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Nyt fra Lokalrådsformanden
Lokalrådet var lørdag d. 29. september på bustur til Askø. Turen var arrangeret i samarbejde med Hashøj NordVest og naturligvis Askø Beboerforening.
Turen er et led i projekt ”Vennelandsbyer” under Landliv A/S. Ideen med projektet er at danne netværk med andre landdistrikter, hvormed vi kan sammenligne os. Der er trods alt langt flere ligheder end forskelle mellem os og f.eks.
Hashøj NordVest (Slots Bjergby / Gerlev). Turen bød på debat om organisering
af landsbyer, landdistriktsudvikling, erhverv (nicheproduktion og afsætning) på
landet. Vi kom alle hjem med ny energi, inspiration og ideer til det fortsatte
arbejde i Lokalrådet, ligesom vi også gav Askø-boerne stof til eftertanke. Til
april håber vi de gode folk fra Askø og Halsted, som også er med i projektet,
kommer på besøg her hos os.
Lørdag d. 22. september havde Slagelse Kommune og Kontaktudvalget
for Lokalråd i Slagelse Kommune booket HUSET til Landdistriktskonference.
Omkring 65 personer var mødt op til en interessant og inspirerende dag i landdistriktspolitikens navn. Der var indlæg fra medarbejdere i Landdistriktsministeriet, fra medarbejdere i Slagelse Kommunes forvaltning, fra kommunens
politiske ledelse og fra udviklingsdirektøren i Bornholms Kommune. Masser af
god debat krydret med workshops om konkrete og relevante emner. Endnu en
dag med god energi og inspiration til arbejdet i landdistriktet.
Onsdag d. 24. oktober havde Landdistrikternes Fællesråd inviteret til Landdistrikternes dag på Christiansborg, hvor undertegnede deltog. Igen en dag
med masser af debat om og inspiration til landdistriktsudviklingen. Der var
naturligvis en del politiske budskaber og varm luft, men også holdninger, meninger og konkrete initiativer, der vedrører livet på landet.
Ovenstående møder og konferencer har blandt andet født en ide i Lokalrådet om at finde en ”Venskabsbydel” i en større by, f.eks. et boligkvarter eller
andelsboligforening i København. Ved at udbrede kendskabet til vores dejlige
lokalområde kan vi måske tiltrække flere huskøbere, altså fastholde eller øge
bosætningen. Lokalrådet tror, at markedsføring, især mund til øre, er en god
vej til udvikling og øget velstand, herunder naturligvis også øget social kapital.
Lokalrådet har valgt Marianne Espenhain som tovholder på næste års Picnickoncert. Marianne var også tovholder på dette års koncert, og med den
succes er der ingen grund til at lave om på bemandingen. Børge Carlsen er
tovholder på næste års Gadeteaterfestival, der formentlig igen bliver holdt første weekend i august. Børge har fokus på, at vi ikke må love mere end vi kan
holde. I år havde vi annonceret ponyridning, men ponyen meldte fra i sidste
øjeblik, hvilket var en stor skuffelse for nogle af de mindste – beklager.
Lokalrådets næstformand Ib Jensen arbejder en del med markedsføring af
området. Han har således været rundt til de forskellige ejendomsmæglere for
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at indlede et samarbejde med disse om profilering og ”salg” af vores landdistrikt. Alle mæglerne har meldt positivt tilbage, og alle er enige om, at jo bedre
vi er til at vise vores dejlige og aktive område frem, jo større chance har vi for
at fastholde den positive udvikling, der hersker i området.
Søndag d. 10. marts 2013 kl. 12.00 holder Lokalrådet det årlige beboermøde med bl.a. valg til Lokalrådet. Har du lyst til at være med i en glad og
uformel forening med masser af aktiviteter, og hvor du kan få indflydelse på de
emner og aktiviteter der interesserer dig, så mød op d. 10. marts og meld dit
kandidatur. Vil du vide mere om lokalrådsarbejdet, er du meget velkommen til
at kontakte undertegnede på 2sogneformand@gmail.com. På beboermødet
afsløres også modtageren af Lokalrådets Årspris – se mere andet sted i bladet.
I EU, på Christiansborg og mange andre steder er man af den mening, at
hvis landdistrikterne skal udvikles eller blot fastholde status, så skal kommunerne udarbejde og vedtage en landdistriktspolitik. Faktisk er det ikke utænkeligt, at udviklingsmidler fra EU eller stat gøres afhængig af at kommunen har en
landdistriktspolitik. En sådan politik har Slagelse Kommune endnu ikke, men
Lokalrådet vil hen over vinteren gå sammen med andre landsby- og lokalråd,
for at gå i dialog med kommunen om udarbejdelse af en sådan. Første møde
mellem landsby- og lokalrådene var d. 19. november i HUSET. Har du input til
dette arbejde, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede på 2sogneformand@gmail.com.
I sidste nummer skrev vi blandt andet, at Lokalrådet havde planer om opsætning af 4 hjertestartere i vores lokalområde. Vi forestiller os en ved Stillingehallen / Stillinge skole, en ved Trelleborg Friskole og en ved hver af vores Sparkøbmænd ved henholdsvis Næsby- og Stillinge Strand. Indkøb og opsætning
af disse løber op i ca. 75.000,00 kr. Vi opfordrer bladets læsere til at støtte op
om dette arbejde, økonomisk støtte modtages med glæde og kan ydes ved en
bankoverførsel til Lokalrådets konto i Arbejdernes Landsbank: 5356 0242740.
Husk at sætte afsender på – på forhånd tak.
En arbejdsgruppe under Lokalrådet har nu to gange efter sommeren, inviteret til borgermøde om ”Nabohjælp”, uden at det dog har vakt den store
interesse. Egentlig underligt, da der fortsat begås en del tyverier i vores lokalområde. Er man interesseret i dette ”Nabo-hjælps-projekt” er man meget
velkommen til at kontakte undertegnede på 2sogneformand@gmail.com.
Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk
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Lokalrådets Årspris

Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.
Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, der ofte stiller op
for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats ud over det
normale i ”det daglige” i lokalområdet.
Prisen kan også gives for ”den gode historie” i et enkeltstående succesfuldt
projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt positivt bemærket.
Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller har gennemført et enkeltstående
succesfuldt projekt til gavn for en større del af lokalområdet.
Prisen er på 5.000,00 kr. og uddeles på det årlige beboermøde.
Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være Lokalrådet i
hænde senest 31. december.
På Lokalrådets vegne – Lars Schou - 2sogneformand@gmail.com

Konkurrence

Lokalrådet har snart eksisteret i 35 år, i alle disse år har vi heddet ”Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne”. Dette navn er måske ikke så mundret,
i hvert fald er det temmelig langt. At ordet ”Sogne” indgår i vores navn, er
ikke altid heldigt, mange opfatter os som ”en religiøs bevægelse”. I alle årene har vi haft et logo med et blomstrende paragraftegn, tegnet af mor Karen
(Madsen). Logoet er rigtig godt, men måske trænger vi til lidt fornyelse. Derfor udskriver Lokalrådet nu en konkurrence om nyt logo og nyt navn. Tag
de kreative briller på, og send os dit forslag til nyt logo og / eller nyt navn.
Lad os modtage dit forslag senest d. 31. januar 2013 på 2sogneformand.
gmail.com, så præsentere vi det nye navn og logo ved beboermødet 2013.
Vinderen af konkurrencen bliver præmieret med en tur i biografen for to
personer med popcorn og sodavand.

