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I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådet
10: Hejninge og Stillinge i DR P4
14: SIF og Vikingernes hold
15: Ny butik i Kr. Stillinge
16: Fastelavnsfest
17: Stillinge Spare- og Lånekasse
18: SIF fodbold
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25-32: Kirkesiderne
34: Juletræ på Valdbygård
37: Nyt fra Huset
42: Stillingehallen
Fodboldafslutning
43: Områdets højeste flagstang
44: Hejninge-Stillinges venner
45: Ungdomsklubben Stjernen
Trelleborg
50: Skolebestyrelsen
51: Kr. Stillinge Folkedanserforening
52: Generalforsamling spejderne
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Forside:
En halv måned før åbningen blev
der arbejdet hårdt på at få gjort
Stillinge kirke klar til den 29. nov.
Om det lykkedes vides ikke
i skrivende stund!
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Nyt fra Lokalrådet
OP AF SOFAEN
Jeg vil gerne her opfordre alle lokalområdets beboere til at overveje, om her
ville være rart at bo, hvis Idrætsforeningen, Lokalrådet, Stillingehallen, Spejderne, HUSET, Ungdomsklubben og alle de andre foreninger blev nedlagt?
Hvor ville du og dine børn dyrke idræt og udvikle de sociale kompetencer, hvis
ikke det var for disse foreninger?
Jeg er af den overbevisning, at langt de fleste beboere ønsker at disse foreninger fortsætter deres aktiviteter – men det er tordenskjoldssoldater der udfører jobbet. Der mangler instruktører i Idrætsforeningen, der mangler medlemmer i næsten alle bestyrelser, der mangler hænder til næsten alle opgaver. Der
er alt for mange beboere, der passivt ser til, mens andre tager slæbet.
Nogle beboere mener nok, det er foreningernes egen skyld, enten fordi foreningen ikke udvikler sig eller fordi udviklingen går for hurtigt. Men ingen af
disse argumenter kan bruges til ikke at deltage aktivt – kun ved at deltage aktivt, kan du påvirke tingene. Du bør overveje, om ikke det er på tide, at du gør
en indsats for det lokalsamfund, du her valgt at bosætte dig i.
Vi oplever for tiden stor opmærksomhed fra politisk side, byrødderne har
fået øje på de 2 sogne her i det nordvestlige hjørne af storkommunen. Hejninge-Stillinge sogne rager op og gør sig bemærket, og kun derved kan vi
fastholde den positive udvikling, vi har haft de seneste år, kun derved kan vi
fastholde politikernes bevågenhed og derved fortsat få tilført midler til vores
aktiviteter og initiativer.
Den letteste måde at forudsige fremtiden på, er ved selv at skabe den. Hvis
ikke du er med til at skabe den, hvis ikke du deltager aktivt i vores lokalsamfund – så uddør det gode sammenhold og det gode samfund, der har kendetegnet de 2 sogne i årtier.
Hvis blot én i hver 10. husstand rejste sig, og tog initiativ og ansvar for vores
fælles fremtid, ville den være sikret. For nogle år siden var det meget vigtigt
at finde sig selv, at realisere sig selv. Nu er det vigtigt at gøre en forskel, hvordan beviser vi ellers, vi har været her? Du kan gøre en forskel ved at stille op,
og yde en indsats i en af de mange foreninger i lokalområdet, der i høj grad
mangler ”aktivister”.
Nogle vil måske mene, at foreningslivet ikke kommer dem ved. Men denne
opfattelse er forkert. Foreningslivet er for os alle, for uden foreningslivet ville området blive væsentligt mindre attraktivt at bosætte sig i, altså faldende
huspriser og længere liggetid hos ejendomsmæglerne. Hvis ikke også du deltager aktivt i lokalsamfundet, mister du måske muligheden for en god hushandel.
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Er du usikker på, hvor dine kræfter gør mest nytte, har du kommentarer eller
spørgsmål, så skriv til mig på mail: 2sogneformand@gmail.com.
BEBOERBLADET 2SOGNE
Vi får ofte ros for vores beboerblad, dette er ikke mindst redaktørens (Arne
Olsen) fortjeneste. Men bladet kunne måske blive endnu mere interessant, hvis
du skrev et indlæg. Bladet optager ikke partipolitiske indlæg, ligesom vi forsøger at holde en objektiv og positiv indgangsvinkel.
Har du haft en god oplevelse her i lokalområdet, har du deltaget i et godt
arrangement her eller uden for sognene, så skriv historien og send det til Arne
på 2sogne@gmail.com.
VALGMØDE
Onsdag d. 7. oktober afholdt Lokalrådet det traditionelle valgmøde forud for
kommunalvalget d. 17. november. Vi startede med en premiere, hvor vi viste
vores nye sognefilm, der på næsten 8 minutter viser mange af de 2 sognes
fortræffeligheder. Filmens hovedroller spilles af Lis Nielsen, Jane Brodthagen
og Niels Christensen – tak til dem for deres indsats.
Herefter blev der budt velkommen til aftenens dirigent, der kom helt nedefra
Lundby, nemlig Regionalradioens Peter Sten Hansen. Han styrede med hård
hånd og stopur politikernes åbningstale således, at de alle fik præcis 3 minutter til at præsentere sig og deres politik. Derefter gav han bolden op til debatten, der gav de fremmødte borgere mulighed for at stille aktuelle spørgsmål til
politikerne. Politikerne svarede beredvilligt, selvom enkelte spørgsmål mere
havde karakter af negative og sure opstød - øv.
I hvert fald et enkelt spørgsmål fremkaldte dog en lettere fnisen i krogene,
nemlig da undertegnede spurgte Sten Knuth, om han, i fald han bliver borgmester, vil komme og klippe snoren over og drikke et glas champagne med
os, når HUSET står færdigt. Han tog straks imod invitationen, da han som Lis
Tribler mener, det er vigtigt at komme ud til vælgerne. Her er han åbenbart ude
af trit med sine lejesvende, der gang på gang kritiserer netop denne adfærd
hos den nuværende borgmester.
Alle 8 byrådskandidater kom til orde, dygtigt styret af Gøngehøvdingen fra
Lundby. Vi kom vidt rundt i emnerne, der blev talt trafiksikkerhed, Landdistriktsudvalg, behandlingstider i Forvaltningen, busbetjeningen i vores område, renovation og meget mere.
På vegne af henholdsvis ”blå og rød stue”, lovede Sten Knuth (V) og Jørgen
Andersen (SF), at der på budget 2011 bliver afsat yderligere 4 millioner til realiseringen af HUSET og de 2 fodboldbaner vest for skolestien – det skal vi nok
minde dem om i det nye år.
Valgmødet var det første i kommunen i denne valgkamp – også her går
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Hejninge-Stillinge altså foran, og det blev dækket af både TV2-ØST, Ugenyt
og Sjællandske. Umiddelbart virkede det som om både politikere og de fremmødte borgere fik noget med hjem at tænke over. Det bliver spændende at se
hvad det munder ud i fremover.
BEBOERMØDE 2010
Lørdag d. 6. marts kl. 10.30 holder Lokalrådet det årlige beboermøde, denne
gang i Kelstrup Forsamlingshus. Igen i 2010 vil vi invitere alle foreninger og
institutioner i de 2 sogne til en præsentationsrunde således, at de enkelte foreninger og institutioner kan synliggøre sig selv. Beboermødet rundes i 2010
igen af med en gang gule ærter på Lokalrådets regning. Sæt allerede nu X i
kalenderen, og se dagens program i næste nummer af 2sogne.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com
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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

