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Nyt fra Lokalrådet
HUSK:
Valgmødet d. 7. oktober, hvor DU har mulighed for at stille spørgsmål direkte 
til byrådspolitikerne. Fra Socialdemokratiet kommer nuværende borgmester 
Lis Tribler, fra Liberal Alliance kommer nuværende 1. viceborgmester Villum 
Christensen, SF sender Jørgen Andersen, fra Enhedslisten kommer Thomas 
Clausen, Dansk Folkeparti stiller med Bent Lyngholm, fra Det Radikale Venstre 
kommer Ali Yavuz, De Konservative sender Niels Jørgensen og Venstre repræ-
senteres af Sten Knuth. 

Lokalrådet har fået fremstillet nye postkort med motiver fra lokalområdet. 
Der er i alt 4 forskellige kort, der sælges i områdets forskellige butikker. Der er 
fremstillet nogle særlige postkort, der sælges til støtte for Stillinge Idrætsfor-
ening, disse kort vil blive solgt af foreningens medlemmer.

Som oplyst i årets første nummer af 2 sogne, har Lokalrådet søgt midler fra 
kommunekassen til et par bord/bænksæt, der skal opstilles ved petanqueba-
nerne på Støvlebækvej 6. Lokalrådet har fået tildelt midlerne, og bord/bænk-
sættene er nu indkøbt hos H. J. Huse, der vanen tro også bidragede således, 
at de økonomiske ender kunne nå sammen.

Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne deltager som 1 af 3 lokalråd i et 
kommunalt pilotprojekt, der skal resultere i en lille film om vores område. Sla-
gelse Kommune har entreret med Sjællandske medier, der har stået for selve 
det praktiske arbejde med fremstillingen af filmen. Lokalrådet har udarbejdet 
synopsis (oplæg) til drejebogen, lavet aftaler med 3 lokale personer der skulle 
interviewes og købt lidt flyvetid hos Henrik Jensen, der med sin helikopter har 
overfløjet vores 2 sogne. Filmen bliver i disse uger redigeret af Jens Vadmann 
fra Sjællandske medier, og ventes klar 
til udlægning på såvel kommunens som 
vores egen hjemmeside, sidst i septem-
ber. Lokalrådet vil undersøge mulighe-
derne for at vise filmen som indledning 
til vores valgaften d. 7. oktober i Stil-
linge Forsamlingshus.

Stillinge Idrætsforening og Lokal-
rådet har en sponsoraftale med Dag-
li’brugsen i Kr. Stillinge og OK-benzin. 
Derfor står vi med jævne mellemrum 
på Brugsens parkeringsplads, og ud-
deler benzin-kort, oftest sammen med 
en medarbejder fra OK-benzin. Vagter-
ne på parkeringspladsen deles mellem 
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Nyt fra HUSET
Lørdag d. 29. august stod der i Sjællandske, at byrådet nu var nået til enighed 
om næste års budget. I dette budget er der afsat 4 mill. til opførelsen af vores 
fælles foreningsbygning HUSET. 

I den anledning vil vi i HUSETs bestyrelse gerne sige vore politikere tak. 
En særlig tak skal lyde til Steen Olsen fra Socialdemokraterne og Troels Chri-
stensen fra Venstre, idet det især er disse to herrer, der har båret vores ønsker 
igennem.

At HUSET nu er en realitet før kommunalvalget, er bare pragtfuldt. Nu und-
går vi at blive en del af den politiske mudderkastning, der jo altid er op til et 
valg, og vi kan sætte vores X uden at tænke på HUSET.

HUSETs bestyrelse vil nu meget hurtigt tage 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.

Hvis der sidder borgere i lokalområdet, der har ideer til udformning, an-
vendelse el. lign., så kom ud af busken, kontakt undertegnede på 2sognefor-
mand@gmail.com.

På Bestyrelsens vegne – Lars Schou

Girokort
I dette nummer af ’2 sogne’ er indlagt et girokort, som kan benyttes, hvis 
man vil støtte, at bladet udkommer.
Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto og omde-
ling af bladet.

På forhånd tak!
Lokalrådet

Idrætsforeningen og Lokalrådet, og derfor deler vi selvfølgelig også sponsoraf-
regningen. I år har vi, takket være jer bilister, slået rekord og delt en check på 
10.720,00 kr. På vegne af Idrætsforeningen og Lokalrådet skal her lyde en stor 
tak til Dagli’brugsen i Kr. Stillinge, OK-benzin og alle de tankglade trafikanter 
fra lokalområdet.

På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com



2 sogne 5

VALGAFTEN
STILLINGE FORSAMLINGSHUS

ONSDAG D. 7. OKTOBER 2009 KL. 19.30

Program:

1 Velkomst ved Lokalrådets formand.

2 Præsentation af aftenens dirigent Peter Sten fra DR-Regionalen.

3 Alle partier får 3 minutter til en præsentation af partiet, kandidaterne, 
valgprogram m.v. Partierne får ordet i samme rækkefølge som på 
stemmesedlen, altså Socialdemokraterne først.

4 Dirigenten ”giver bolden op” til spørgsmål fra vælgerne og debat. 
Det tilstræbes, at debatten foregår i en sober og respektfuld tone.

Lokalrådet vil være vært ved kaffe og kage.