”Åbent hus”

Lokalrådet ønsker en mere åben og bredere dialog med lokalområdets øvrige
institutioner, foreninger og borgere. Derfor holder vi nu ”Åbent hus” forud for
vores lokalrådsmøder, hvor alle er velkommen til at møde op med input, debatoplæg, ideer til aktiviteter, spørgsmål el.lign.
Du er velkommen i HUSET, Bildsøvej 74C den første onsdag i hver måned,
mellem kl. 19.00 og 19.30 (dog ikke december, juli og august).
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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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Erlings
Hestevogne

Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

Aftal tur med hestevogn
Vogne fra 2-30 personer
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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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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Stillinge Skole
Bedste resultat i skolefodbold i mange år
Skolen deltager hvert år i Ekstrabladets skolefodboldturnering. I år er vi nået
til 4. runde. Vi tabte til Marievangsskolen, men det er mange år siden, vi sidst
er nået så langt som i år.
Faglige læringsmiljøer inde og ude
Et af kommunens indsatsområder i dette skoleår er, at der skal arbejdes med
at skabe andre læringsrum end klasselokalerne. I forbindelse med indsatsområdet har vi derfor besluttet at få etableret faglige læringsmiljøer i skolegården
og på gangene. Vi har fået lavet tabeller, koordinatsystem, alfabetslange og
meget andet i skolegården, så eleverne og lærerne har mulighed for at bruge
skolegården mere aktivt i timerne.
Koncert på Skoletorvet
Den 31. oktober var der koncert med Figura Ensemble - et spændende musikkollektiv der underholdt vores elever med med moderne musikdramatik.
Der var sat musik til ’Isolationsdigte’ skrevet af den østtyske romeospion Jörg
Meyer samt jazzy kabaretsange af Derek Bermel og Wendy S. Walters. Det var
med garanti ny musik for vores elever.
Valg af ny skolebestyrelsesformand
Helene Jørgensen er valgt til ny skolebestyrelsesformand, Bjarne Nielsen er
valgt til næstformand og Anette er repræsentant i SFO´en.
Gyserdag
Torsdag den 8. november var med garanti årets mest uhyggelige dag på Stillinge Skole. I hallens mørke kunne elever udstyret med lommelygter gå på jagt
efter edderkopper, spøgelser, hugtænder og meget andet. På skoletorvet var
hekse, vampyrer og spøgelser i gang med en uhyggelig produktion af kister,
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tårne og æsker. Der var også rig mulighed for at bruge sin fantasi til at lave sin
egen gyserfilm og tegneserie.
Al den kreative energi giver en uhyggelig appetit, så derfor var skolekøkkenets hekse travlt optaget med at producere edderkoppemuffins og snotklatter.
Den 15. november var elever og forældre velkommen til gyseraften på skolen, hvor der blev serveret en uhyggelig lækker menu.

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

Onsdag d. 12. december kl. 18.50
Bestyrelsen

FORÅRSFEST I STILLINGE HALLEN
Skyproduction præsenterer

FEDE FINN & FUNNYBOYZ

Lørdag 9. marts 2013 kl. 18.00- 01.00
Årets brag af en fest med spisning og live musik hele aftenen
for det voksne publikum

Pris pr. Person 350,- + gebyr incl. mad

Køb dine billetter på www.billetnet.dk
Posthuset Turistkontoret Dagli’Brugsen, Stillinge
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Stillingehallen
Stillingehallens bestyrelse har været nødt til at omkonstituere sig, her et halvt
år før næste generalforsamling. Årsagen er at tidligere Formand Niels-Jørgen
Düring og undertegnede har trukket os i utide. At vi således har trukket os skyldes ikke samarbejdet i bestyrelsen, men er udelukkende af personlige årsager,
nemlig tidsnød. Bestyrelsesarbejdet er dog normalt en overkommelig opgave,
men i de forgangene år har Hallen været gennem en omorganisering og en
ændring i samarbejdet med Slagelse Kommune, og det har naturligvis krævet
ekstraordinært arbejde. Dette arbejde er dog nu så langt og bestyrelsens øvrige medlemmer er så effektive, at vores tilbagetrækning næppe vil kunne mærkes. Ny formand for Stillingehallen er Henrik ”Test” Jensen, ny næstformand
er Lykke Brix fra Havrebjerg. John M. Jensen er fortsat kasserer og Jacob
Raft er menigt medlem. Jack Rasmussen er kommet rigtigt godt fra start som
halinspektør, Bent Petersen er ansat som halassistent og Betina Godtfredsen
regerer i udsalget. En god og kompetent besætning, der nok skal forstå at
udvikle hallen, til gavn for lokalområdets kultur- og fritidsliv. Stillingehallen kan
kontaktes på stillingehallen@gmail.com.
Lars Schou

HUSET
HUSET holdt generalforsamling d. 29. oktober. Af formandens beretning fremgik bl.a., at bestyrelsen allerede et par måneder efter sidste års generalforsamling måtte tage afsked med Charlotte Akselsen, der havde erkendt, at hun ikke
havde resurser til bestyrelsesarbejdet. Mie Olsen har således været fuldgyldigt
bestyrelsesmedlem siden januar, Mie påtog sig endvidere opgaven som kasserer.
Allerede inden arbejdsgruppen blev til en bestyrelse i 2011, havde der været
gang i etableringsarbejderne. Slagelse Kommune har bygget selve HUSET,
men inventar, køkkenudstyr, gardiner, terrassebelægning m.v. er et lokalt anliggende.
Bestyrelsen har fortsat disse etableringsarbejder, vi har fået lagt flisebelægning om HUSET, vi har indkøbt TV, projektor, smartboard m.v., vi er bestemt
ikke helt i hus, men vi er godt på vej. Fremadrettet arbejder vi på etablering af
en overdækning for cykler og barnevogne samt en anden løsning for at tørre
hænder på toiletterne, med papir eller varm luft.
Udlejningen / brugen af HUSET har været udmærket. Stjernen har indrettet
sig på 1. sal, og stueetagen bruges hver fredag af områdets dagplejere. Lo-
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kalrådet og Stillinge Idrætsforening bruger vel lokalerne i gennemsnit 1 gang
om ugen hver.
Stillinge Plejehjem har nu også lejet sig ind på en fast aftale.
Dertil kommer endvidere en del udlejninger til enkelte arrangementer, det
kan være møde i Vandrådet eller en generalforsamling i andre foreninger.
HUSETs bestyrelse lagde ud med en ambition om at lave et månedligt arrangement, det kunne være vinsmagning, foredrag, fællesspisning el.lign.
Vi har da også prøvet forskellige arrangementer med vekslende succes,
men vi har set i øjnene at et månedligt arrangement, har vi p.t. ikke resurser til,
men andre må også gerne byde ind på opgaven.
Vi har i hele projektet haft et fortrinligt samarbejde med Slagelse Kommune,
især med Kultur- & Fritidsforvaltningen.
Bestyrelsen håber naturligvis denne gode konstruktive dialog vil fortsætte i
årene fremad.
På generalforsamlingen var der genvalg til Niels-Jørgen Düring og Ib Jensen. Mie Olsen ønskede ikke genvalg, og blev erstattet af Lizanne Düring fra
Havrebjerg.
Lars Schou
stillingehuset@gmail.com

TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER
V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP

TRELLEBORG ALLE 1  4200 SLAGELSE
TLF: 28 60 51 52 - RING OG BESTIL






BUKETTER
BEGRAVELSE
RECEPTIONER
BRYLLUP m.m.