BENT HANSEN

STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud
Malermester

Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84
www.strandensmalerservice.dk
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Alt indenfor
Murer-, tømrer-, byggeteknik
• Nybyg • Renovering • Rådgivning
Ring for uforpligtende tilbud
Murer Martin Pedersen, tlf. 23 84 98 18
Tømrer/byggetekniker Karl H. Pedersen, tlf. 29 86 62 09
Bildsøvej 40, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Mail: mtb-byg@hotmail.com

- Dit lokale byggefirma
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Skal du af med vandet?
vandet?
Slagelse kommune
kommune skal
skal kloakere
Slagelse
kloakere langs
langs stranden
stranden og
og ii det
detåbne
åbneland.
land.
Ledningsarbejder
på
privat
grund
skal
udføres
af
Aut.
virksomhed
Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af Aut. virksomhed
Vore folk
folk er
er omhyggelige
Vore
omhyggelige og
og kvalitetsbeviste.
kvalitetsbeviste.
Ring
trykt
til
os
og
få
et
fast
tilbud
Ring trykt til os og få et fast tilbud på
på kloakering
kloakering af
afdin
dinejendom.
ejendom.
Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.
Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

Brug din lokale Aut. kloakmester, så er du sikker på en ordentlig
Brug din lokale Aut. kloakmester, så er du sikker på en ordentlig
og fair behandling. Vi er medlem af Dansk Byggeri, Dansk
og fair behandling. Vi er medlem af Dansk Byggeri, Dansk
Byggeri's garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.
Byggeri's garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.
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AUT. EL-INSTALLATØR & INGENIØR
v/ Flemming Jørgensen
Bildsøvej 20, Bildsø, 4200 Slagelse
Telefon 58 54 70 20 - 23 96 70 20
E-mail: bildsoe-el@mail.dk
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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Hejninge og Stillinge i DR P4
I forbindelse med de lokale valg sender DR P4 udsendelser fra radioens opland på Sjælland, og endnu engang kom Hejninge & Stillinge på landkortet.
Det er vi glade for i Lokalrådet, da der på den måde skabes interesse for vores
lokalområde.
Hørte du morgenradio fredag den 6. november 2009, oplevede du at Lokalradioen sendte direkte kl. 06.00-09.00 fra Hanne Tew’s Bed and Breakfast
“Lysgaarden”. Det blev nogle hyggelige og sjove timer fra vores lokalområde,
hvor der var indbudt lokale gæster.
I studiet (Lysgaarden) var morgenværten Renè Sabro Pedersen og reportere
Marlene Boel og Bjarne Larsen, mens Maria Hollænder passede teknikken i
DR-Sjælland.
Lokalrådet
Her følger Hanne Tews beretning:
Fredag den 30. oktober modtog jeg en overraskende telefonopringning. Det var
fra DR P4, der som en upolitisk optakt til kommunevalget den 17. november i
tre morgentimer sender direkte fra Bed & Breakfasts rundt om i regionen. Man
var i færd med at undersøge, hvem man skulle besøge i Slagelse kommune og
var bl.a. faldet over – og måske også for – min hjemmeside, www.lysgaarden.
dk. Jeg fortalte, at jeg kun har 2 værelser, men at jeg da gerne – hvis de stadig
var interesserede – ville stille disse til disposition for 3 reportere torsdag nat til
fredag morgen, og at der sagtens kunne sendes fra min stue. Jeg regnede ikke
med, at det ville blive aktuelt på grund af Lysgaarden Bed & Breakfasts liden
størrelse. Vi havde dog en hyggelig samtale, og jeg har på fornemmelsen at
årsagen til, at jeg blev udvalgt var, at jeg på et spørgsmål om interesse for lokalpolitik kunne oplyse, at jeg er kasserer i Lokalrådet for Hejninge og Stillinge
sogne – og at jeg som gæster tilbød at invitere nogle af medlemmerne.
Tirsdag den 3. november fik jeg så af DR P4’s Marlene Boel endelig besked.
Studieværten og to journalister skulle overnatte, og fredag morgen ville en
tekniker ankomme samt en gæst udefra. Jeg fik travlt med at invitere gæster,
som overraskende nok fik besked om at møde op kl. 5.50 til morgenmad og 3
timers udsendelse på vor regionale radio, der jo som de fleste ved sender fra
Næstved. Mine gæster ændrede aftaler, flyttede møder og mødte friske op, så
også de var klar til at gå i luften. Jeg havde fra Lokalrådet inviteret formand
Lars Schou, næstformand Ib Jensen samt sekretær Birthe Jacobsen – og som
ekstra kolorit min gode ven og genbo, Jørgen Frandsen, der jo efter at have
boet i Kelstrup i mere end 50 år har et indgående kendskab til området – og i
øvrigt også til min gård, som han og hans hustru Anna boede i som nygifte for
50 år siden.
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Torsdag aften efter indkvarteringen sad studieværten, René Sabro Pedersen, de to reportere, Marlene Boel og Bjarke Larsen, og jeg og sludrede hyggeligt i min stue i et par timer. Det føltes som at have gode, nye venner på
besøg.
Fredag morgen vækkede min radio – der i øvrigt som alle mine andre 7
radioer altid sender på 97,5 – mig kl. 04.30. Bordet var dækket torsdag eftermiddag, brød var indkøbt i Dagli’Brugsen og skulle blot bages, spegepølse og
rullepølse af Leif Henriksens de bedste var også købt i Brugsen, og æggene
var naturligvis hentet på Møllegården. Alt var parat, men det var alligevel lettere hektisk at få det hele bagt, kogt, arrangeret og anbragt, så også jeg kunne
sætte mig til bords kl. 6.00.
Det lykkedes, og der var en dejlig, afslappet og morsom stemning. Kl. 07.00
ankom radioens indbudte gæst, Vibeke Toft Müller, for at tale om idræts og
motions betydning i vort samfund. Snakken gik livligt rundt om bordet, og vi
var dårligt klar over, når der blev skiftet fra direkte sending til radioaviser, trafik- og vejrmeldinger, til Maria Hollænder i Slagelse eller til indslagene, som
Marlene Boel og Bjarke Larsen i torsdagens løb havde foretaget forskellige
steder på gaden i kommunen.
Vi lokale havde en dejlig morgen, hvor vi var overraskede over, at 3 timer
kunne forsvinde så hurtigt, og vi synes selv, at vi har fået mange af vores
synspunkter om forbedringer i området sendt videre. Hvor meget af det, der
sendtes ud i æteren – ja, det er vi af gode grunde forhindret i at finde ud af, for
vi måtte jo desværre ikke selv høre radio ved mit spisestuebord!

