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Blomstrende landsby
Når man kommer "udefra", og måske bare er på gennemfart til stranden, kunne man måske få den tanke, at Kirke Stillinge er en række huse og et vejkryds.
Men vi, som bor her - og folk, som kender byen - ved, at her er mange skatte. Og det er
Guldskatte - for set fra Slagelse - bor vi netop der, hvor Regnbuen ender. Den seneste
skat er den fantastiske Aktivitetspark, som vi skal se på vej til Huset - som faktisk også er
en af vores guldskatte.
Og når vi om lidt er i Huset alligevel, så slå vejen forbi Prærien, som er en del af skolens
meget spændende og udviklende udendørstilbud.
Og kig på Hallen, på skolen, på spejderhytten og på sportsfaciliteterne.
Kig på erhvervslivet, på Brugsens størrelse og udbud, på terrassen ved plejehjemmet.
Kig på livet her:
• I skolen, ungdomsklubben, børnehaverne, plejehjemmet, forsamlingshuset og i Huset.
• I idrætsforeningen, hos spejderne, petanque-klubben, hyggeklubben og mange andre frivillige aktiviteter.
• I vores traditioner med:
o Picnickoncert,
o by-fest,
o Sankt Hans fest ved spejderhytten,
o banko i forsamlingshuset,
o sommerfest ved plejehjemmet og
o vinsmagninger med egnsretter i Huset - og der er meget mere.
Kig også på Lokalrådet og på den velfungerende webside og beboerbladet.
Så tegner der sig et billede af en ualmindelig aktiv landsby med meget engagerede beboere. En landsby, som ovenikøbet evnede at tiltrække nye borgere og nye virksomheder på
et tidspunkt, hvor indbyggertallet ellers faldt andre steder i kommunen.
Her er liv, her er engagement og her er folk, som tager ansvar og som vil hinanden.
Der er en plan. Vi har en plan.
For fremtiden, for sammenholdet og for det gode liv her, hvor vi bor.
Vi fik den første blomst som en af de første landsbyer - og det er bemærkelsesværdigt men måske ikke så overraskende for en lokal Stillinge-borger og medlem af byrådet - at vi
nu – efter sigende som den første landsby i Danmark - har fået ret til at hejse flaget med 3
blomster.
Kirke Stillinges udvikling gik simpelthen så stærkt, at vi er gået direkte fra den 1. blomst til
den 3. Blomst.
Det kan vi være stolte af - og jeg vil gerne sige et stort tillykke og tak for en kæmpe indsats
til vores meget aktive Lokalråd, foreninger, erhvervsliv og beboere her i vores by.
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Det er en fest-dag for os her for enden af Regnbuen - og jeg glæder mig til at fejre den
med jer i Huset om lidt.
Helle Jacobsen,
Byrådsmedlem,
Formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget,
Formand for Det Lokale Arbejdsmarkedsråd
– og beboer i Kirke Stillinge.