ÅBNINGSTIDER:
FREDAG: 9.00-17.00
LØRDAG: 9.00-13-00
ELLERS EFTER AFTALE

GRATIS

LEVERING
I HELE SLAGELSE
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Frisør
Harlekin
v/ Marianne Christiansen

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

Mangler du

GODT LYS I HJEMMET?
små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE
EL - FORRETNING A/S

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen

Stillingevej 66, 4200 Slagelse
Tlf.: 58 54 71 25 · Mobil: 29 25 05 44
Fax: 58 54 83 45
E-mail: kirke-stillinge.el@get2net.dk
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Murermester
Torkild Mølholt
• Tilbygning
• Flisearbejde
• Frostskader m.m.

Møllevænget 11
Kirke Stillinge
4200 Slagelse

Telefon: 32 20 07 72

Mobil: 52 17 58 28
E-mail: timolholt@hotmail.com

Kom-Ann
Hudplejeklinik

• Ansigtsbehandlinger
• Frugtsyrebehandlinger
• Hårfjerning
• Dag og fest makeup
GAVE
• Massage
KO
U
• Vipper og bryn
DSTED RT
ES
• Tandsmykker
• Gelénegle
• Ansigtszoneterapi

Kom-Ann

- Hudpleje og makeup for alle
Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
585 845 55

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
•
•
•
•
•

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

KURT’s
OLIEFYRSERVICE

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

Rigelig og veltillavet mad
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Stillinge Forsamlingshus

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

Lars Meng 40 53 85 89

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

Billige planter

!

Klip ud og gem

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.
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Stillinge skolebestyrelse
Busruterne skal omlægges og nu ser det ud til, at der sker noget i forhold til få
bedre forbindelse til Korsør. I det seneste forslag til busruter er det planen, at
rute 438 skal forlænges til Korsør. Det har stået højt på vores ønskeseddel i flere år, at der kom bedre forbindelser til området syd for skolen mod Vemmelev
og Korsør. Derfor er vi meget tilfreds med, at der nu sker noget i den sag.
I løbet af dette efterår er skolen blive dekoreret med billeder og udsmykning,
som skal styrke det faglige læringsmiljø. På asfalten mellem Skolen og SFO er
der malet flere forskellige hinkeruder med tabeller, bogstaver og koordinatsystemer. På skoletorvet er der malet en fiskedam med ord, i skolens gang på
første sal er malet en ”historisk linje” af historiske begivenheder og på væggene er der udsmykket med en moderne udgave af det periodiske system.
Der gennemføres jævnligt trivselsundersøgelser på skolen. Faktisk gennemføres der to trivselsundersøgelser; en for elever og en for medarbejdere.
Undersøgelsen af eleverne skal give skolen nogle basale oplysninger om
de ældre elevers almene helbred, psykisk sundhed og trivsel. I undersøgelsen
indgår alkoholvaner, rygning, motion, sociale relationer til venner og skole, herunder undersøgelse af mobning. Undersøgelsen er gennemført blandt elever
fra femte til niende klasse og er anonym. Dermed kan undersøgelsen ikke vise
hvad de enkelte elever svarer. Resultaterne fremkommer via gennemsnit af
f.eks. klasser, piger eller drenge. Undersøgelsens resultater anvendes af det
pædagogiske personale til at iværksætte tiltag, som kan skabe de bedste forhold for eleverne på skolen.
Trivselsundersøgelsen af medarbejderne kaldes også den psykiske APV,
som står for arbejdspladsvurdering. Undersøgelsen skal være med til at afdække medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og undersøgelsen anvendes af
ledelsen i deres bestræbelser på at skabe det bedste arbejdsklima.
Elevtallet stiger fortsat og vi er nu í den situation, at vi ikke kan indskrive alle
de elever som søger skolen. Det har betydet, at der er oprettet en venteliste
til den kommende syvende klasse i næste skoleår. Interesserede kan kontakte skolen inden den 15. dec. For mere information se skolens hjemmeside (www.stillingeskole.dk).Hvis ledelsen vurderer, at der er tilstrækkelig med
elever vil der blive oprettet to syvende klasser til næste år, hvilket vil passe fint
med den strategi og udvikling som bestyrelsen ønsker for Stillinge skole. Med
to syvendeklasser kan vi tilbyde flere timer og fag i udskolingsårene og dermed
styrke skolegangen i de sidste år i folkeskolen.
De meget foreløbige tal peger også på, at der vil være børn til to børnehaveklasser i det kommende skoleår. Det er meget positivt at elevtallet vokser til
trods for at vi har haft en række usikre år med omlægninger af skolestrukturen
i Slagelse Kommune.
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Der er initiativ på vej til, at der vil blive afholdt månedlige møder mellem
forældrene til autist-klassernes elever. Foreløbig er der planer om møder for
resten af skoleåret. Det er meget positivt, at forældrene mødes. Samvær og
god kommunikation mellem forældrene skaber det bedste grundlag for at vores børn og skolens elever får en god omgangstone og godt samvær med
hinanden. Derved skabes de bedste forudsætninger for trivsel i klasserne og
på skolen.
Bjarne Nielsen

Stillinge Plejehjem
Her i starten af november mindes vi stadig vore ferie ved Slettestrand. Vi
havde en fantastisk tur, med en masse sen sommersol. Vi var på tur i hestevogn, til stor glæde for os alle, en tur i Nordsømuseet, onsdags bal m.m.
Fredag, da vi kom hjem, var alle trætte men fyldt med nye indtryk og en
masse minder.
Vi har fået lavet vores have til én stor have i stedet for 2 små, ved at Venneforeningen har sponseret nyt hegn. En stor tak til dem for deres store indsats.
Uden dem alle havde vi ikke kunnet få gjort mange af de små ting, der gør
hverdagen bedre for vores beboere.
Den 30 okt. havde vi Landsbykoret på besøg. Det er efterhånden en tilbagevendende begivenhed, hvilket vi er rigtig glade for. Vi nyder alle de smukke
stemmer og musik. Der var ca. 60 besøgende til kaffe og lagkage den dag.
De næste par måneder står i julens tegn. Der skal bages og pyntes. En tur
ud i byen for at købe julegaver.
De hvide sygeplejersker kommer og synger i november, så har I lyst til at
komme, er alle velkommen. Der sælges kaffe og lagkage til en pris a 25,00 kr.
Vores venneforening har fuld gang i vores loppemarked. En stor tak til dem
for deres store indsats. Så hvis I har effekter, I vil forære væk, kan I kontakte
vores ildsjæl af en formand Ib, så kommer han gerne og henter effekterne. Ib
kan kontaktes på tlf.30 50 35 09
HUSK der er åbent i vores loppemarked den første lørdag i måneden - den
gule gård ved gadekæret.
Vi vil alle ønske jer en glædelig jul og et godt nytår.
Mange hilsner
Beboere og personale
på Stillinge plejehjem
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Kirke Stillinge Smedje
Af Helge Christiansen