12

2 sogne

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

Tømrermester

JØRGEN BO JENSEN
Gasekærvej 6, Kelstrup
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 93 12

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

Salg af brænde, kalvekød og æg

Møllegården
Bildsøvej 64, Kr. Stillinge · 58 54 70 29 · 26 29 70 29 · 26 29 80 29
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• Alufacader
• Altanlukninger

OG ALUFACADER
• Forsikringsskader • Solfilm • Butiksruder
Indramning af billeder • Salg af kunstnerartikler

Alt glarmesterarbejde udføres
Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

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

KFUM-Spejderne
i Stillinge

Støvlebækvej 4

Alt i
liftudlejning

58 50 50 75

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

www.slagelselift.dk
info@slagelselift.dk

Vi holder
møde onsdag.

Medlem af liftgruppen

VELKOMMEN

Slagelse Liftudlejning
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Stillinge IF er blevet
en del af Vikingernes hold!

FC Vestsjælland gør som alle andre professionelle fodboldklubber og prøver at
få så mange støtteklubber som muligt. FCV satser på at være regionens hold
og dette kræver lokal opbakning.
Stillinge IF er som nogle af de første gået med i dette samarbejde, der bliver
koordineret af FCV.
Vi er en samarbejdsgruppe der kalder os ”Vikingernes Hold”, og det skulle
på sigt give os nogle gode muligheder for samarbejde på tværs af klubberne,
såsom fælles træningspas, erfaringsudvekslinger, fælles målmandstræning og
meget mere.
Som støtteklub skal Stillinge IF også til enkelte divisionskampe sørge for
spillere til at gå ind sammen med FCV spillerne samt som bolddrenge og det i
vores egen klubdragt, så det vil også give lidt ekstra til vores sposorer.
Vi holder månedtlige møder, hvor vi prøver at komme på gode ideer til forskellige arrangementer til gavn for os alle.
På vegne af Stillinge IF
Niels-Jørgen Düring

Kvalitetsarbejde til tiden

Kalkning af kirker
Reparationsarbejde
Flisearbejde
Badeværelser
Ombygning
Nybyggeri
og meget mere...
Murermester Richard Nielsen & Søn ApS
Valbyvej 74 - 4200 Slagelse - Mobil 20 11 54 67 / 20 33 30 90
www.kvalitetsarbejde.dk
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Ny butik har set dagens lys i Kr. Stillinge
Madsen AntenneService har pr. 1. oktober 2009 åbnet forretning i den gamle
sparekasses lokaler på Stillingevej 52B i Kirke Stillinge.
Butikken drives af Ole Madsen, som siden maj 2006 har drevet Madsen
AntenneService fra sin bil og private adresse. Ole Madsen har mange års erfaring i branchen, hvor han bl.a. har været ansat som butikschef i B&O butikken i Slagelse. Udover sig selv beskæftiger firmaet Flemming Lyse Pedersen.
Flemming har gennem mange år arbejdet, som antennemontør for Munk Radio
i Sorø, samt for B&O i Slagelse. Han er oprindelig udlært på B&O fabrikken i
Struer.
Da firmaets kundeunderlag konstant er vokset, besluttede Ole Madsen, at
etablere butikken i Kirke Stillinge. Her kan alle komme forbi og høre om de nye
muligheder i forbindelse med, at det analoge tv-signal blev slukket 1. november 2009. Butikken Madsen AntenneService har åbent en dag om ugen, samt
efter aftale.
Madsen AntenneService kan træffes på telefon 21 40 20 30 eller på
www.madsen-antenneservice.dk , hvor du også kan se åbningstiderne.

Erlings
Hestevogne

Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

Aftal tur med hestevogn
Vogne med plads til 2-30 pers.
Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03

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!
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Fastelavnsfest

Søndag den 14. februar 2010 kl. 14.30-17.00
I Stillinge Hallen
TØNDESLAGNING FOR ALLE
PRÆMIER til de bedste udklædte børn og voksne
Entré: Voksne kr. 30,- · Børn kr. 20,Inkl. en fastelavnsbolle
Kaffe, sodavand, øl m.m. kan købes i cafeteriet
TILMELDING:
Senest fredag d. 5. februar 2010
Hanne tlf. 40 51 65 45 · Malene tlf. 29 70 32 46

Godt håndværk
Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109
jj@fischerflindtholt.dk
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Ansøgning om tilskud fra
Stillinge Spare- og Lånekasses midler
Der uddeles 50.000 kr. pr. år, dette år for 12. gang.
Følgende kan komme i betragtning:
1. Foreninger og forsamlingshuse i Stillinge sogn.
2. Personer, der har ydet en speciel indsats til gavn for
Stillinge sogn og dets beboere
3. Unge under uddannelse, der er født og opvokset i
Stillinge sogn
4. Tilskud til udflugter for børnehaver, skoler og ældre fra
Stillinge sogn
Udvalget har i øvrigt ifølge fusionsaftalen ret til at uddele midler til
ovenstående grupper, selv om der ikke foreligger ansøgning.
Ansøgning sendes senest d. 23. december 2009 til
Ole Rasmussen, Bildsøvej 25, 4200 Slagelse.
Kuverten mærket ”Sparekassen”.

Reklame- og gavebanko!!!
Husk det årlige reklame- og gavebankospil
i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 9. december kl. 18.50
Bestyrelsen
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Fodboldungdoms årlige inde-stævne
Det årlige indendørs fodboldstævne afholdes den 20.03.2010. Alle piger og
drenge der har lyst til at spille fodbold eller måske ikke rigtig ved om det er
noget, er velkomne til at tilmelde sig og prøve det af.
I år har vi inviteret FC Vestsjælland til at stille med et hold bestående af 1. divisionsspillere, der skal spille mod et udvalgt senior hold fra Stillinge IF. Denne
kamp foregår omkring kl. 12.30.
Husk at tilmelde til dette arrangement i god tid i forvejen, det gør det nemmere at sammensætte det bedste program og de bedste hold for alle.
I næste nummer af 2 sogne er endelig invitation samt program trykt.
Ved tilmelding kontakt undertegnede på mail: niels@hs-slagelse.dk eller
mobil 27 11 29 06
Niels-Jørgen Düring, formand for fodboldungdom, Stillinge IF

Pigefodbold
Indendørs sæson 2009/2010
Som noget nyt forsøger vi os nu med,
fodboldtræning i Stillinge hallen torsdag kl. 1700-1800.
Træningen er allerede startet.
Vi træner samme tid som U8 drengeholdet,
men vi træner ikke sammen med dem.
Træningen er for alle piger fra årgang 04 (hvis de skal starte
i skole næste sommer) 03,02,01.
Vi vil som udgangspunkt ikke være tilmeldt nogen turnering,
men kan tilmelde os et stævne, hvis der er tilslutning til det.
Det koster 200 kr. pr. barn, at deltage i indendørssæsonen.
Til foråret vil vi fortsætte udendørs, og hvis der er piger nok,
vil vi tilmelde os turneringer på de forskellige årgange.
Holdets trænere er:
Birgitte Kristensen, tlf. 21643638, Heidi Madsen tlf. 40201289 og
Ole Madsen, tlf. 21402030.
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Fodboldungdom

ILLINGE
ST

TSFORE
Vi er begyndt på indendørs fodboldtræning i Stillinge hallen.
Vi har hallen på torsdage fra kl. 17.00 – 19.30 og tiden er fordelt således:
Årgang 2003 – 2001 fra kl. 17.00 – 18.00.
Årgang 1999 – 1994 fra kl. 18.00 – 19.30.
Alle ungdomsspillere, der har betalt kontingent i foråret 2009 kan deltage.

