Hvor kunne teltet stå, hvad med toiletforhold, hvordan med alle vores
boder til lotteri og aktiviteter.
Hvordan med lopperne til loppemarked hvor skulle de stå.
Hele puslespillet løste sig og torsdag aften gik vi i gang med at sætte
op.
Støtteforeningen Hejninge Stillinge´S Venner (SHSV) afholdte lørdag
den 18 juni 2011 dette års byfest i Spejdergårdens hyggelige
omgivelser.
Der har været en masse snak omkring årets placering, Foreningen
valgte i år at lægge hele arrangementet i spejdergården, fordi noget af
området omkring hallen bliver brugt til opførelsen af HUSET.
På planlægningsmødet var vi ikke klar over hvor langt projektet ville
være til denne dato og derved forudså vi problemer med
tilkørselsforholdene. Derfor blev der snakket om alternative
muligheder.
Selvfølgelige faldt snakken på ”gamle dage” og derfor på området ved
Støvlebækvej og Spejdergården.
Det bragte mange minder frem hos den ”gamle” del af bestyrelsen
som også tidligere havde været medarrangører af det der dengang hed
gadefest nu byfest.
Vi ”unge” i bestyrelsen kunne ikke se nogen problemer i at flytte dette
års fest, tværdig imod mange muligheder i at bruge det område i år da
det er jo et rigtigt skønt sted spejderne har, der på Støvlebækvej.
Stillinge IF havde i forbindelse med byfesten arrangeret
fodboldturnering, SHSV havde arrangeret landsbydysten i fodbold så
det passede jo også helt fint med at Stillinge IF har fodboldbane på
Støvlebækvej, ved siden af Spejdergården.
Så vi kontaktede spejderne og fik deres tilladelse til at bruge området.
Men det var heller ikke helt uden besvær, der var nemlig ikke helt
enighed om hvem der ejer området og derved hvem der kan give
tilladelse til sådanne et arrangement, hvad med slitage, strøm, vand,
forsikringer osv. Men det lykkes at finde en løsning på det hele. Så gik
vi ellers i gang med at måle, tegne, ringe, skrive og undersøge hvordan
vi nu skulle få det hele til at passe sammen.

Det gik rigtig godt med opsætningen,
Det var rigtig lækkert at Lokalrådets formand Lars Schou Pedersen som
kom med teltene lige havde styr på hvor, og hvordan det skulle samles
Så det gik hurtigt med opsætningen.
Om det så også satte fart på at vejret viste sig fra den våde side af skal
ikke kunne siges.
Men på tros af vejrets luner fik vi det hele til at lykkes, Ølvognen kom
også på plads og testet.
Toiletvognen kom på plads med en hel
speciel sjov historie.
For toiletvogne skal jo bruge et afløb
og ha tilsluttet vand…
Så jagten gik ind for at finde tanken til
afløbet. Det lykkes ikke, dækslet lå ikke der
hvor man troede og der var ikke nogen der
så lige viste hvor man skulle lede. Men vi fik løst problemet,
Entreprenørfirmaet John Møller Jensen Keldstrup stillede en tank til
rådighed for dagens arrangement. Spejderne har i skreven stund

fundet den rigtige tank, den ligger ca. en halv meter under fliserne, de
har i den forbindelse afhold arbejdsdag den 9 juli, hvor tanken er
fundet frem og tilpasset i flisebelægningen så alle nu kan finde den,
også kommunen når den skal tømmes..
Fredag samles vi alle igen og fik lagt dansegulv og lavet scene i teltet.
Pakket alle de flotte sponsor gaver ind til vores lotteri

Så kom dagen vi alle havde arbejdet så hårdt på.
Der blev sat flag op, venligst udlån af Danich Agro.
Bordene i teltet fik dug på, sponsorgaverne blev stillet op.
Alle Sponsorer takkes for de
flotte gaver.
Tak til:
Sponsorliste 2011

Grillen og pølserne skulle jo også afprøves og efter en lang dag var vi
alle blevet godt sultende.