Alle er velkomne og opfordres til at komme og møde:
Lis Tribler  -  Villum Christensen  -  Jørgen Andersen
Thomas Clausen  -  Bent Lyngholm  -  Ali Yavuz
Niels Jørgensen  -  Sten Knuth.
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Tømrermester

JØRGEN BO JENSEN
Gasekærvej 6, Kelstrup

4200 Slagelse
Tlf. 58 54 93 12

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leve-
res.

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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Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

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

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

med 2 enkeltsenge.

Priser: Se hjemmesiden
www.lysgaarden.dk

eller kom forbi og tal med mig eller ring.

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk

Bed & Breakfast er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.

Velkommen!

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

I sommerferien:
Hver tirsdag:
Stillinge Strand - Løve Mølle 
og retur.
Hver onsdag:
Stillinge Strand - Trelleborg 
og retur.

Tilmelding!

Støt vores annoncører 
- de støtter os!
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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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KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde onsdag.

VELKOMMEN

Alt i
lift-

udlejning
58 50 50 75

www.slagelselift.dk
info@slagelselift.dk

Medlem af liftgruppen

Slagelse Liftudlejning

Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

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

OG ALUFACADER
• Forsikringsskader • Solfilm • Butiksruder 

Indramning af billeder • Salg af kunstnerartikler
Alt glarmesterarbejde udføres

• Alu-
 facader
• Altanlukninger
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HEJNINGE-SLÆGTEN
En Sjællandsk Bondefamilie

Dette er titlen på et lille hæfte udgivet 
af forfatteren F. Hjort i 1922. F. Hjort var 
landmand og lokalhistoriker/slægtsfor-
sker fra Tommerup. F. Hjort udgav fra 
1889 og frem en lang række lokalhi-
storiske skrifter og slægtsoptegnelser, 
herunder Hejninge-Slægten.

Hæftet indeholder 12 sider tekst og 
optegnelser, som går fra 1662, da ind-
beretningerne til den første matrikuel 
skete, frem til starten af 1900-tallet. 
Den første gårdmand der her nævnes 
er “Gamle Niels Hansen”, som boede 
på matrikel 12. Hæftet indeholder ikke 
væsentlige lokalhistoriske oplysninger, 
men er primært optegnelser af slæg-
ten. Dog fremgår det af hæftet, at:

“Ved enevældens indførelse kaldes 
beboerne i Hejninge for “Kongens Tje-
nere” og lå under Antvorskov Slot, men 
kort efter blev hele sognet udlagt til ryttergods. I 1664 ved den første matri-
kuels indførelse var der 16 gårde og 4 huse i hele sognet foruden præstens 
Annexgård og dertil hørende 2 “Gade huse”. Da Traps beskrivelse kom i 1880 
var der 22 gårde i sognet, så der er ikke sket megen forandring i de 220 år, 
som ligger imellem.”

Jeg er jo ikke selv lokal, men indfødt Københavner: Jeg har tit gjort lidt grin 
med, at alle i de 2 sogne er i familie med hinanden, og at det tydeligt ses i lo-
kalbefolkningen, med de skavanker det nu medfører. Derfor er det lidt komisk 
at læse til sidst i hæftet:

“Idet jeg her slutter denne lille undersøgelse, er det med beklagelse af, at jeg 
ikke har fået fat i alle linierne og ført dem op til nutiden; men det har sine store 
vanskeligheder at opnå dette og navnlig kniber det i de ældste led. Dersom 
det hele kunne være fuldt opklaret, ville man sikkert have fået at se, at hele 
sognet var indbyrdes beslægtede, hvilket uheldigt forhold i øvrigt alt giver sig 
udslag flere steder, navnlig ved børnenes tidlige død og i det hele ved mange 
dødsfald.“

Nikolaj Mikkelsen
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GENERALFORSAMLING
i

Støtteforeningen Hejninge-Stillinges venner
holdes 

mandag d. 26. oktober 2009 kl. 19.00
i

Stillingehallens Cafeteria

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.  Valg af dirigent 
2.  Formandens beretning
3.  Kassererens beretning
4.  Indkomne forslag
5.  Valg af bestyrelse og suppleanter (valg af stemmetællere)
6.  Valg af revisorer
7.  Eventuelt, herunder offentliggørelse af vinderen af foreningens logo 
 konkurrence.

Alle er velkomne – medlemskab kan tegnes umiddelbart inden general-
forsamlingen.

Forslag til aktiviteter eller tiltag er meget velkomne.

Det er foreningens formål at yde støtte til foreninger, institutioner og andre 
interessegrupper i Hejninge & Stillinge sogne. 
Støtte kan ydes i form af aktiv indsats ved konkrete arrangementer, hjælp til 
planlæggelse af arrangementer, økonomisk støtte, el. lign.

På bestyrelsens vegne 
Niels-Jørgen Düring



12 2 sogne

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
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v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand

4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07Kom-Ann

- Hudpleje og makeup for alle

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

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

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES
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Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk

Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
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Godt håndværk

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

jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS
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I skrivende stund er Stjernen i fuld gang med flytningen til de nye midlertidige 
lokaler på Stillingevej 57 (se billeder på denne og næste side). Her har vi lejet 
os ind i den ældre gård ved gadekæret i Kr. Stillinge. Dette hus er et ganske 
almindeligt hus og vi håber, at alle brugere af disse lokaler vil være med til at 
passe SÆRLIGT godt på dem, da vores lejemål afhænger af dette.

Klubbens første åbningsdag er den 22.9. kl. 14 og forhåbentlig er vi klar i 
de nye rammer. 