N

Fodboldungdom har fået nyt skur/boldrum, sponsoreret af Arkitektfirmaet HS.
Det nye skur er en del større end det ”gamle” så nu bliver der også mulighed for forældrene at komme indendørs, når I venter på Jeres poder, mens de
træner.
Vi skal i løbet af vinteren have indrettet vores nye skur og vil meget gerne
have hjælp fra forældre til diverse arbejdsopgaver. Hvis man skulle have lyst til
at give en hånd med skal man kontakte undertegnede.
Når vi til foråret skal tage vores nye ”klubhus/boldrum” i brug er det vigtigt,
at alle brugere er med til at holde det pænt og rent. Det gælder både forældre,
trænere og spillere.
Vi mangler stadigvæk trænere/hjælpetrænere i de små årgange. Vi ville meget gerne have mindst 2 trænere/hjælpetrænere tilknyttet hvert hold.
Til foråret skal der opstartes nyt hold i årgang 2004 og skulle der være nogen der har lyst til at opstarte et hold fra ”bunden”, så kontakt venligst undertegnede, så vil nuværende trænere være behjælpelig med opstart.
Formand for fodboldungdom
Niels-Jørgen Düring, niels@hs-slagelse.dk. Tlf. 58 58 66 86

Kelstrup Forsamlingshus vil gerne takke…
alle de 84 veloplagte gæster, der deltog i vores årlige Mortens Aften arrangement. I den forbindelse blev der afholdt kinesisk lotteri, og forsamlingshuset
takker følgende sponsorer for deres bidrag:
Slagter Leif Henriksen, Kelstrup * Sydbank, Slagelse * Tømrermester Jørgen
Bo Jensen, Kelstrup * Lysgaarden v/ Hanne Tew, Kelstrup * Beauty Boxen v/
Pia Jensen, Slagelse * Lys og Design – Marie Ege, Øster Stillinge * Scan Office, Slagelse * Mekaniker Finn Hangartner, Kelstrup * Kildemosen Smedie,
Kelstrup * Dagli Brugsen, Kr. Stillinge * Rosen Smørrebrød, Slagelse * Næsby
Strand VVS * Slagelse Kloakservice * Kom-Ann Hudplejeklinik, Slagelse * Kirke
Stillinge El-forretning * Salon New Hair v/ Anette H. Jensen * Kurts Oliefyrsservice, Kr. Stillinge * Danish Agro, Kr. Stillinge * Bo Grønt, Øster Stillinge * Spar
Næsby Strand *
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Slagelse Kloakservice ApS
Slamsugning/højtryksspuling
Reparation af kloakker / Nye kloakker
Aut. kloakmester
TV-inspektion
Rodskæring
Kran/grabbiler
Containerudlejning
Levering af grus og sten

De røde slamsugere fra

Rødstensgården

5852 7062

Containere
Minicontainere
Lev. af grus, sten, muldjord og skærver
Kraner fra 7 TM til 60 TM m/u grab
Entreprenørkørsel
Bådtransport

58 38 47 00

Norgesvej 6 • 4200 Slagelse • www.forlevvognmand.dk

•
•
•
•
•
•

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING A/S

2 sogne
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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

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

Rigelig og veltillavet mad

2 sogne
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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 58 85 85 89

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

Roser, læ-, remise- og hækplanter
Igen i år tilbyder vi en plantepakke:
25 træer + 75 buske: Pris kr. 600, incl. moms.
Plantepakken, eller planter efter eget valg, kan bestilles
til afhentning på tlf. 70 23 10 10
Roser fra kr. 25 pr. stk. Kom og se udvalget efter aftale.
Med venlig hilsen
Kildemosen i/s, Kelstrup, Kr. Stillinge · v/ Kjeld J. Andersen
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Tagdækning
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

Knud Olsen
Bildsø
Tlf. 58 54 73 96

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

• Alt i VVS
• Naturgas
• Tank-udskiftning
• Rimelige priser
• Kommer overalt
• Faglig betjening

- solsikker varme
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FRITIDSBUTIKKEN
- det naturlige valg når du skal
sælge eller købe fritidshus.

www.nybolig.dk

En ordentlig handel

HUSK
- en salgsvurdering fra Nybolig Jan Milvertz er gratis
og uforpligtende, og skulle dit fritidshus
- mod forventning ikke blive solgt,
så koster det dig naturligvis ikke
en krone.

