringsmøde på Trelleborg 
Friskole om menighedsrådsvalg

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 omde-
ling af bladet.

På forhånd tak!
Lokalrådet



Troen kan ikke flytte bjerge
- men det kan vi!

Måske de bedste på jorden!

• Maskinudlejning
• Vognmandskørsel
• Kran / grabbil
• Containere
• Levering af grus & sten
• Gravemaskiner 0,9 - 30 t
• Dumpere
• Blokvogn
• Dozer

Dyssegårdsvej 1A – Kelstrup, 4200 Slagelse.
Tlf.: 5854 9366 • Fax: 5854 9379 • Mobil: 4056 9248