Klubben får nye voksne. Både faste medarbejdere og de nye forældre, som 
skal være med til at passe på sognets børn og unge. Velkommen til Jer, vi 
håber I vil nyde at være sammen med de unge på en anden måde end vanligt. 
Her er ingen sure sokker i hjørnerne eller andre trivielle ting, men lutter hygge 
og samvær.

Stjernen havde også mulighed for at deltage i det fælles projekt Åben Hal. 
Desværre viser det sig, at alle foreninger og frivillige ikke har de samme kræf-
ter at lægge i projektet. Om projektet kan realiseres vides ikke p.t. I Stjernen 
bruger vi en del kræfter på at komme i gang i de nye rammer. Men måske viser 
der sig en mulighed senere…

Klubbens flotte folder for den nye sæson er omdelt på skolen og skulle også 
gerne omdeles på Trelleborg Friskole, samt ligge i Brugsen. Folderen indehol-
der åbningstider og program. (Tak til Jer to som hjælper med folder!) Ellers kan 
man læse mere på vores nye hjemmeside www.klubstjernen.dk

I forbindelse med hjemmesiden vil vi gerne takke Lars Bøcher og Helle Ja-
kobsen. I har hjulpet os med vores hjemmesideproblemer, både da der var 
hackere på den gamle opsætning – og nu med opsætning af ny hjemmeside 
– tak Helle! 

Til alle jer brugere – vi håber, I synes om det nye layout.
Velkommen til en ny sæson…             På bestyrelsens vegne, Annette Kaae

Støt vores annoncører 
- de støtter os!

www.klubstjernen.dk
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Sort skærm
Det er, som om mange salgsorganisationer vil sætte en forskrækkelse i folk, nu 
når der den 1. november. vil blive gået over til at sende tv-udsendelserne digi-
talt, men der er altså ikke grund til at blive så forfærdet over det der skal ske.
Den ene dag hører eller læser man om, at man bør købe parabol-tv – Canal 
Digital eller Viasat – eller den jordnære udbyder – Boxer – ja og så bliver der 
også reklameret med at man bør have et nyt tv-apparat, ja også TDC tilbyder 
en form for ”kabel-tv”.

Men så slemt er det altså ikke.
Mange her i området modtager tv-programmerne fra et fællesantenneanlæg, 
og for de berørte der, kan man simpelt hen slappe fuldkommen af, her vil tv-
programmerne blive udsendt som de hele tiden er blevet, og kan stadig mod-
tages efter den 1. november.

Uden for fællesantenneanlæggenes område kan der modtages på flere må-
der.

De steder hvor man har et abonnement fra en paraboludbyder, vil der heller 
ikke være nogen grund til bekymring, programmerne bliver i forvejen udsendt 
digitalt, og alle nuværende danske frie programmer kan ses som hidtil via pa-
rabolmodtageren.

Har man ikke parabol men modtager fra egen antenne, udsendelserne fra 
DR-1, DR-2, og TV2 (der er gratis at modtage), men har en nyere fladskærm, 
vil denne muligvis have en indbygget tuner for det nye system, det kan man se 
i apparatets vejledning, det skal være beregnet for modtagelse af DVB-T, og så 
skal man blot sørge for at benytte kanalsøgningen på apparatet.

Har man et ældre tv-apparat og modtager via egen antenne, er det nødven-
digt at anskaffe en box der omsætter de digitale signaler til analoge signaler, 
der så kan modtages på fjernsynet.

Der har i ret lang tid været udsendt digitale tv-signaler sideløbende med de 
digitale, og der har ligeledes lige så længe kunne købes boxe til at konvertere 
disse til analoge signaler, og det hidtil benyttede system har været det der 
kaldes for MPEG2, men den tekniske udvikling er gået hurtig, og man er på 
regeringsplan blevet enige om et nyt system, der så kaldes for MPEG4, dette 
nye system kan dog også omsætte MPEG2 signalerne, men udsendelserne i 
det første system stopper så i 2012. Der vil det så anbefales, at benytter man 
egen antenne og skal have nyt fjernsyn eller en box, så at se efter om det er til 
systemet MPEG4.

Hidtil har man – hvis man har benyttet antenne på taget – modtaget DR1 
fra Næstvedsenderen på VHF kanal 6 og TV2 på UHF fra Jyderupsenderen og 



også muligvis kanal 6 på UHF fra Slots Bjergbysenderen, alle udsendt analogt 
(gammel måde at sende på). Når vi den 1. november går over til udelukkende 
at skulle modtage digitalt, vil samtlige udsendelser blive udsendt fra senderen 
i Jyderup, kanalerne vil også blive ændret, og det er nødvendigt at stille tv-ap-
paratet eller boxen ind for modtagelse af de nye kanaler. Kanalerne vil da være 
58 (hvor der kan modtages DR1, DR2, DR update, og TV2 + den regionale ka-
nal Øst), og kanal 51 (vil bl.a. indeholde de nye kanaler som DR vil sende kan 
dog kun modtages i systemet MPEG4).

Antennen skal rettes ind mod Jyderup for at kunne modtage TV Øst. Der er 
den regionale nyhedskanal. Nogle tæt på stranden vil måske påstå, at de kun 
kan modtage fra Fynssenderen, men dette er ikke rigtigt, med den korrekte 
antenne og justering kan alle normalt modtage fra Jyderup, skulle det knibe, 
er der en mulighed for at modtage fra hjælpesenderen der er beliggende ved 
Kalundborg, den sender på de samme kanaler.