Nybolig Jan Milvertz
Stillinge Strand
Drøsselbjergvej 119
4200 Slagelse
tlf. 5850 6400
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TIL JULETRÆ PA VALDBYGÅRD
Af Anne Marie Fodgaard
Engang for mange år siden skulle jeg deltage i et julemøde, hvor jeg blev bedt
om at læse en julefortælling. Efter at have ledt i forskellige bøger uden at finde
den rette, syntes jeg, at jeg selv havde haft så mange juleoplevelser i min barndom, at jeg satte mig til at skrive som følger:
Jeg blev født på Valdbygården i 1930 og boede der, til jeg var 15 år. Min
mor, Karen Marie, var i sine unge dage husjomfru på hovedbygningen hos
hofjægermester og hofjægermesterinde Bech. Der lærte hun min far, Christian
Frandsen, at kende. Han var ansat i gartneriet, og de blev gift den 9. maj 1919.
I årene som kom, fik de 5 børn med mig som den yngste. I 1931, da jeg var
1½ år, døde min far af lungebetændelse. Min storebror var dengang knapt 10
år gammel. Min far havde på det tidspunkt forpagtet gartneriet på Valdbygård
efter den gamle gartner Thiesens død. Efter Fars død overtog godset igen
gartneriet, men vi, min mor og os 5 børn, fik fortsat lov til at bo i Gartnerboligen. Min mor arbejdede på hovedbygningen i forbindelse med større fester,
og ellers tog hun ud som kogekone. I 1942 rejste den daværende husjomfru
fra Valdbygården, og hofjægermesterinde Bech spurgte min mor, om hun med
mig ville flytte over på hovedbygningen som husjomfru. Det var under krigen,
hvor alt var mørkt og uhyggeligt, så jeg tror, det blev en lettelse for min mor.
Jeg har, så langt tilbage jeg kan huske, kunnet følge juleforberedelserne på
Valdbygården på nært hold. Det, som jeg husker bedst, og som betød meget
for os børn, var juletræsfesten, som altid blev holdt den 20. december for alle
godsets børn. Det var ikke kun børn fra Valdbygården, men det var også børn
fra Brorup, Langebjerg, Knudsrødgård og børn, hvis forældre arbejdede i Valdbygårdens skove. Jeg ved ikke, hvor mange børn vi var, men vi var mange.
Jeg fulgte de fleste af juleforberedelserne på nært hold, fordi vores mor deltog
i dem. Mine øjne og ører var store i den tid, for det var stort at kunne komme i
skole og fortælle sidste nyt.
Juleforberedelserne begyndte i november, hvor man blev ”skrevet op til juletræ”. Det foregik i Jernbjerg Skole hos den gamle lærer Rune. Man kunne
komme til juletræ, når man var fyldt 6 år, altså den jul hvor man skulle begynde
i skolen om foråret. Skoleåret startede til april. Når vi var skrevet op til juletræ,
begyndte vi piger at snakke om, hvad tøj vil skulle have på, og om vi måske fik
lov til at få en ny kjole.
På hovedbygningen begyndte juleforberedelserne også tidligt. Oppe på
øverste loft stod store kasser med diverse tøj og legetøj - overskud fra året før.
Der blev skrevet op og ført liste over de mangler, der var i f.eks. størrelser af
tøj. Alle børn fik en julegave, som bestod af et stykke tøj og et stykke legetøj
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af en eller anden art, alt efter
dreng eller pige og alder. Det
kunne være strømper, hue
eller vanter. Legetøjet kunne
være et spil, Skoleelevernes
Lommebog, farvebog og
farver eller en bog.
Når hofjægermesterinden
gik sine ture og mødte nogle børn, talte hun altid med
dem, og tit blev de spurgt
om, hvad de ønskede sig til
jul. Hvis ønskerne var inden
for budgettets rammer, fik
de det til jul.
En del af børnene ved det store juletræ.
Julegaverne var ikke pak- (Beklager den dårlige billedkvalitet!)
ket ind i papir, men om alle
gaverne var der røde silkebånd bundet i en stor sløjfe. På gaven sad en seddel
med barnets navn og alder. Når man var 14 år og gik ud af skolen, var det sidste gang, man kom med til juletræ. Julegaven det år var for pigernes vedkommende tøj til en andendagskjole, undertøj og et par silkestrømper. Drengene
fik en henvisning til ”Kontanten”, så de dér kunne få konfirmationstøj til en
bestemt pris, og så fik både drenge og piger en salmebog.
Først i december blev de damer, som på en eller anden måde var tilknyttet
hovedbygningen, indbudt til en aften, hvor mange gaver blev forberedt. Der
blev syet små dukkekjoler og puder til små dukkesenge og vugger, og der blev
flettet julehjerter. Mens man hyggede sig, blev der læst op af Peters Jul, og
der blev sunget nogle julesange. Aftenen sluttede med æbleskiver, og der blev
smagt på det forskellige julebag.
Så blev det endelig 20. december. Kl. 14 skulle vi være på hovedbygningen
i den lange gang i kælderen, som gik fra den ene ende af hovedbygningen til
den anden. Efter et stykke tid blev der åbnet ind til strygestuen, hvor der var
sat lange borde op med hvid papirdug, og der var pyntet med små grangrene.
Man skulle sidde søskende sammen, for vi skulle spise 2 af samme tallerken og vi skulle huske at medbringe en ske til at spise med.
Vi fik risengrød med en stor smørklat og godt med sukker og kanel serveret
på en flad tallerken. Den dybe stod overfor den flade, og i den var der sødt
nisseøl. Og så spiste man først en skefuld grød og så en skefuld øl, og det
smagte dejligt. Der var stor diskussion, inden vi kom hjemmefra - min søster
Edith ville hellere spise sammen med tømrerens Anna, min søster Lilly ville
spise sammen med Lukas’ Helga, og jeg ville gerne spise sammen med Al-
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manns Gertrud. Men hun havde en lillesøster, som hylede i vilden sky - og så
måtte jeg spise alene.
Når spisningen var overstået, gik vi alle op i den store spisestue. Der stod
det store juletræ, hvor lysene i mellemtiden var blevet tændt. Hvert år syntes
jeg, at aldrig havde juletræet være smukkere. Juletræet var fældet i Valdbygårdens skov og var med omhu udsøgt af skovfogeden. Juletræet var pyntet med
røde og hvide lys, mange flag og flettede hjerter. Alle hjerter var hvide på den
ene halvdel og skiftende farver på den anden. Derfor, når jeg senere i livet så
flettede hjerter med 2 farver, syntes jeg, der var noget forkert ved det.
Juletræet stod i den ene ende af spisestuen og vi børn i den anden ende
med de små forrest, så de bedre kunne se. Det store spisebord med alle gaverne stod ved den ene side, og man stod og skævede for at se, om man
kunne få øje på sin gave. Når juletræet med alle de tændte lys spejlede sig i de
store konsolspejle på væggene, så det ud, som stod der tændte juletræer hele
vejen rundt i spisestuen. Så læste lærer Rune juleevangeliet. Hans stemme lød
så højtidelig, anderledes end vi var vant til i skolen. Så sang vi alle de kendte
julesalmer, som vi havde øvet os på i skolen i en hel måned, og som vi havde
lært udenad. Husjomfruen, frk. Christensen, spillede til på det store flygel. Så
blev gaverne delt ud, en efter en blev vi kaldt op til Hofjægermesterinden og
fik en gave og et håndtryk med et ønske om glædelig jul. Drengene bukkede
dybt og pigerne nejede.
Pigerne, som var ansat på hovedbygningen, stod parat for at se, om noget
af tøjet var for stort eller for småt og skulle byttes. Når vi alle havde fået gaver
og lysene var slukket, blev juletræet skubbet ind til siden, så der blev mere
gulvplads. Under det store spisebord med hvide duge helt ned til gulvet stod
kasser og dåser med frugt og søde sager. Så stillede vi børn op i søskendeflok.
Først gik vi til husjomfruen, hvor vi fik en stor eller lille pose eftersom, hvor stor
flokken var. Hvert barn fik en appelsin og 2 æbler ned i posen. Så gik vi videre
og fik en håndfuld bolcher o.s.v. Vi fik pebernødder, figner og en honningkage
med lyserød glasur. Desuden var der til hvert barn 3 store hjemmebagte brunkager med en hel mandel på hver. Hofjægermesterinden stod og gav alle et
flettet julehjerte, et par flag og en håndfuld af de lys fra juletræet, som ikke var
brændt helt ned.
Så begyndte sanglegene. Alle, både børn og voksne, legede med. Kl. 17 var
julefesten slut. Lærer Rune takkede på børnenes vegne for en dejlig julefest.
Alle børn stillede op på en lang række. Hofjægermesterinden gav hånd til hver
enkelt, bad dem hilse hjemme og ønske god jul.
Næste dag i skolen var sidste dag før juleferien. Dagen gik mest med snak
om julefesten og om, hvad man havde fået i julegave, og så kunne vi så småt
begynde at glæde os, til det igen blev 20. december, og vi igen skulle til juletræ
på Valdbygård.
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Nyt fra HUSET
Mandag d. 5. oktober var der byrådsmøde i Slagelse, og her blev flertalsgruppens budgetforslag endelig vedtaget. I dette budget er der afsat 4 millioner til
opførelsen af vores fælles foreningsbygning HUSET samt til nye fodboldbaner.
Såvel blå som rød stue har desuden lovet at afsætte yderligere 4 millioner til
formålet på budget 2011. Således er finansieringen for det samlede projekt på
plads, for ingen kan vel forestille sig, at politikerne løber fra deres ord.
HUSETs bestyrelse har efterfølgende taget kontakt til forvaltningen med
henblik på den fortsatte dialog. Vi forestiller os en høj grad af medindflydelse
på projektets udformning, ligesom vi forestiller os en høj grad af dialog med
HUSETs kommende brugere. Disse forestillinger om indflydelse ligger helt i
tråd med byrådets og forvaltningens holdninger.
Alting er endnu så nyt, så der er i skrivende stund ikke aftalt en mødedato,
men det er aftalt, at vi skal mødes.
HUSETs bestyrelse har udarbejdet et forslag til lokalplan for området, og
fremsendt dette til Forvaltningen. Her skal forslaget pudses af og vedtages i
Udvalget for Plan & Erhverv, inden det skal i offentlig høring. Vi håber på Byrådets endelige godkendelse af Lokalplanen midt på foråret 2010.
Hvis der sidder borgere i lokalområdet, der har ideer til udformning, anvendelse el.lign., så kom ud af busken, kontakt undertegnede på 2sogneformand@gmail.com.
På bestyrelsens vegne – Lars Schou