Smed Niels Hansen over
tog smedjen i
Kirke Stillinge efter sin far Hans Jensen i
1872. Allerede i 1866 havde Niels Hansen
overtaget smedejorden som arvefæste under sognekaldet. Den 9/7 1889 solgte Valdbygård et hus matr. nr. 42 til Niels
Hansen. Det havde hidtil været udlejet til Niels Madsens enke.
Folketælling 1870 nævner: Smed Hans Jensen, 69 år, født i Pedersborg,
hans kone Karen Nielsdatter, 73 år, født i Hyllested, smed Niels Hansen, 36 år,
født i Kirkestillinge og hans kone Mette Christensdatter, 31 år, født i Kirkestil
linge.
I 1892 byggede Niels Hansen en ny smedje, øst for den gamle. Denne byg
ning eksisterer stadig. Han solgte smedjen til smed N.P. Andersen i 1898. Denne byggede straks et nyt stuehus og solgte smedejorden til gårdejer Hans Chr.
Poulsen, Frederikkeslyst.
Niels Hansen købte et hus skråt over for smedjen, nu Bildsøvej 61. Her boede han til sin død i 1915.
I 1902 solgte Andersen smedjen med smedeværktøj til smed Frederik Peder
Abrahamsen. I 1906 måtte der holdes skiftesamling i smedens konkursbo, og
smedjen blev solgt til smed Frits Møller af Kragerup. Han blev imidlertid boende på Kragerupgård, men indsatte sin bror Alfred Møller som smed i Kirke
Stillinge. I 1913 fik Alfred Møller mulighed for at købe smedjen af sin bror, og
den har siden været i samme families eje.
Alfred Møller døde i 1928, og hans søn, Svend Enøe Møller, fortsatte ar
bejdet i smedjen, skønt han kun var godt en snes år gammel. Næste genera
tion blev Bent A. Enøe Møller. Nuværende ejer er Carsten Enøe Møller.

Et aflyst bryllup
Af Helge Christiansen

Pastor K. F. Olesen var præst i Kirke Stillinge
fra 1940 til 1971. Han fortæller følgende i et
interview til Sorø Amtstidende den 7. januar
1967:
”Det er for øvrigt en religiøst spændende tid
at være præst i. Folk taler ganske vist om de
tomme kirker, men tænk på, at det er som med

K.F. Olesen
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flagstænger. Der er heller ikke flag på hver dag, men vi er glade for dem, når vi
har lyst til at flage.
Ja, jeg ved jo godt, at folk siger, en præst kun bestiller noget om søndagen.
Men sandheden er, at søndagen faktisk er den dag, vi har mest fritid til rådighed. Vi har en masse skrivebordsarbejde i løbet af ugen.
Og 500 par har jeg viet i min tid i Kirke Stillinge – foreløbig altså. Tusind unge
har siddet her i min sofa og bedyret, at de havde fundet den eneste ene. Nå,
man ved jo, hvordan det går. Nogle har jeg fået besøg af år senere – de sad
ikke sammen i sofaen, men sommetider i hvert sit værelse. Jeg har måttet gå
frem og tilbage for at forsøge at mægle.
Præstegården har været rammen om mange hændelser – både morsomme
og tragiske. Landevejsriddere kigger ofte indenfor og beder om et ”lån” til
hjælp til et par træsko eller en rejse, og præsten ryster op med en skilling.
– Jeg havde besøg af et par, der ville giftes lige på minuttet. Han var en af
landevejens farende svende, og hun levede den samme tilværelse. De havde
mødt hinanden på vejen samme eftermiddag og besluttet at ”slå pjalterne
sammen”. Jeg inviterede dem indenfor og forklarede, at det ikke kunne ordnes
på den måde, men inden jeg var færdig, lå ”bruden” på gulvet og sov. De
havde åbenbart fejret brylluppet på forhånd, og da manden så hende ligge og
sove, kiggede han på hende og sagde:
- K.F. Olesen... Nej, ærlig talt, præst, jeg tror ikke jeg vil alligevel …”
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Kunstgræsanlæg i hele Danmark.
Total-, hoved- eller fagentreprenør,
autoriseret kloakmester, 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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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

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

SALON
HERDIS

Hele familiens frisør
Herrepensionist klipning
Luksus permanent
Miljøvenlig permanent
Langt hår

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

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

Salon Herdis
Degnevænget 14
Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22
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Snyd din el- og varmeregning
Som husejer er det en stor fordel at have øje for energibesparende tiltag.
Det vil Arbejdernes Landsbank gerne hjælpe sine kunder med og tilbyder
derfor nu et helt nyt energilån til særlig fordelagtige priser.
Der er mange måder at spare på de årlige udgifter til sin ejendom. Man
kan installere eksempelvis solfangere/solceller, naturgas, fjernvarme eller
jordvarme, skifte vinduerne ud med lavenergivinduer eller efterisolere.

Ta’ banken med på råd
Kom ind og tal med os om dine ønsker og ideer
til energiforbedringer - så finder vi en løsning.

Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56 | slagelse@al-bank.dk
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NYE MENIGHEDSRÅD
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I begge vore sogne blev menighedsrådsvalget
afviklet som aftalevalg, da der ikke blev indleveret
flere end én kandidatliste hvert sted.
Valgt til Kirke Stillinge sogns menighedsråd blev:
Ebbe Gjørup, Bildsø
Søren Skovager, Bildsø Strand
Poul Tranekær Nielsen, Næsby Strand
Susanne Broustbo, Kelstrup Strand
Gitte Olesen, Næsby Strand
Birte Andersen, Kelstrup Strand
Jens Erling Jensen, Kirke Stillinge
Valgt til Hejninge sogns menighedsråd blev:
Anette Andersen, Hejninge
Knud Hansen, Hejninge
Else Berg, Slagelse
Alfred Berg, Slagelse
Lars Andersen, Hejninge
Sognepræst Morten Brøgger er altid medlem af
begge menighedsråd.
I skrivende stund har der ikke været konstituerende
møde, så angivelsen formænd og kirkeværge på
sidste side sker med forbehold for ændringer.
Formændene for begge menighedsråd byder de
nye medlemmer velkomne og vil her rette en tak for
godt samarbejde til dem, der er gået af:
Agnes Jensen, Annette Madsen og Tove Stephenson
i Kirke Stillinge menighedsråd og Elisabeth Rosasco
i Hejninge menighedsråd.
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JULEMØDE