DAB-radio
Den lille digitale radiomodtager – kaldet DAB-radio – modtages fra Slots Bjerg-
by.

Ved præstationen af DAB’en for flere år siden, blev det pointeret, at den sik-
kert kun ville få udbredelse hos ungdommen, men man har så forsøgt at få den 
generation der var lidt op i årene til at investere i den nye teknik, ved bl.a. kun 
at sende dansktoppen på DAB’en.

Som det er tilfældet med tv, hvor regeringen bestemte, at man skulle skifte 
fra analog til digital sending. først med et system – så med et nyt, har de 
nu også bestemt, at det system som DAB’en udsendes med skal ændres til 
DAB+, og så kan radioer med det hidtidige system ikke længere bruges og det 
bliver nødvendigt at investere i en ny radio. Hvornår det bliver, kan endnu ikke 
siges, men det kan da oplyses, at når det om nogle år bliver tilfældet, vil den 
hidtil kendte FM-radio ende sine dage på genbrugsstationen, da man også har 
besluttet, at udsendelser via FM helt skal ophøre.

- Teknikken går frem med stormskridt – men brugerne må betale -
Jørgen Weiberg
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Støt vores annoncører - de støtter os!
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

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

Tlf. 40 50 32 48

Flytning og kurérkørsel

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

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

Total-, Hoved eller Fagentreprenør
Aut. Kloakmester • Tømrermester

Døre og vinduer i lærketræ efter mål,
med eller uden isætning

Bildsøvej 106 · Kelstrup · 4200 Slagelse
Tlf. 5854 9048 · Fax 5854 9379 · Mobil 4056 9248

www.hjhuse.dk · coj@hjhuse.dk



24 2 sogne

Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

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

også aften - lørdag/søndag
Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse
58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Knud Olsen
Bildsø

Tlf. 58 54 73 96

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

- solsikker varme
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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

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

www.nybolig.dk En ordentlig handel
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Mortens Aften
Kelstrup Forsamlingshus holder traditionen tro 

Mortens Aften
Tirsdag den. 10. november 2009 kl. 18.00

 

Hovedretten består af:

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

Desserten er:
Hjemmelavet æblekage og kaffe.

Alt dette får I for kr. 100,00 pr. person.

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

Bindende tilmelding kan ske senest den 1. november 2009 
til Rita Sørensen, tlf. 58 54 93 02

Max. 80 personer til arrangementet – først til mølle princippet

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

Kelstrup Forsamlingshus - et besøg værd.

UDSOLGT
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Petanque
 
Så fik vi istandsat vort klubhus. Der er malet 
både udvendig i umbragrøn og indvendig i lyse 
dejlige farver. Dette malerarbejde er udført af 
flere petanquespillere, der har sat en ære i at 
få det så fint som muligt, selv flisegulvet
er renset og frisket gevaldigt op.

Vi er tilfredse med vores nye baner, de er dog 
stadig meget bløde og først når de er blevet 
spillet på mange gange, får de den rigtige 
fasthed.

Når bladet er udkommet, har vi d. 2. okt haft 
vort årlige besøg af Sørby.

Den 9. okt. slutter sommersæsonen med et klubmesterskab. - Mere om det 
næste gang.

Der er stadig tilgang af nye medlemmer, vi er nu 26.
(En lille statistik: fra Kr. Stillinge 14 - Ø. Stillinge 4 - Stillinge Strand 2 - Høng 

2 - Vemmelev 1 - (Slagelse 3 prøve)).
Vi savner repræsentanter fra Hejninge, Næsby Strand, Keldstrup og Bildsø.
 
Der spilles TIRSDAG & FREDAG kl. 14-16  på sportspladsen, Støvlebækvej, 

fra nu og hele vinteren indtil forår 2010.
Bent Hegaard

FÆLLESFORMAND Brian Madsen tlf. 20 30 46 31
BADMINTON Pia Nielsen tlf. 51 62 54 55
FODBOLD - ungdom Niels-Jørgen Düring tlf. 58 58 66 86
FODBOLD - senior Erik Jørgensen tlf. 58 54 90 97
GYMNASTIK Kirsten Lambert tlf. 58 54 95 05
PETANQUE  Bent Heegaard tlf. 58 54 04 36
HÅNDBOLD Mette Madsen tlf. 22 55 09 69

6718

STILLINGE

ID
R

Æ
TSFORENIN

G

S.I
.F

.

www.stillingeif.dk

Stillinge Idrætsforening
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STRANDAGERGÅRD
I 2005 kom Slagelse med en lokalplan, der omhandlede den sidste sommer-
husudstykning forholdsvis nær vandet, udstykningen har nu stået på i et par 
år, og der er kommet huse på flere af grundene, men som følge af den økono-
miske krise vi er i, sker der kun få ting på grundene.

Det er det resterende areal af Aage Sørensens Strandagergaard det drejer 
sig om, og nu er det selve gården der er ved at forsvinde.

Jørgen Weiberg

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

Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige 
måneder.

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

(Adresse, se side 2)
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Skolebestyrelsen
Nyt skoleår. Så er et nyt skoleår skudt i gang igen. Første skoledag for børne-
haveklasserne var som vanligt en festlig dag, med boller, juice, smukke blom-
ster og flag. Øvrige elever er i gang. De første forældremøder har været afholdt 
og skolebestyrelsen har bestræbt sig på at deltage med en repræsentant på 
de fleste møder. Vi har dog ikke kunne dække alle møder, men hvis der er no-
get I ønsker skolebestyrelsen skal tage op/arbejde med, kan I altid henvende 
jer.