Rettelse
I sidste nummer af 2SOGNE var der et billede af eleverne i Kelstrup Skole. Desværre manglede navnet på
Lissi Madsen, Dyssegård. Navnet mangler også i Lokalhistorier 15. samling.
Helge Christiansen
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tlf. 20 30 46 31
tlf. 51 62 54 55
tlf. 58 58 66 86
tlf. 58 54 90 97
tlf. 58 54 95 05
tlf. 58 54 04 36
tlf. 22 55 09 69

R

Brian Madsen
Pia Nielsen
Niels-Jørgen Düring
Erik Jørgensen
Kirsten Lambert
Bent Heegaard
Mette Madsen

ID

FÆLLESFORMAND
BADMINTON
FODBOLD - ungdom
FODBOLD - senior
GYMNASTIK
PETANQUE
HÅNDBOLD
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Stillinge Idrætsforening
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TSFOREN

www.stillingeif.dk
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Have & Park
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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
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VEST

Transport
v/Jesper Pedersen

Tlf. 40 50 32 48

Flytning og kurérkørsel
Kirkens
Korshær
Slagelse
Møbelgenbrug
Stenstuegade 5
Tlf. 58 53 24 11
Åben:
Tirsdag 10-14
Torsd. & fred. 14-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09
Tøj og ting
Løvegade 10
Tlf. 58 53 47 11
Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-12
(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.

Øster Stillinge

(Møllers Stue- og Havecenter)
Disagervej 22 · Øster Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 60 46 · Fax 58 58 60 47
Åbningstider:
Hverdage 9.00-17.30
Weekend og helligdage
9.00-16.00
www.bo-groent-slagelse.dk
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

Græsslåning · Hækkeklipning · Ukrudtsbekæmpelse
Beskæring af frugttræer og buske
Reparation af hus · Mindre mureropgaver
Oprydning · Opsyn med hus og have

2 sogne
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Kunstgræsanlæg i hele Danmark
Total-, hoved eller fagentreprenør,
Aut. Kloakmeter, tømrermester,
Døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.

Bildsøvej 106 - Kelstrup - 4200 Slagelse
Tlf. 5854 9048 - fax 5854 9379 - mobil 4056 9248
www.hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin
Alt i dagligvarer
Kopiservice
Posthus

KIRKE STILLINGE

Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15
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Stillingehallens bestyrelse
Efter forårets generalforsamlig i Stillinge IF og lokalrådets borgermøde er der
udpeget/valgt medlemmer til Stillinge Hallens bestyrelse i henhold til vedtægter. Den nye bestyrelse har konstitureret sig og er som følger:
Helle Jensen (henrik.helle.jensen@mail.tele.dk)
Allan Jensen (c-hye@jensen.mail.dk)		
Søren Johansen (psjohansen@dbmail.dk)
						
Dorit Hansen (d.hansen@dlgnet.dk)		
Lars Schou Pedersen (lars1264@gmail.com)
Anne-Mette Kahr (ankah@slagelse.dk)		
						
Niels-Jørgen Düring (niels@hs-slagelse.dk)

(udpeget af lokalrådet)
(valgt ved borgermøde)
(valgt ved SIF)
Ansvarlig for hjemmeside
(valgt ved SIF) Kasserer
(udpeget af SIF)
(repræsentant Stillinge skole)
Referent
(udpeget af SIF) Formand

Tidligere halassistent Eigil Reinbach valgte at stoppe i sommer, og bestyrelsen
takker hermed for godt samarbejde.
Ny halassistent er Søren Johansen.
Der arbejdes i øjeblikket på, at hallen får sin egen hjemmeside.
På bestyrelsens vegne
Niels-Jørgen Düring

Fodboldafslutning
Søndag d. 4/10 2009 afholdt boldleg/årgang U7 deres afslutning på en god
sæson.
Kenneth og Ole havde igen lagt adskillige timer på plænen ved hallen, og
mange børn og voksne har haft mange hyggestunder. Super at også Simon
ville være med som hjælpetræner.
Den sidste træning var i stærk blæst, men det afholdt ikke mange fra at
deltage. Derefter havde vi lånt indskolingshuset hvor alle blev spist af med
pølser og brød, kaffe og kage. Igen
i år havde vores lokale slagter Leif
Henriksen sponsereret pølser til hele
flokken. Tusind tak for det.
Vi er mange forældre, der vil sige
tak for den kæmpe indsats som de
mange frivillige trænere uge efter uge
stiller op til. Uden jer går det ikke.
Anni Christensen
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Områdets højeste flagstang
Når man kører ad Bildsøvej og passerer Kolden, vil man bemærke, at der er
rejst en temmelig stor flagstang – endda hele vort områdes højeste flagstang.
For de der ikke ved hvor Knolden ligger, så er adresse Stenten 1, for enden af
Strandvejen i Næsby ved Stranden.
Flagstang eller ikke flagstang, det vil kunne diskuteres - der har været flag
på den en enkelt dag i september, men egentlig er der tale om en kamufleret
mobilsendermast opsat af en af de store mobiloperatører.
Sendermasten er til det nyeste UMTS-system for mobilantenner. UMTS står
for Universal Mobile Telecommunikations System. UTMS giver adgang til dataoverførsel med en meget højere båndbredde end tidligere, og det vil da være
muligt at overføre live video via mobiltelefonen. Datahastigheden kan komme
op til hele 2 Mbit/s. Teknologien er en anden end det kendte GSM (alm. Mobiltelefoni), og derfor kræves opsætning af nye senderstationer, hvor denne
omtalte er en af de første i vores område.
Det ville være meget skræmmende med en normal mobilsendermast så tæt
på stranden, derfor har man altså konstrueret en flagstang med indbygget
antenne.
Mange vil tro, at en sådan flagstangantenne er af ny dato, en sådan antenne
blev allerede i 1980 omtalt i antennebogen WALKIE-TALKIE ANTENNER udgivet af Populær Elektronik.
Jørgen Weiberg