I STILLINGE FORSAMLINGSHUS
Torsdag, den 6. december, kl. 19.00.
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Aftenens taler er forfatter og journalist

Iben Thranholm

AUTENTISK KIRKE
I EN TURBULENT TID
Traditionen tro vil der være kaffebord, julesange,
luciaoptog og lotteri.
Alle er velkomne. Entré 30,- kr.
Menighedsrådene i Kr. Stillinge og Hejninge
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Reception i Stillinge Kirke
i anledning af

KKII RR K
E SS IIDDEERRNNE E
KE

afslutningen på restaureringen
1. søndag i advent,
den 2. december, kl. 15.00

Efter to runder med restaurering i Stillinge kirke i dels
2009, dels 2012 er hovedindstandsættelsen af kirkens
indre nu færdiggjort. I år er altertavle samt sidekapeller, sakristi og våbenhus blevet istandsat. Kirken fremtræder nu særdeles smuk og velholdt, og vi vil fejre
den vellykkede restaurering ved at holde reception i
kirken efter gudstjenesten 1. søndag i advent, kl. 15.00.
Kirkens børnekor medvirker ved gudstjenesten.
Alle er velkomne!
Kirke Stillinge menighedsråd
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Jul i kirkerne
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I julen medvirker kirkens voksenkor ved juleaftens
gudstjeneste i Stillinge kirke og ligeledes ved
gudstjenesten i Stillinge kirke juledag.
Men allerede 3. søndag i advent er der mulighed
for at stemme sindet til højtiden ved gudstjenesten i
Hejninge kirke, kl. 10.30, hvor elever fra Trelleborg
Friskole opfører et krybbespil.
Om aftenen 3. søndag i advent, kl. 19.30, synger vi
julen ind sammen med Landsbykoret ved gudstjenesten i Stillinge kirke.

SANGFORMIDDAG
I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag, den 24. januar, kl. 9.30
Vi skal synge sange og salmer af digteren B.S.
Ingemann, som har skrevet nogle af vore mest
elskede og kendte salmer. Sognepræst Morten
Brøgger fortæller om Ingemann og hans digtning.
Der vil blive serveret kaffe og morgenbrød.
Alle er velkomne, der er fri entré.
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN
Torsdag, den 7. februar, kl. 19.30:
Gymnasielektor Henrik Ursin, Rosted:
Niels Bohr
For 100 år siden offentliggjorde sin atommodel. I
den anledning vil Henrik Ursin tegne et portræt af
fysikeren og mennesket bag en af menneskehedens
største naturvidenskabelige erkendelser samt belyse
hans arbejde med den nye menneskelige erkendelse,
som udsprang af atommodellen.
Torsdag, den 14. marts, kl. 19.30:
Gymnasielektor Inger Brøgger, Kr. Stillinge:
Charles Dickens
Dickens skrev klassikere som „Oliver Twist“ og
„Store Forventninger“. Inger Brøgger vil genfortælle
og fortælle om et af Dickens’ hovedværker, romanen
„Bleak House“, en skildring af det britiske samfund
fra top til bund, vise enkelte klip fra en filmatisering
af romanen, og også fortælle lidt om Dickens’ liv.
Torsdag, den 11. april, kl. 19.30:
Universitetslektor Anders Holm, Roskilde:
Søren Kierkegaard og N.F.S. Grundtvig
Kierkegaard og Grundtvig er ofte set som hinandens
modsætninger. I anledning af 200-året for Kierkegaards fødsel vil Anders Holm gennem en genfortælling af, hvordan de talte om hinanden, besvare,
hvorfor de kritiserede hinanden. Det mærkelige er, at
man midt i deres indbyrdes kritik også finder
passager, som afslører, at de ikke altid stod så langt
fra hinanden. Hvordan hænger alt det sammen?
Hvad kan de - set sammen - sige os i nutiden?
Der er kaffebord alle aftenerne og fri entré.
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Glædelig jul!
Mit hjerte altid vanker
i Jesu føderum,
did samles mine tanker
i deres hovedsum;
dér er min længsel hjemme,
dér har min tro sin skat,
jeg kan dig aldrig glemme,
du søde julenat.

Men ak! hvad skal jeg sige,
når jeg vil tænke på,
at Gud af Himmerige
i stalden ligge må,
at Himlens fryd og ære,
det levende Guds Ord,
skal så foragtet være
på denne slemme jord!

Ak, kom! jeg vil oplukke
mit hjerte, sjæl og sind
med tusind længselssukke,
kom, Jesus, kom herind!
Det er ej fremmed bolig,
du har den selv jo købt,
så skal du blive trolig
udi mit hjerte svøbt.
Brorson
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GUDSTJENESTER

Stillinge

Hejninge

2. dec., 1.s. i advent
9. dec., 2.s. i advent
16. dec., 3.s. i advent
23. dec., 4.s. i advent
24. dec., Juleaften
25. dec., Juledag
26. dec., 2. juledag
30. dec., Julesøndag

1600
1030
1930
1030
1600
1030
Ingen
1030

1030
Ingen
1030
Ingen
1430
Ingen
1030
Ingen

1. januar, Nytårsdag
6. jan., Helligtrekonger s.
13. jan., 1. s.e. H3k
20. jan., Sidste s.e. H3k
27.jan., S. septuagesima

1430
1030
1030
1600 *
900

1600
Ingen
900
Ingen
1030

Gudstjenester på plejehjemmet
12. december, kl. 14.30, 24. december, kl. 10.00 og
16. januar, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved NN.
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.
Friweekend og fridage
Sognepræst Morten Brøgger holder fri i dagene 9.11. januar og friweekend 19.-20. januar. Embedet
varetages 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
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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 Susanne Broustbo, tlf. 58 54 78 53,
e-mail: susbus1940@yahoo.dk.
Birte Andersen
Jens Erling Jensen
Poul Tranekær Nielsen
Gitte Olesen
Søren Skovager

Hejninge sogn

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

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,
e-mail: skrivtilberg@stofanet.dk.
Anette Andersen
Lars Andersen
Else Berg
Knud Hansen
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Kelstrup Forsamlingshus

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

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

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

Besøg hjemmesiden

www.2sogne.dk

og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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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
Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Kirkens
Korshær
Slagelse

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

Når du handler hos os,
eller forærer os ting, du ikke
længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde
blandt de dårligst stillede.
Tak for din hjælp.