Trivselsambassadørerne har ligeså været rundt og fortælle om deres formål 
og har givet en orientering om, hvad deres opgave kan være. Der arbejdes i 
denne tid ihærdigt på en Trivselspolitik, som drøftes på næste skolebestyrel-
sesmøde.

Formandsrokade. Hvis informationen ikke kom rundt inden sommerferien, 
så har skolebestyrelsen fået ny formand det sidste år i denne valgperiode. 
Jeg har ikke længere børn på Stillinge skole.  Man mister lidt af sin tilknytning 
til dagligdagen på skolen og jeg valgte derfor at trække mig fra august. Jens 
Schrøder er formand og jeg fortsætter som forældrevalgt i bestyrelsen det 
sidste år.

Stormøde. En gang om året skal skolebestyrelsen invitere til et stormøde 
blandt forældrene på skolen. Dette møde har vi planlagt til onsdag den 18. no-
vember. Her vil skolebestyrelsen aflægge årsberetning og vi får besøg af ingen 
mindre kendt end Carl-Mar Møller. Carl-Mar vil komme med sine betragtninger 
om ”… hvordan man skaber stærke børn”. Der vil komme opslag om arrange-
mentet lokalt i sognet og på skolens hjemmeside.

Den nye SFO2 er kommet godt fra start. Der er p.t. indmeldt 20 børn i alde-
ren fra 5.-6. klasse, som jo er målgruppen. I SFO2 er det organiseret sådan, at 
det er de ældste børn fra 4.-6. klasse som er sammen i de nyindrettede lokaler, 
som i alt huser ca. 40 børn.

Gode nyheder. Vi kunne med glæde læse i Sjællandske, at der er politisk 
velvilje, til et hus med klubfaciliteter til unge i Stillinge området. Dette er endnu 
et aktiv for vores lokalområde.

Åben Hal. Der har været arbejdet for at få ”Åben Hal-projekt” i gang i vores 
område. Dette projekt involverer flere lokale interessenter. Og i skrivende stund 
er det endnu uvist om der er kræfter hos alle de implicerede, til at skyde dette 
projekt i gang, da det involverer en stor frivillig indsats.

På vegne af skolebestyrelsen, 
Annette Kaae



38 2 sogne

Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE 
EL - FORRETNING A/S 

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

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen 

Frisør 
Harlekin

v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket mandag · Også solarium
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SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 95,- kr.
Luksus permanent 538,- kr.
Miljøvenlig permanent 618,- kr.
Langt hår 693,- kr.

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

NB. Mandag lukket FYRTEST

OLIEFYRS
SERVICE-
FIRMA

• 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

Højtryksspuling og tømning 
af samle- og 
septiktanke

Tlf. 58 85 24 70

Gangergaardens 
Maskinstation A/S
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND
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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

www.2sogne.dk

Alternativ Klinikken
Massage

Zoneterapi
Reikihealing

½ times behandling 200,-
45 minutters behandling 270,-
1 times behandling 350,-
1½ times behandling 510,-
2 timers behandling 625,-

V/ Tina Sørensen
Bildsøvej 82
Kr. Stillinge
Tlf.  27 82 00 76

www.alternativ-klinikken.dk
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Aldersdomshjemmet
Af Helge Christiansen

I Kirke Stillinge sogneråds forhandlingsprotokol, som er påbegyndt den 29. 
september 1948, er følgende indført på forreste side: Når vi i dag begynder her 
i tankerne fremad vi ser og ønsker, vi må tidens krav og sognets tarv forstå.

Vi ønsker, at vi må snart den længe ønskede tilladelse få til med vort stærkt 
tiltrængte alderdomshjem i gang at gå. Gid alle vi, som her er med, igennem alt 
hvad i denne bog vi skriver ned må vise, at vi forstå, at retfærds råd til nutids 
tarv er fremtids syn af fortids arv.

Christen Christensen

Allerede i 1946 havde sognerådet sikret sig en hektar jord til et nyt alder- 
domshjem, og de havde valgt et tilbud på byggeriet fra arkitekterne Steudel og 
Knudsen Petersen. I 1947 sendte de tegningerne til amtet, og de fik tilbud fra 
håndværkere, men i 1948 fik de besked: Der kunne først bevilges bygge- ma-
terialer i 1949. Sognerådet prøvede så med en henvendelse til boligmini- ste-
riet og i april 1950 kunne man gå i gang med planering og afsætning af bygnin-
gens placering på grunden. Det var murermester H. Hansen og tømrer- mester 
Keinicke og Sønner, Slagelse, der stod for byggeriet. I løbet af sommeren var 
der flere gange standsninger i arbejdet på grund af materiale- mangel, men 27. 
september 1950 kunne der endelig holdes rejsegilde.

I løbet af 1951 blev alderdomshjemmet færdiggjort. Snedkerarbejdet af Ar- 
nold Jensen og søn i Landsgrav, vinduerne af glarmester E. Jensen og søn i 
Slagelse, centralvarmen af blikkenslagermester Poul Jensen, Slagelse, sani-
tets- og smedearbejdet af Gunnar Nielsen, Svallerup, malerarbejdet af ma-
lermester H. Jensen, Slagelse, de elektriske installationer af installatør Børge 
Jensen, Kirke Stillinge, vejarbejdet af Willingshøj og Tvede Jensen, Sorø, og 
haveanlægget af gartner Hougaard Andersen, Sorø. Det hele kom til at koste 
375.000 kr. hvoraf de 260.000 var lånt i Bondestandens Sparekasse. Sognerå-
det fik også et statslån.