Masten er anbragt på et af de høje steder
i området tæt på Knolden

Når man ser på indmaden, når dækslet er
fjernet, kan man se flere tykke kabler.
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Stillinge Hejninges venner
Støtteforeningen for Hejninge-Stillinges venner har afholdt generalforsamling
den 26/10. Bestyrelsen for det kommende år vil bestå af følgende:
Niels Christensen, Pia Svendsen, Addi Hansen, Daggi Thomsen, Niels-Jørgen Düring og Caroline Hye. Vi vil gerne her igennem takke Søren Johansen og
Karsten Jørgensen for samarbejdet i det foregående år.
I skrivende stund har bestyrelsen ikke konstitueret sig, men det kan læses
i næste nummer af 2 sogne, Her vil der også blive mulighed for at læse mere
om ansøgning af økonomiske midler til foreninger, som er en af de store sidegevinster fra den succesfulde byfest.
Endvidere skal lyde en stor tak til jer, der har lagt et stykke frivilligt arbejde i
Støtte foreningens regi bl.a. i forbindelse med vores byfest.
Glem endelig ikke at sætte kryds i kalenderen lørdag den 19. juni 2010, hvor vi
igen afholder byfest. Kontakt endelig en af ovenstående, hvis I har lyst og tid
til at hjælpe til byfesten.
På bestyrelsens vegne
Caroline Hye

Logo konkurrence
Støtteforeningen Hejninge-Stillinges venner
Støtteforeningen Hejninge-Stillinges venner har hermed fornøjelsen at offentliggøre vinderen af logo konkurrencen i forbindelse med etableringen af støtteforeningen.
Det var en enig bestyrelse som valgte Anders Magnussens forslag til støtteforeningens logo:

Logoet afspejler de 2 sogne med den grønne farve som symboliserer skov og
mark og den blå farve som symboliserer vand - som man desværre ikke kan
se på dette sort/hvid billede. Med hjertet symboliseres venskab og kærlighed
til de 2 sogne.
På vegne af Støtteforeningen Hejninge-Stillinges venner
Pia Svendsen
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Stjernen er kommet godt i gang. Der har været en del praktiske ting, der skulle
på plads og som det sidste, kæmper vi med nogle kommunale- og brandsikkerhedsmæssige godkendelser. Men vi håber, at alt kommer på plads.
Det ser ud til, at de unge er faldet godt til. Rammerne er perfekte, indtil det
nye hus står klart. Der er hyggeaftener for de ældste medlemmer hver anden
fredag – dette tilbud har de unge også taget godt imod.
Vi har haft en biograftur for hele klubben i november, samt en tur for de
svømmeglade børn.
Den 1. december julepyntes hele klubben og der spises æbleskiver. Den
17.12. afholder klubben sit årlige bankospil for alle medlemmer – og der vil
være MASSER af gevinster.
Vi har dog et stort hjertesuk. Vi behøver forældres hjælp for at drive denne
klub. Uden forældre – ingen klub. Jeres børn vil løbende få sedler med hjem,
hvor vi beder om, at hvis jeres barn er medlem, at I så tager 2 (og det er KUN
2...) vagter i klubben.
Det er muligt via klubbens hjemmeside, at se hvilke datoer der er ledige,
nemlig her: www.klubstjernen.dk . Der er også link til vores vagtplanansvarlige,
så du kan blive booket ind på en dato. Skynd dig!
Ellers glæder vi os over de nye og varme lokaler. Og glæder os over at de
unge har et sted at mødes og at julen nærmer sig…
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og håber vi ses til generalforsamlingen sidst i januar.
På vegne af bestyrelsen, Annette Kaae

Trelleborg i modvind
Slagelse og Sorø Kommune har valgt at droppe støtten til Vikingeborgen
Trelleborg. Dette betyder at al aktiv formidling ophører fra årsskifte og det
årlige Trelleborg Vikingemarked ligeledes ikke vil kunne blive afholdt, på
trods af at det er et af Danmarks største vikingemarkeder.
Du kan støtte Trelleborg ved underskriftsindsamlingen på
http://trelleborgsvenner.dk, hvor du kan finde flere oplysninger.
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Frisør
Harlekin
v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket 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
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OLIEFYRS
SERVICEFIRMA

SALON
HERDIS
Hele familiens frisør
Herrepensionist klipning
Luksus permanent
Miljøvenlig permanent
Langt hår

95,- kr.
538,- kr.
618,- kr.
693,- kr.

Salon Herdis
Degnevænget 14
Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22
NB. Mandag lukket

•
•
•
•

REPARATION
RENSNING
JUSTERING
UDSKIFTNING AF OLIEFYR

·
·
·

Service-abonnement tegnes
Lovpligtig oliefyrskontrol
Aften- og weekendvagt

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

Kurt Bender Petersen
Bildsøvej 57
Kr. Stillinge 58 54 77 22

FYRTEST

Højtryksspuling og tømning
af samle- og
septiktanke
Gangergaardens
Maskinstation A/S
Tlf.

58 8 5 2 4 7 0
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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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Alternativ Klinikken
Massage
Zoneterapi
Reikihealing
½ times behandling
45 minutters behandling
1 times behandling
1½ times behandling
2 timers behandling

200,270,350,510,625,-

V/ Tina Sørensen
Bildsøvej 82
Kr. Stillinge

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

Tlf. 27 82 00 76
www.alternativ-klinikken.dk

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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Skolebestyrelsen
Så nærmer julemåneden sig allerede og inden længe er første halvdel af skoleåret gået. Skolebestyrelsen er løbende i færd med at revidere alle skolens
principper. Det er et arbejde, vi har lovet hinanden at følge op på.
Når ”2sogne” læses, har vi afholdt stormøde den 18.11., mødet hvor skolebestyrelsen aflægger deres årlige beretning og hvor vi har besøg af en person,
som kan medvirke til at skabe debat om et tema. Dette år er det Carl-Mar
Møller.
Vi har på skolebestyrelsesmødet haft tilbagemeldinger fra forældremøderne
til drøftelse. Et tilbagevendende tema er pausestrukturen. Især i indskolingen
opleves dette som problematisk med hensyn til at kunne spise sin frokost og
nå at lege. Vi behandler punktet igen og ser, om der findes nye måder at organisere på. Vi har IKKE den store optimisme mht. at kunne påvirke bustider. Det
har vi tidligere forsøgt, men forgæves.
Folderen om det kommende valg til skolebestyrelsen vil formodentlig også
være distribueret til alle forældre, som pt. har børn på Stillinge skole, samt til
kommende børnehaveklasse-forældre.
C-klassen er på fuldt elevtal – 18 elever og en nyansat afdelingsleder.
Vi har for nylig haft Slagelse kommunes kvalitets rapport til høring. Vi kan
konstatere at Stillinge skole statistisk ”ligger” ret godt – at vi er en moderne og
fremsynet skole. Men der er områder, som kunne være interessante at følge
nærmere end kvalitetsrapportens intension. Nemlig de valg, de unge træffer
efter 9.klasse til forskellige ungdomsuddannelser, efterskoler eller andet. Hvor
gode er de unge til at holde fast i deres valg? Zapper de rundt? Er vejledningen
optimal? Finder de unge deres rette hylde, set i lyset af deres kompetencer?
Det er vældig interessante spørgsmål, som kunne give mening at følge op på,
efter fx 5 år.
Charlotte Friis har fået bevilget orlov fra skolebestyrelsen, i stedet er indtrådt Karen Meng. Fra elevrådet sidder Emma fra 6.b og Nicklas fra 9.b.
Skolebestyrelsen ønsker alle en god jul og godt nytår.
På bestyrelsens vegne, Annette Kaae