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

Åbent hverdage 9-1730·
Lørdag 9-16 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
00
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Så står julen snart for døren, og klubben byder på julehygge i form af julekonfekt, julebagning og i år kan man selv prøve at lave sine egne julebolcher.
Endvidere er der mulighed for at klippe klistre samt lave julegaver.
Stjernen holder traditionen tro
Julebanko tirsdag d.11.12.12 kl. 18.00.
Fra alle os, til alle Jer, med ønsket om en rigtig glædelig jul samt et godt og
lykkebringende nytår og en stor tak til de forældre, som har hjulpet i klubben i
2012. Vi ser frem til endnu et godt år i klub Stjernen, med forældrehjælp.
Sidste dag inden juleferien er onsdag d. 12.12.12
Klubben åbner igen tirsdag d. 8.01.13

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
”Ungdomsklubben Stjernen”

Bildsøvej 74 C 1.sal
Lørdag d. 26/1 2013 kl. 17.00 med efterfølgende spisning.
Tilmelding til spisning nødvendig senest d. 18/1 2013 til
Annette på tlf. 22 40 33 49.
Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Valg af stemmetællere
• Årsberetning ved formand Dorthe Gliese Henriksen
• Årsregnskab ved kasserer Annette Johnsen
• Valg til bestyrelsen
På valg er: Emanuela Boraso · Anette Johnsen
• Valg af suppleanter
På valg er: Mie Olsen
• Samt valg af revisor
På valg er: Bjarne Nielsen · Erik Jensen
• Indkomne forslag
(Skal foreligge skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før)
• Eventuelt

TLF: 28 60 51 52 - RING OG BESTIL
2 sogne






BUKETTER
BEGRAVELSE
Firmaprofil - ny butik
RECEPTIONER
BRYLLUP m.m.
LEVERING
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Trelleborggård Blomster

I HELE SLAGELSE

I skønne og idylliske omgivelser er gårdbutikken TrelleborgÅBNINGSTIDER:
gård Blomster blevet en realitet. Indehaver Mette Krustrup
FREDAG: 9.00-17.00
fortæller…
LØRDAG: 9.00-13-00
- DaELLERS
vi første
gang
kørte gennem porten til Store Trelleborg, vidste vi, at det
EFTER
AFTALE
var her, vi skulle bo, og i marts 2005 købte vi dette dejlige landsted, og drømmen om min egen lille gårdbutik dukkede op. Nu, efter 8 år med istandsættelse og familieforøgelse på to dejlige piger, er drømmen blevet til virkelighed.
Jeg har efterhånden været i blomsterbranchen i 20 år og er uddannet både
gartner og blomsterdekoratør og har altid gerne ville være selvstændig. Min
forretning er primært baseret på, at jeg kører ud til kunderne og servicerer, men
allerede nu har der været så stor interesse, at jeg har valgt at udvide åbningstiderne resten af året, og så må vi se hvad fremtiden bringer.
Lørdag den 3. november havde jeg reception, og der var ca. 150 besøgende
fra nær og fjern. Selvfølgelig var der en masse familie og venner, men også en
del besøgende fra lokalsamfundet og en enkelt person havde endda taget turen på gå-ben fra Slagelse. Det var en fantastisk dag, og jeg er helt overvældet
over den store opbakning. Det giver mig bare endnu mere gå-på-mod og troen
på, at min gårdbutik bliver en succes. Jeg er klar til at knokle for det her, da
jeg fra første dag vidste, at det var den helt rigtige beslutning for mig og ikke
mindst for familien.
Hos Trelleborggård Blomster kan man bestille alt, hvad hjertet begærer, og
jeg vil løbende afholde kurser i takt med de forskellige højtider og sæsoner.
Jeg afholder bla. julekursus 4 dage i november samt julestue, og mit ønske er
blot at inspirere folk til at lave en masse hyggelige ting, som kan pynte og lyse
op her i den mørke tid.
Da jeg ikke har nogen husleje vil mine priser være yderst konkurrencedygtige og hos mig vil der altid være en fin lille værtindegave at få til en billig penge.
Jeg bruger kun materialer, jeg kan stå 100 % inde for, og derudover elsker jeg
tage ud i naturen for at få inspiration og indsamle spændende ting, jeg kan
bruge i mine dekorationer og buketter.
Så kig forbi Trelleborggård Blomster på Trelleborg Allé 1 og forkæl dig selv
eller en du holder af. Jeg glæder mig til at byde jer alle velkommen…
Kærlig hilsen Mette Krustrup
Åbningstider: man-tors 10-14 / fre 9-17 / lør 9-13 · Telefon: 28605152
mail: info@trelleborggaar.dk / facebook: Trelleborggaard blomster
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GYMNASTIK
Tid:
Dag:
15.30 – 16.30 Mandag
16.30 – 17.30		
16.30 – 17.30		
17.30 – 18.30		
18.00 – 19.00		
19.00 – 20.00		
16.00 – 18.00 Fredag

Hold:		
Motion
Damer
Troldungerne
1-3 år
Krudtuglerne
3-6 år
Springgym
0-3 klasse
Zumba		
Motion - Mix		
Stortrampolin		

Instruktør:
Inge-Lise
Ragnhild
Jørgen
Henrik
Anna-Louise
Inge-Lise
Henrik

Pris: 400 kr.
Afdelingsformand: Afdelingen mangler en formand. Tlf. 51 82 27 78
Email: gymnastik@stillingeif.dk
Læs mere på www.stillingeif.dk
Motionsrum:
Stillinge IF ønsker i øjeblikket at opstarte hold, der kan være i Stillinge Hallens nye
motionsrum, der ligger i Stillinge Hallens nordlige ende over redskabsrummet.
Vi forestiller os hold som Line Dance, Yoga, sang eller lign.
Har du mod på at stå for et sådan hold, eller kender nogen, der vil deltage i den
type hold, så kontakt fællesformanden på formand@stillingeif.dk

BADMINTON
Tid:
Dag:
16.00 – 17.00 Tirsdag
17.00 – 21.00		
21.00 – 22.00		

Hold:
Instruktør:
Børnetræning
Christoffer og Christopher
Motion
Motion – Sene tider *

Pris: 400 kr.
Afdelingsformand: Kenneth Jensen. Tlf. 2244 2991. Email: badminton@stillingeif.dk
* Sene tider: 300 kr.

2 sogne

39

HÅNDBOLD
Tid:
Dag:
18.00 – 19.30
Onsdag
19.30 – 22.00		
19.30 – 22.00		

Hold:
Instruktør:
Dame senior
Mogens Randall
Herre senior - Serie 1 Jan Schwartz
Herre senior - Serie 2

Pris: 1000 kr.
Afdelingsformand:
Camilla Dahl Nielsen. Tlf. 2063 8954 Email: handbold@stillingeif.dk
Læs mere på www.stillingeif.dk

PETANQUE
Tid:
Dag:
14.00 – 16.00 Tirsdag
19.00 – 21.00		
14.00 – 16.00 Fredag
10.00 – 12.00 Lørdag

