
Møllegården, Bildsøvej – Kirke Stillinge 

Møllegården HAR en mølle, men den er ikke så stor som i gamle dage på 

Møllevænget. Den står ved indkørslen på Bildsøvej, og der står nr. 64 på den. 
Gården har sit navn efter den gamle gård, der var nabo til Stillinge Kirke. Og 

det var en rigtig møllegård. Jeg fik en god lang snak med Jørgen og Anni om 
familiens og gårdens historie, da jeg besøgte dem den 8. maj. Jeg har selv 

været der mange gange for at købe æg, juletræ, aftale levering af brænde 
eller briketter, men historie kendte jeg ikke. Jørgen fortalte, at hans farfar, 

Lorentz Vilhelm Christenen, købte den gamle møllegård i 1918, og samme år 

blev han gift med Anna Jensen fra Sørbymagle. Der hørte meget jord til. 
Møllen, som lå på det, der kaldtes Møllebakken, løb løbsk i en storm, vist 

omkring 1920, og den brændte ned. De tre sønner, Ejnar, Gunnar og Knud, 
blev født i stuehuset på den gamle gård. I 1929 kom der en henvendelse fra 

Kirkeministeriet om, at kirkegården skulle udvides netop på det sted, hvor 
udlængerne og gårdspladsen befandt sig, og de fik derfor en sum penge for at 

flytte. Den gamle møllegård var trelænget og lå helt op ad kirken. Stuehuset 
eksisterer endnu og har adresse på Møllevænget. Pengene blev brugt til at 

bygge den trelængede gård på jorderne på Bildsøvej – og den blev så dyr, at 
der ikke var nok til også at bygge et stuehus! Så blev der indrettet beboelse i 

den nordlige længe, og her boede familien, indtil man i 1934 fik råd til at 
bygge stuehuset ved at sælge den mark, hvor der nu er lejeboliger på 

Møllevænget. Stuehuset kostede 6.000,00 kr. og var ikke så forfærdeligt stort. 
Det har Anni og Jørgen udbygget betragteligt for nogle år siden, og det 

fremstår nu smukt og rigtig nutidigt. Vilhelm og Anna fejrede deres sølvbryllup 

i 1943 ved en stor fest – og da Vilhelm stolt ville vise gæsterne sine smukke 
heste, blev den flotteste af hestene så forskrækket over at se ham iført høj 

hat, at den sparkede ham så voldsomt, at han fik bughindebetændelse og afgik 
ved døden nogle dage senere. Anna blev således efterladt med sine tre sønner. 

Det lå i kortene, at Jørgens far, Einar, skulle drive gården videre, og han købte 
gården i 1949. I 1950 giftede han sig med Nanna. Gården blev på det 

tidspunkt drevet som traditionelt landbrug med køer, grise og jordbrug og frem 
til 1969. Her skiftede Einar til det, der nok havde hans største interesse, 

nemlig planter, og han afhændede grise og køer og etablerede en 
detailplanteskole. Specielt med hækplanter, buske, frugttræer og roser – og 

mange af de nyudstykkede sommerhusgrunde i strandarealet samt ”det nye 
villakvarter” i Kirke Stillinge blev tilplantet af Møllegården. Einar døde i 1976, 

og Nanna drev planteskolen videre indtil 1989, hvor den blev nedlagt. Jørgen 
passede i disse år jorden med hjælp fra Kaj Madsen, og i 1989 købte Jørgen og 

Anni Møllegården og kan således 1. august 2014 fejre 25 års jubilæum for 

overtagelsen. Begge er uddannede pædagoger, og de arbejdede i starten i 
Slagelse. De startede hønsehold med 20 høns, som var flittige æglæggere, og 

naboer begyndte så småt at aftage nogle af de mange æg. I 1994 udvidede de 
til 100 høns, og de tomme staldbygninger indrettedes til hønsene. I 1996 var 

de oppe på 300, i 2000 på 600 og 2sogne juni 2014 47 i 2005 helt oppe på 



800 høns. Vi er rigtig, rigtig mange borgere, der savner de frisklagte, 
salmonellatestede æg, som vi jo desværre ikke mere kan hente i køleskabet i 

den ene længe og betale for ved at putte pengene i postkassen udenfor! Men 
det satte Fødevarestyrelsen og Levnedsmiddelstyrelsen en stopper for ved at 

stille så store krav til lokalernes indretning, æg sortering, nedlæggelse af 
forbud mod genbrug af æggebakker m.v., at familien Christensen i 2013 

ophørte med at holde æglæggende høns og sælge æg. Som det ses fra 
Bildsøvej drejer det sig nu mest om brænde. Træet indkøbes lokalt i en radius 

af ca. 30 km og tørrer i solen udendørs over sommeren. Skæres op og tørrer 

videre inde i bygningerne, så det er klart til salg året efter. Og kunderne kan 
selv bestemme, hvorledes det skal udsaves, flækkes og leveres, så det passer i 

brændeovn, til bolsteder, pizzaovne m.v. Ca. 75 % af kundekredsen er 
sommerhusejerne, men der leveres også til skoler og daginstitutioner her i 

området og i Slagelse. Endvidere udskæres træ efter mål til espalierer, stubbe 
til at sidde på ved bålsteder – og hvad kunderne nu ellers måtte have af 

ønsker. Møllegården sælger også træpiller og briketter – i mindre eller større 
portioner. Og så må jeg ikke glemme at nævne de smukke grantræer og det 

fine gran, der er til salg ved juletid! Det er altid en fornøjelse at opleve, hvor 
meget der sker på Møllegården. At se flækkemaskinen arbejde, og det færdige 

brænde blive transporteret videre til bure eller op på ladvognen. At køre ind 
igennem vognporten til den store gårdsplads eller ringe til Jørgen og afgive sin 

bestilling. Der bliver gerne tid til en hyggesnak. Og fryser man, fordi man har 
glemt at bestille brænde – ja, så kan man være sikker på, at han afhjælper 

problemet så hurtigt som overhovedet muligt. 
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