Tilmeld dig lokal nyhedsmail ved at sende
din mailadresse til 2sogne@gmail.com
Se også www.2sogne.dk
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Kirke Stillinge
Folkedanserforening
Foreningen har i sensommeren givet opvisning på Stillinge Plejecenter en solrig
og luftig aktivitetsdag (billeder herfra kan
ses på 2 Sognes hjemmeside), og i Antvorskov Kirke til høstgudstjeneste med
spillemandsmesse. 2 gode arrangementer, som vi var glade for at deltage i. Begge gange havde vi assistance fra
naboforeninger, da vor forening kun tæller få medlemmer. Vi har et udmærket
samarbejde med de 3 andre folkedanserforeninger i Slagelse Kommune.
Vi har haft 2 danseaftener i forsamlingshuset dette efterår. Begge gange
med inviterede gæster fra naboforeninger. Til vor store glæde kom der dansere fra Høng, Korsør, Slagelse, Sorø, Tyvelse og også lokalt fra Havrebjerg.
Vi var ca. 20 deltagere hver gang, og der var en rigtig god stemning og stor
danselyst. Inger Jørgensen fra Gørlev førte os sikkert igennem dansene, mens
Bente West og Kurt Nørnberg fra Slagelse og Frede Petersen fra Kalundborg
egnen leverede musikken, der som sædvanlig var dejlig at lytte til, og god at
danse til.
Den seneste danseaften 19.10 havde vi hele 5 spillemænd, idet Bente
Grunth og Lars Rasmussen fra Drøsselbjerg også kom og spillede med. De
er bekendt med, at vor forening er trængt, og da de startede med at spille til
folkedans i foreningen (det var sammen med vore tidligere spillemænd Lis og
Bjørn i 1996 i Kelstrup Forsamlingshus), ville de gerne spille med til et af de
sidste arrangementer i foreningen. Det er vi taknemlige for, og det gjorde musikken ekstra livlig den aften.
Dog må vi forholde os til, at begge danseaftener gav underskud, og som tidligere nævnt her i bladet er foreningens sidste danseaften sat til den 30.11.2009.
(den er dermed overstået, når bladet udkommer). Herefter tager bestyrelsen
beslutning om, hvad der så skal ske. Måske en julekomsammen eller ekstra
danseaften, hvis økonomien tillader det.
Fredag den 6.11 stod foreningens medlemmer for bordpyntning, kaffe og
drikkevarer til et ”Thorvalsen” arrangement i forsamlingshuset. Thorvalsen er
et meget velspillende 6 personers orkester, der bl.a. består af foreningens 2
musikere Bente og Kurt. Repertoiret er folkemusik fra mange lande og ældre
populære dansemelodier. Det var en fornøjelse med så god ”musik til arbejdet”. Samtidig fik foreningen en lille indtægt for hjælpen.
Mathias Andersen
Kirke Stillinge Folkedanserforening

52

2 sogne

Indkaldelse til generalforsamling
KFUM-spejdernes Forældreforening i Stillinge
Vi indbyder hermed til
Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 9. febr. 2010 kl. 19.30 i Spejdergården,
Støvlebækvej 4.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning fra Forældreforeningen.
3. Fremlæggelse af Forældreforeningens regnskab.
4. Fremlæggelse af Grupperådets regnskab
5. Beretning fra Ulveflokken.
6. Beretning fra Junior- og Spejdertroppen.
7. Beretning fra Roverklanen.
8. Beretning fra Gruppelederen.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant til
Forældreforeningen.
Følgende er på valg:
• Morten Olsen – ønsker ikke genvalg
• Mette Christensen – modtager genvalg
10. Valg af repræsentanter til Grupperådet. Følgende er på valg:
• Randi Haarlev Kristensen – ønsker ikke genvalg.
• Annette R. Madsen – ønsker ikke genvalg.
11. Valg af revisor.
• Pia Pedersen – ønsker ikke genvalg
12. Fastsættelse af kontingent.
13. Eventuelt.
Medlemskab af KFUM-Spejdernes Forældreforening kan opnås ved
indbetaling af kr. 50.00 pr. familie.
Beløbet kan indbetales i Sydbank konto 0570 5700055569.
Forældreforeningen byder på kaffe, kage, øl og vand.
På vegne af KFUM-Spejdernes Forældreforening
Manja Kristensen
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”KFUM Spejderne i Stillinge vil herigennem takke de
handlende for de mange gode gaver, som blev skænket
til vores årlige ”sommerlejrfest”:

						
Møllegården
Jongshøj Servicecenter			
Bildsø El
Dagli´ Brugsen i Stillinge				
Birkedals Biler
Slagtermester Leif Henriksen						
Stillinge Auto
H J Huse				
Kom Ann
Kirke Stillinge El-forretning			
Trelleborg Grøn Service
Rødstensgården			
Guldbageren i Slagelse
Kurts Oliefyrsservice
Skousen i Slagelse
Strandens Malerservice 				
Jysk Sengetøjslager
Fætter BR
Danish Agro
Møllers Havecenter
Tømrermester Jørgen Bo Jensen

Snart er også 2009
gået på hæld!
Et dejligt år, hvor vi har nydt at være på petanque-banen. Vi begyndte året med at besøge
forskellige klubber og endte med at få besøg af
Sørby petanqueklub. Den 2. okt. havde vi en
festlig dag sammen med dem, hvor vi blandede
kortene og spillede så alle fik 4 kampe.
Vi sluttede med kaffebord og hjemmebag.
Den 9. okt. havde vi klubturnering. Her blev
Connie J. mester med Sonja på en tæt
andenplads.
Ved samme lejlighed afsluttede vi sommerturneringen, som var startet i april.
Igennem perioden var alle kampe noteret og resultatet blev, at Leif Hansen
”Spån” blev en overlegen klubvinder. Tillykke til dem og tillykke til os alle for
en god sæson.
I okt. startede vinterturneringen og vi spiller fortsat hele vinteren:
tirsdag og torsdag kl. 14-16.
God jul og godt nytår!
Bent Heegaard
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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
Grønhøjvej 12 • Øster Stillinge 4200 Slagelse

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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Onsdag d. 23. december kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 13. januar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 27. januar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender
Torsdag d. 3. december kl. 19.30
Koncert i Stillinge Kirke
Onsdag d. 9. december kl. 18.50
Reklame- og gavebanko i
Stillinge Forsamlingshus
Torsdag d. 10. december kl. 19.00
Julemøde i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 16. december kl. 19.90
Julekoncert med Stillinge kirkes
Pigekor i Stillinge kirke

Tirsdag d. 9. februar kl. 19.30
Generalforsamling i
KFUM-spejdernes Forældreforening
i Spejdergården
Onsdag d. 10. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Torsdag d. 11. februar kl. 19.00
Generalforsamling i Stillinge Forsamlingshus’ Støtteforening
Søndag d. 14. februar
Fastelavnsfest i Stillinge Hallen

’2 sogne’ siger tusind tak for året 2009
til annoncører, skribenter og læsere og
ønsker alle en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.
Uden annoncørernes støtte
vil det ikke være muligt at have et
husstandsomdelt blad.

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