Periode:
Ulitimo september – ultimo april
Ulitimo april – ultimo september
Hele året
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
Atter et år er ved at rinde ud – og et nyt står for døren: JUBILÆUMSÅR! Mere
om det i de næste numre af 2sogne.
I årets løb blev det til flere gode oplevelser for de 29 medlemmer, vi er nu. Det
blev til besøg af Fuglebjerg og Drøsselbjerg og genvisit begge steder. Der var
nogle stykker der var på Frederikshøj i Slagelse. Vi synes selv, at vi efterhånden
er blevet ret gode til spillet. Det viste sig bl.a. ved, at vi spillede lige op med Fuglebjerg, som er med i landsturneringerne med en ret god placering dér.
Den 28. sep. havde vi klubmesterskab og hyggede os med en lille kulinarisk
afslutning, hvor der bl. a blev uddelt præmier til de bedst placerede den dag. Vi
havde fået sponsorgaver fra bl.a. Sparkøbmanden Stillinge strand: 2 flasker vin
- fra Leif Henriksen: slagtervarer og fra Aase Jørgensen: alt godt spiseligt fra haven. Tak til jer for gaverne. Endvidere havde Aase pyntet smukt op med blomster
fra hendes righoldige blomsterhave. Tak Aase! Præmien gik til Gurli Hansen.
1. præmie gik til Erik Larsen. 2. præmie gik til Sonja Jensen
Vi afholder julepetanquekonkurrence fredag d, 30 nov. kl. 14.
I øvrigt spiller vi videre hele vinteren tirsdag og fredag kl. 14-16 og lørdag 10-12.
Kun snevejr kan standse de ivrige petanquespillere.
Bent Heegaard
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FODBOLD
Tid:
Dag:
16.00-16.30
Torsdag
16.30-17.45		
17.45-18.30		
18.30-19.30		
19.30-20.30		
20.30-22.00		

Hold:
Instruktør:
U8
Drenge
U9-U10
Drenge
U12
Piger
U13
Drenge
U15
Piger
Herre Senior – Old Boys *

Pris: 200 kr.
* Pris: 250 kr.		
Afdelingsformand - Ungdom: Ole Madsen. Tlf. 2140 2030.
Email: fodbold_ungdom@stillingeif.dk
Afdelingsformand - Senior Brian Dahl. Tlf. 6015 0123.
Email: fodbold_senior@stillingeif.dk

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 fællesformanden.
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
Næstformand:
Pia Svendsen
2963 6589
Kasserer:
Leon Johansen
4060 7050

formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
kasserer@stillingeif.dk

Afdelingsformænd:
Badminton:
Fodbold ungdom:
Fodbold senior:
Gymnastik:
Håndbold:
Petanque:

badminton@stillingeif.dk
fodbold_ungdom@stillingeif.dk
fodbold_senior@stillingeif.dk
gymnastik@stillingeif.dk
handbold@stillingeif.dk
petanque@stillingeif.dk

Kenneth Jensen
Ole Madsen
Brian Dahl
Stig Tiedemann
Camilla Dahl N.
Bent Heegaard

2244 2991
2140 2030
6015 0123
2029 2378
2063 8954
2364 7436

Se også www.StillingeIF.dk
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk
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Stillinge IF
afholder ordinær generalforsamling for alle medlemmer
Mandag den 4. februar 2013 kl. 19.00 i HUSET
Stillinge Idrætsforening afholder ordinær generalforsamling,
mandag den 4. februar 2013 kl. 19.00 i HUSET, Bildsøvej 74C,
4200 Slagelse.
Dagsorden i henhold til vedtægter.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 14 dage før.
På bestyrelsens vegne
Pia Svendsen (næstformand)
Stillingevej 104, 4200 Slagelse

Kelstrup Forsamlingshus vil gerne takke…
De 97 veloplagte gæster til vores Mortens Aften arrangement den 10. november 2012. I den forbindelse blev der solgt amerikansk lotteri, og vi takker følgende for deres sponsorgaver:
Slagtermester Leif Henriksen v/Henrik Henriksen, Kelstrup · Møllegaarden v/
Jørgen Christensen · Sydbank, Slagelse · Lysgaarden v/ Hanne Tew · Danish
Agro, Kr. Stillinge · Nordbo Ejendomsmægler v/ Carsten Nordbo · Slagelse
Kloakservice ApS · Spar, Stillinge Strand · Dagli Brugsen, Kr. Stillinge · Bogrønt, Øster Stillinge · Kom-Ann Hudplejeklinik, Slagelse · Kildemosen Smedie,
Kelstrup · Salon New Hair, Slagelse · H.H. Auto, Øster Stillinge · Vestergadens
Bageri, Slagelse · Kr. Stillinge El-forretning v/Christian Jensen · Scanoffice,
Slagelse · Kurts Oliefyrsservice, v/ Jakob Nielsen · Tømrermester Jørgen Bo
Jensen, Kelstrup · Spar Næsby Strand · Mekaniker Finn Hangartner, Kelstrup
· Rådhusapoteket, Slagelse · Jongshøj Maskiner v/Henrik Jensen, Kr. Stillinge
· Malerfirmaet Bo Nielsen, Kr. Stillinge · Jysk, Slagelse · R.M Maskinbroderi, Øster Stillinge · Jørn Jensen, Kr. Stillinge · Pilagergård v/ Keld Pedersen,
Slagelse · Din Massør v/ Peter Larsen, Slagelse · Marie Ege, Øster Stillinge ·
Birkedahls Biler, Kr. Stillinge
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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
• Kran / grabbil
• Levering af grus og sten
• Containerudlejning

• Aut. kloakmester
• Nyetablering og reparation af kloakker
• TV-inspektion
• Rodskæring

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården
Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT 20 15 02 62

2 sogne
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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

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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El-installationer: Alt fra ringeklokker til kraftværker

BILDSØ EL
v/ Aut. El-installatør Flemming Bruun Jørgensen

%

58 54 70 20

bildso.el@gmail.com

Bildsøvej 20 · Bildsø · 4200 Slagelse

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

Aut. VVS-installatør

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

KILDEMOSEN SMEDIE

i Stillinge

Støvlebækvej 4

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

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.
Vi holder
møde onsdag.

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

VELKOMMEN

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

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15
Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.
Autoværksted - Pladesmed