Det nye alderdomshjem blev indviet fredag den 9. november 1951. I ind- 
vielsen deltog håndværkerne, sognerådet og indbudte gæster. Af dem kan 
nævnes amtmand Topsøe, amtsskolekonsulent Otto Jensen, lærer i Bildsø 
1928-43, amtsfuldmægtig Folmer Christensen, et barnebarn af vor lokale for-
fatter Zakarias Nielsen, og sognerådsformand og amtsrådsmedlem Christen 
Christensen.

Først beså man huset, der var, og stadig er, opført i 3 etager. Det rummede 
værelser til 24 aldersrentenydere. Hvert værelse var på 14 kvadratmeter, og 
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der var sikret plads til 6 ægtepar, som hver kunne få 2 lige store værelser med 
en dør imellem. Foruden værelserne til de gamle var der indrettet kon- tor og 
mødesal til sognerådet, en lejlighed til bestyrerinden og 2 pigevæ- relser. I kæl-
deren var der depotrum, oliefyr og køkken. Desuden var der indrettet offentlig 
badeanstalt. Mellem etagerne var der gode, brede trapper. Efter at have beset 
bygningen, samledes man i den store spise- og daglig- stue, hvor der blev 
holdt en del taler. Sognerådsformanden oplyste, at fru Helga Holm var antaget 
som bestyrerinde, og at der også var ansat en stue- pige og en kokkepige. 
Førstkommende søndag ville hjemmet være åbent, så sognets beboere kunne 
bese det, og i løbet af ugen ville de første 7 flyt- te ind. Han nævnte også, at 
Stillinge Alderdomshjem skulle kaldes ”De Gamles Hjem.” Det kom dog ikke til 
at stå på bygningen som så mange andre steder, så i daglig tale blev det bare 
kaldt ”Hjemmet.”

Helga Holm var bestyrerinde indtil 1968, hvor hun blev afløst af fru Inge- 
borg Mikkelsen. I 1973 blev Knud Gang bestyrer sammen med sin kone Lizzi, 
og de blev i 1977 afløst af plejehjemsleder Elly Johansen (Elly Olsen). Den 
sidste var centerleder Irene Hesselberg.

Den offentlige badeanstalt i kælderen var kun åben nogle timer om lørda- 
gen. Her sad forhenværende tømrermester Peter Clausen som ”bademes- ter” 
og tog imod penge. Det kostede en krone for et varmt brusebad, når man 
selv medbragte sæbe og håndklæde. Et karbad var dyrere. Kommunekontoret 
havde indgang i husets østlige gavl. Her var det kommunesekretær Henrik Ja-
cobsen, der passede kommunens korrespondance og regnskaber. Her havde 



han også kontortid 1 time om ugen for Stillinge Sogns Spare- og Lånekasse. 
Før alderdomshjemmet blev bygget, var der kommunekontor i den forhenvæ-
rende jordemoderbolig på Stillingevej 56. I kommunens mødesal blev der holdt 
sognerådsmøder, og her kunne skatteborgerne blive indkaldt til ”torskegilde.” 
Da kontoret og mødesalen i 1970 blev overflødige, overtog alderdomshjemmet 
lokalerne, og der blev indrettet terapirum.

De første mange år kunne folk få lov til at bo på hjemmet, når bare de fik 
aldersrente eller folkepension, og mange af de første beboere var ægtepar, 
hvor den ene eller begge var selvhjulpne. Der blev endda lavet arbejds- planer 
for de beboere, der kunne arbejde med at feje parkeringsplads og dyrke grøn-
sager til brug på hjemmet. Brevduer og et lille hønsehold var der også plads 
til. Enkelte beboere fik lov til at have deres hund eller kat hos sig på hjemmet. 
Men efter 1968 blev det efterhånden anderledes. Der var kommet en lov, der 
pålagde kommunerne at yde hjemmehjælp efter behov, idet man tilstræbte, 
at få folk til at blive længst muligt i eget hjem. Herefter kunne man kun få en 
plejehjemsplads, når hjemmehjælp ikke længere var tilstrækkelig.

I 1970 blev Stillinge Kommune nedlagt og blev en del af Slagelse Kommune. 
De Gamles Hjem blev herefter kaldt Stillinge Alderdomshjem, men efter en 
ombygning i 1979 kom det til at hedde Stillinge Plejehjem. Der blev ind- ret-
tet et nyt køkken, som ud over mad til hjemmets beboere nu også leverede 
mad ud af huset til 10 ældre, der boede hjemme. For dem blev det samtidig et 
tryghedsbesøg. I forbindelse med ombygningen blev der tilbygget en elevator 
og en vinterhave, og der blev opsat håndvaske på stuerne. En ny ombygning 
fandt sted i 1985, hvor bestyrerboligen blev ombygget, så der blev stuer til 
yderligere 3 beboere, og i 1986 blev spise- og dagligstuen udvidet med en 
stor tilbygning.