Der var enighed, den er god den
lokale Leif Henriksen Grillpølse

Grillmester Thomsen

Maler Bo Nielsen
Danish agro
Maria Ege Lys og design
RM Maskinbrodering
Computer problemer
HJ Huse
Galleri Hvitnov v/Susanne
Hvitnov
Jørgen og Jytta, Kartofelsælger
Svane køkken
Arbejdernes Landsbank
Estate
Jongshøj Maskiner
Brugsen Kr. Stillinge
Left & Right
Dan Bolig
Kr. Stillinge Forsamlingshus
Smedegrillen
Pilagergården
La noche es Mia con Carlos
Birkedahl auto
Madsen Antenne Service
Fischer & Flindtholt Aps
Bo-Grønt
Keen Birkemose

Kom-Ann
Kr. Stillinge El-foretning
Dan Reklame
Frisør Harlekim
Galleri Scheel
Jysk Sengetøj
Max Bank
Skovhuset
Den blå cafe
Restaurant Strandlyst
Stillinge Auto
HH Auto
Møllegården
Leif Henriksen
Ølandsgården
Schelde
Nordea
Per Låsesmed

Pladsen var pænt besøgt gennem dagen, pølseboden med de
lækre pølser fra Leif Henriksen, kaffe bod med is, slik og popcorn
samt Ølvognen fik besøg af de fremmødte gæster. De forskellige
markeds boder, aktivitets boder, ballonskydeteltet,
flødebollemaskinen og piratskibet lokkede folk til, piratskibet var
i år besat af bland andre:
Leif Spånager

Traditionen tro var det lille tog også at finde på
Pladsen. Ruten i år viste nye haver og gamle
haver som pladsspeaker Caroline Hye fortalte.

Lars Schou

Vi takker de friske ”Pirater” for besøget på pinden..

Morten Brøgger

Ann fra KOM-ANN i Slagelse lavede ansigtmaling
på de modige, det blev til mange flotte ansigter.

Spejderne havde tændt op i bålet

Lasse Sandgreen
De friske lopper måtte finde sig i vejret´s luner.

Stillinge IF fodbold/ungdom
havde inviteret til 4 holdsturnering i U 9 rækken.
Resultatet blev: 1.plads. B73
2.plads. Stillinge IF
3.plads. Høng
4.plads. Stillinge IF
Formanden for Stillinge IF-fodbold ungdom
Ole Madsen overrakte medajler.

Stillinge IF håndbold
Havde inviteret Korsør, Boslunde og Dalmose til turnering
Fotografen svigtede under kampene men resultatet blev:
1.plads Boeslunde
2.plads Korsør
3.plads Stillinge IF
4.plads Dalmose IF62
Vinderne fik pokal og T-shirt med byfestvinder på skrevet..Tillykke

Der sneg sig en fotograf forbi i en velfortjent pause.

Landsby fodbolddyst.

Der var også præmie til bedst/Sjovest udklædt.
Her blev det Åse Jørgensen fra Øster Stillinge
der løb med præmien.

Som noget nyt prøvede vi i år med landsbydyst i fodbold. 4 landsbyer
stillede hold. Keldstrup – Bildsø – Øster Stillinge og Kr. Stillinge.
Først skulle kampplanen lægges, dette blev gjort med en øl-dyst.

Der blev spillet på liv og løs, med mange flotte taklinger og mål.
Vinderne blev.
Dagens store højde punkt, trækningen af vinderne til alle de flotte
sponsorgaver.. Vejret som jo hele dagen igennem havde vist lidt af
hvert sørgede for at folk trak sig sammen i teltet .
Det var lidt fra dette års byfest på gensyn 2012.

Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner siger tak til alle der har
været med til at gøre det muligt og hyggeligt at afholde byfesten og
siger på gensyn 2012
Foreningen afholder generalforsamling i oktober der er brug for flere
hænder så kom og vær med, nærmere her om i næste nummer af
2Sogne..
KELDSTRUP
Vi ønsker dem tillykke og håber at se dem næste år hvor der skal
spilles om pokalen igen.

Byfestens aftenfest.
Der var ca 90 voksne og 30 børn tilmeldt.
I år var det Left &Right der spillede op til dans efter den medbragte
mad var indtaget.
Det var en fantastisk aften højt humør og glade ansigter.

Der skulle som traditionen er vælges en ny Borgmester som så sider
med i Støtteforeningen Hejninge StillingeS Venner som repræsentant
for aften festen, sammen med
Oldermand Finn Christensen og
Oldfrue Lene Christensen.
Den nye Borgmester blev
Lasse Sandgreen
Fra Bildsø Enghave
Daggi Thomsen der har været
Borgmester 3 år i træk,
overrakte kæden og sagde
tak for godt samarbejde samt
en stor tak til alle de frivillige
der har givet en stor hånd med
og håber de og gerne flere vil
hjælpe den nye Borgmester samt
Støtteforeningen Hejninge StillingeS venner med næste års byfest.