2 sogne
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Konfirmerede 31/3-1963 fra v.: Arne Buckwald Larsen K, Poul Tranekær Nielsen N, Flemming Leo Nielsen S, Bøje Højby Rasmussen S, Ole
Jespersen Ø, Hans Christian Peter Petersen Ø. 2. rk.: Alice West Johansen S, Benedicte Hangartner K, Anni Bodil Pedersen S, Ulla Birgitte
Andersen S, Kirsten Lundgaard Nielsen S, Mariane Lindholm Nielsen S, Lene Kirkebække N, pastor Olesen. Forrest: Jonny Margit Olsen N,
Britha Olsen K, Jette Larsen N, Ingelise Madsen K, Irene Solveig Jørgensen S, Eva Vang Larsen K.
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Konfirmerede 6/10-1963 fra v.: Hans Knud Kristensen S, Leif Stylsvig Jepsen N, Torben Ulrich Knudsen N, Søren Christian Jensen S, Jørgen
Kløcker Olsen Km, Kurt Ekkelund Kristensen N, Gert Jacobsen Kr. Forrest: (Olesen) Inge Lise Jespersen N, Ulla Dalsø Hansen N, Gunhild
Doris Jensen K, Anni Hansen B, Kirsten Elinor Bech Sørensen B, Karen Grethe Olsen K.
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”Sommerfuglen”
Den populære private dagpleje, ”Sommerfuglen”, slår nu dørene op til en ny og udvidet stordagpleje i Havrebjerg. Slagelse Kommune har
fra den 1.oktober godkendt, at det unge par Lea
og Stian kan passe 8 børn op til 3 år i deres
store, lyse og specielt indrettede lokaler.
Lea, som indtil nu har drevet dagplejen alene,
og Stian, som har sagt sit job op for at koncentrere sig fuldt og helt om dagplejen, glæder sig
over nyheden.
”Dette er stort for os. Vi har knoklet hårdt for
det, og det er en drøm, der går i opfyldelse, at vi kan arbejde sammen og lave
det, vi kan lide, her på vores egen ejendom. Vi har kun fået positiv responce
fra dem. der kommer forbi for at kigge. De siger alle, at det er en dejlig lille
institution, vi har bygget op, og ikke nogen typisk dagpleje. Vi oplever også, at
beboerne i Havrebjerg sætter pris på at der sker nye tiltag i landsbyen”.
Børnene kan boltre sig i store, lyse lokaler, adskilt fra boligen, specielt indrettet til formålet. Og der er masser
af plads til at lege udenfor i de dejlige landlige omgivelser. Lea og Stian
har sågar anskaffet sig to store ladecykler, med plads til 4 børn i hver, så
de kan komme på ture i området.
”Vi er rigtig glade for, at vores
dagpleje er blevet så populært et tilbud, og lige nu har vi faktisk kun en
ledig plads tilbage. Det tager vi som
et tegn på, at det er et dejlig sted, vi
har bygget op”. Lea har fra start haft
stort fokus på, at børnene skal have
sjove, stabile og udviklende rammer.
Dette vil både Lea og Stian fortsætte
med at have som drivkraft.
Alle, der er interesseret, er velkommen til at kigge forbi og se stedet, eller blot at ringe til Sommerfuglen med spørgsmål. Man kan også
checke hjemmesiden www.privatdagpleje-havrebjerg.dk.
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Så er det der igen...
Tidligere i år havde vi en artikel her i 2Sogne med titlen ”VI HAR MASSER AF
PENGE – mener det offentlige”, en artikel der omhandlede de mange ting, som
vi bliver påduttet.
I artiklen blev der også henført til, at radioudsendelserne på et tidspunkt
skulle gå over til ren digital sending.
Nu er det blevet en kendsgerning. I det nye medieforlig, der er indgået i oktober i år, er det besluttet, at al radioudsendelse skal digitaliseres i lighed med,
hvad der er sket med tv-udsendelserne.
Beslutningen om, hvornår det skal ske, er dog først i 2019 – altså om ca. 6
år - men 6 år går dog hurtigt.
Resultatet vil så blive, at FM-senderne vil blive nedlagt, og der så kun er
digitalsendere.
De eksisterende FM-radioer i hjemmet, kan så ikke længere bruges direkte,
der skal eventuelt anskaffes en converter til at omforme signalerne.
Det nye standardsystem hedder DAB+.
Der er mange der har anskaffet sig en DAB-radio, men er den ikke også til
DAB+, vil den til den tid heller ikke kunne benyttes.
Et andet problem bliver også bilradioerne, det er kun få biler – også helt
nye – der har installeret en DAB+ radio, og står man for at købe en ny bil i dag,
bør man lige tænke sig om og sørge for, at den radio, der sidder i bilen, er en
til DAB+.
Der er mange der gerne vil have avancerede radioanlæg hjemme i stuen,
men her kan også være et problem, indtil videre findes der ikke bare nogenlunde avancerede DAB+ anlæg i relation til de kendte gode FM-radiomodtagere.
Så man bør lige tænke sig om, hvis der skal anskaffes en ny god radio til stuen.
Angående lokalradiotilladelserne – der alle benytter FM – udløber deres tilladelser i 2015, og om disse skal forlænges eller udbydes, og hvordan det skal
være i fremtiden, vil tiden vise
Jørgen Weiberg

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange
arrangementer, informationer og øvrige aktiviteter der er i vores
lokalområde.
På www.2sogne.dk finder du mange relevante oplysninger om
det lokale erhverv, om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore
turister i lokalområdet, den lokale kalender og meget mere.
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.
Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.
Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste.
Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom.
Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

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

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

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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R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385

Har du brug for brodering af navn, logo,
motto eller lignende?
Det kan f.eks. være på
• Arbejdstøj af enhver art – lige fra kedeldragter til
jakkesæt og slips
• Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks.
reklamelogoer
• Hestedækner med navn på hest og/eller rytter

• Håndklæder, sengetøj, duge osv. – også til hotelog restaurationsbranchen
• Dåbskjoler med navn og dato
• Ting til baby: Navnebrodering på f.eks. sengetøj,
stofbleer og håndklæder

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

• 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
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Kontakt:
De Grønne
Kloakentreprenører
Medlem af

Brian Olsen

Anlægsgartnermestre

26 16 57 20

www.DGKloak.dk

brian@stepla.dk

Støt vores annoncører
- de støtter os!

Martin Bertram

Aut. kloakmester

40 56 00 75

martin@stepla.dk

Medlem af

De Grønne
Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund
www.stepla.dk

Anlægsgartnermestre

Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”
Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det.

Aut. kloakmester

Møllegården

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

Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

Salg af æg, brænde m.v.
26298029 / 26298012
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Flystyrtet ved Kongsmark
Den 22. april 2013 er det 70 år siden, at et engelsk bombefly styrtede ned ved
Kongsmark kl. 2 om natten, og 7 mand blev dræbt. Kun 1 mand overlevede,
flymekaniker Donald V. Smith. Se evt. ”Lokalhistorier” 5. Samling.
Ovenstående fotos er fra Henning Thomsens billedsamling.

Ansøgning om tilskud fra
Stillinge Spare- og Lånekasses midler
Der uddeles 50.000 kr. pr. år, dette år for 15. 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. 20. december 2012 til
Ole Rasmussen, Blomstervænget 2, 4200 Slagelse.
Kuverten mærket ”Sparekassen”.

2 sogne
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Onsdag d. 9. januar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 23. januar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender

Torsdag d. 24. januar kl. 9.30
Sangformiddag i Præstegården

Søndag d. 2. december kl. 15.00
Reception i Stillinge Kirke

Lørdag d. 26. januar kl. 17.00
Ungdomsklubben Stjernen afholder
generalforsamling

Torsdag d. 6. december kl. 19.00
Forfatter Iben Thranholm taler

Torsdag d. 7. februar kl. 19.30
Foredrag i Præstegården

Onsdag d. 12. december kl. 18.50
Reklamebanko i Stillinge Forsamlingshus

Lokalrådet og 2sogne ønsker alle
en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Tusind tak til alle annoncører, skribenter og læsere.
Uden jer ville der ikke være noget 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