Øst og nord for plejehjemmet blev der i 1990 bygget 13 ældreboliger, som 
stadig bruges. De er på hver 66 kvadratmeter i ét plan, og de er indrettede med 
forstue, opholdsstue, soveværelse, badeværelse og spisekøkken. Foran hver 
bolig er der en overdækket terrasse, et redskabsrum og en lille have. Boligerne 
er tegnet af Tage Corfitsen, og ved indretningen er der taget specielt hensyn 
til kørestolsbrugere. Beboerne har her mulighed for hjemmehjælp og for at få 
middagsmad udefra, eller de kan spise på plejehjemmet og deltage i hjemmets 
aktiviteter.
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Kirke Stillinge Plejecenter
Den 6. januar 2004 tog borgmester Lis Tribler det første spadestik til en større 
om- og tilbygning af plejehjemmet. Hermed var det endelig slut på flere års 
usikkerhed om plejehjemmets fremtid. For i januar 2001 havde byrådet ellers 
vedtaget at nedlægge plejehjemmet og ombygge det til ældre- boliger. I 2002 
var beboere og personale blevet overflyttet til plejehjemmet på Smedegade, 
og siden havde plejehjemmet stået tomt.

I løbet af 2004 blev plejehjemmet ombygget til det nuværende Kirke Stillinge 
Plejecenter, og fredag den 25. februar 2005 var der åbent hus, hvor omkring 
400 benyttede lejligheden til at bese og beundre byggeriet. Det var blevet op-
ført som et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Slagelse Boligselskab, 
og det havde kostet cirka 40 millioner kroner. Der blev tilbygget en fløj vinkelret 
på det oprindelige plejehjem, og hele bygningen rummer nu 14 lejligheder, der 
hver har to værelser og et stort baderum. Alle har eget køkken, og de fleste af 
lejlighederne har altan. Hver lejlighed er på omkring 40 kvadratmeter og altså 
3 gange så stor som værelserne i det gamle plejehjem.

I en bygning for sig er der indrettet 8 demensboliger. De har kun et værelse 
og eget bad, men til gengæld et stort fællesrum. Denne bygning hedder Syren-
huset, og den store bygning hedder Kirsebærhuset. Indflytningen i Kirke Stillin-
ge Plejecenter begyndte tirsdag den 1. marts 2005, og der blev fyldt op i løbet 
af kort tid. Leder er Gitte Clausen. Huset er indrettet med en cafe og et modta-
gekøkken i stueetagen, og frisør- rum, fysioterapi- og ergoterapilokaler samt et 
grupperum på første sal, og kontorer, møderum og grupperum til dagplejen på 
anden sal. En indvielsesfest blev afholdt lørdag den 3. september 2005.

I forsommeren 2007 gik et længe næret ønske i opfyldelse, idet cafeen fik 
tilbygget en terrasse på 100 kvadratmeter. Igennem to år havde man manglet 
et sådant udendørs samlingssted. Arbejdet blev klaret af frivillig arbejdskraft, 
og materialerne blev betalt af lokalrådet. I 2008 blev der lavet et kønt havean-
læg ved Syrenhuset.
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Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

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

Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10

Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12 • Øster Stillinge 4200 Slagelse
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Aut. VVS-installatører Erik og Bent Larsen

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

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

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
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STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

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

www.strandensmalerservice.dk

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN
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M   B   B  G
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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Kelstrup Skole ca. 1943. Bagest fra venstre: Førstelærer Johs. Bagge, Gasekær, 
Inge og Ruth Petersen, Hyldemark, Marit Frederiksen, Gasekær, Kirsten Bagge, Ingolf 
Mortensen, Hyldemark, Aage Reinbach Hansen, Statshusene, Aage Rasmussen, Hyl-
demark, Jens Reinbach Hansen, Kaj Enøe, Kelstrup og forskolelærerinde Adda Tøn-
nesen, Gasekær. Næstbagest: Ebba Hansen, Kildemark, Anne Lise Rasmussen, Ll. 
Kongsmark, Anne Kirstine Mortensen, Hyldemark, Flemming Jensen, Kelstrup Mark, 
Arne Hansen, Kildemark, Gudrun Jensen, Ørnehøj, Rita Jørgensen, Lergravsgård, Ing-
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rid Hansen, Kidemark og Henry Hansen, Kildemark. Næstforrest: Fru Bagge, Viggo 
Hansen, Kildemark, Villy Christiansen, Hyldemark, Keld Andersen, Birkholm, Bent Niel-
sen, Kildemark, Arnt Enøe, Kelstrup, Eigil Reinbach Hansen, Helge Nielsen, Kelstrup 
Mark, Eva Bagge, Erna Pedersen, Hyldemark og Zenta Søe, Kelstrup. Forrest: Jørgen 
Mortensen, Hyldemark, Vagn Hansen, Hyldemark, Frank Madsen, Dyssegård, Bent 
Madsen, Dybkær, Leif Jacobsen, Kelstrup, Kurt Møller, Kommenhøje, Gertrud Jensen, 
Orehøj og Inger Jensen, Kelstrup Mark.
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Velkommen til et nyt skoleår
Det var med stor fornøjelse, at vi på skoleårets første dag kunne byde vel-
kommen til ”gamle” og nye elever. Vi har i år budt velkommen til 328 elever.

En speciel velkomst skal lyde til de nye elever og forældre i vores to børne-
haveklasser. Skolebestyrelsen havde medbragt friskt, hjemmebagt, brød og vi 
startede dagen op med en sang og fælles hygge. 

Udvidelse af a-klassen
Vi har udvidet antallet af elever i autistklasserækken. Det betyder, at vi nu har 
17 elever, der alle holder til i den gamle fysikpavillon. Vi har fået renoveret pa-
villonen, så den fremstår som ny, og der er gode fysiske rammer til autisme-
klasserne. 

Skolegården
Vi etablerer et nyt legeområde mellem de nye faglokaler og autistklassernes 
pavillon. I dag er området udlagt som jord/græs og er ikke drænet. Det giver 
nogle udfordringer for gårdvagter og rengøringspersonalet. Elevrådet har væ-
ret inddraget i, hvordan de ønsker området indrettet. Det har medført, at om-
rådet bliver drænet og asfalteret, og vi etablerer en ny bane til basket bold og 
områder, hvor der kan sjippes, hinkes og spilles spil. 

Morgensang
Vi har i år lavet nogle ændringer på, hvordan vi gennemfører morgensang. 
Elever i 4. kl.- 5. kl. har morgensang hver onsdag kl. 08.40.  Her gives fællesbe-
skeder fra elevråd, lærere og andre, der har noget af fælles interesse. Bh.kl.-3. 
kl. har morgensang hver dag kl. 07.45.

Formålet med morgensang for bh.kl.-3.kl. er bl.a. at give eleverne en fælles-
skabsfølelse og markere starten på skoledagen. Samtidig er de sange elever-
ne synger med til at fremme elevernes forståelse af dansk musiktradition. For 
bh.kl – 3.kl. benytter vi også lejligheden til at markere særlige begivenheder 
som elevers fødselsdage eller nationale mærkedage. 

Morgensang er stadig kombineret med en læsetime i første lektion for bh.kl. 
til 3.kl. Når eleverne er færdige med morgensang, går de i klassen og får læst 
højt eller har en frilæsningsbog, som er tilpasset netop deres niveau. Formålet 
er, at give eleverne en god og rolig start på dagen, samt sikre at eleverne får 
struktureret deres læsning. 

Forældre er altid velkommen til at deltage i morgensangen på skoletorvet 
kl. 07.45 



Nye ansigter på skolen
Tanja Roskvist underviser i autistklasserne.
Kia Schneider underviser i 6.kl - 3a – 2a og1. kl. i idræt.
Pædagog Monica Klarskov Jensen og lærer Lisbet Buus Lauridsen.

Anvendelse at IT i undervisningen.
I alle klasselokaler er der nu opsat Interaktive whiteboards. Det giver lærerne 
mulighed for i højere grad at inddrage it i den daglige undervisning. Samtidig 
har vi fået opsat et nyt trådløst netværk, der kan håndtere mange bærbare 
pc’er samtidig. 

Vi oplever af og til, at der er elever, der ikke kan logge på vores netværk, det 
skyldes ofte at eleven har glemt sin kode. I de tilfælde, hvor eleven har glemt 
sin kode kan klasselæreren hjælpe. Det er derfor vigtigt, at eleverne ikke laver 
deres koder om, da det gør det vanskeligt for klasselæreren at hjælpe dem. 

Nationale test
Til foråret, fra 15. februar til 30. april 2010, skal eleverne i folkeskolen gen-
nemføre obligatoriske nationale test. Forud for de obligatoriske test får skoler-
ne, der underviser efter folkeskoleloven, mulighed for at prøve testene på fri-
villig basis.

Af nedenstående tabel fremgår det, i hvilke fag og på hvilke klassetrin der 
skal gennemføres obligatoriske nationale test:  

Fag og klassetrin 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8.
Dansk/læsning x  x  x  x
Matematik  x   x  
Engelsk      x 
Geografi       x
Biologi       x
Fysik/kemi       x

Testene er tænkt som en del af elevernes samlede evaluering. 

Skolen vil fremover blive betjent af 
Sundhedsplejerske Anna Grønkjær, tlf. 2142 8041 mail angro@slagelse.dk
Skolepsykolog Birgitte Øbirk, tlf. 5857 3030 mail  bio-bi@slagelse.dk
Skolepsykolog Lenah Jensen, tlf: 2056 6838 mail lecje@slagelse.dk 
Talepædagog Inge Ørting, tlf. 2446 8185
Ungdomsuddannelsesvejleder Helle Jacobsen
Tlf. 3010 6981 mail hejac@slagelse.dk

Henrik Hallig, Skoleleder
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og 
diesel og styrk Lokalrådet for Hejninge 
og Stillinge sogne
OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig 
støtter OK forskellige foreninger og 
klubber, bl.a. Lokalrådet for Hejninge og 
Stillinge sogne.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver 
vi et beløb til lokalrådet, hver gang du 
tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• et kort uden renter og gebyrer
• mere end 600 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og 
 Sverige
• mulighed for betaling af bilvask
• kort til broafgift på Storebæltsbroen 

og Øresundsbron®

Kirke-Stillinge



Onsdag d. 28. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 29. oktober kl. 19.30
Sangaften i Hejninge Kirke

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

Onsdag d. 11. november kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 25. november kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 29. november kl. 10.00
Genåbning af Stillinge Kirke med 
efterfølgende reception

Torsdag d. 3. december kl. 19.30
Koncert i Stillinge Kirke
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Mødekalender 

Søndag d. 4. oktober kl. 16.00
Koncert i Hejninge Kirke

Onsdag d. 7. oktober kl. 19.30
Valgaften i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 14. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mandag d. 26. oktober kl. 19.00
Støtteforeningen Hejninge-Stillinges 
venner afholder generalforsamling 

Mandag d. 26. oktober
Vedigeholdelse af 
Stillinge Forsamlingshus



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


