Præsentation af lokalområdet

STILLINGE & HEJNINGe
...hvor nyt og gammelt forenes
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STILLINGE & HEJNINGe
Lokalområdet
”Der er et yndigt land” - vest for Slagelse, det kaldes
Stillinge og Hejninge sogne. Fremtiden tegner sig lys
og venlig for området, der er placeret tæt på Slagelse,
motorvejen, jernbanen, Storebæltsbroen o.s.v. Vi har en
næsten 10 km lang kyststrækning med Vestsjællands
bedste badestrand, vi har skoven, det åbne land og de
små hyggelige landsbyer. Vi har tilbuddene til børnene,
de unge, familierne og til de ældre. Vi har sammenholdet, netværket, foreningerne og indkøbsmulighederne.
Vi har roen til den stille fordybelse, men også mulighederne for det aktive fritidsliv. Her går traditionerne
og fornyelsen hånd i hånd.
Vikingerne kom
Vi er mulighedernes land, vores historie går langt tilbage, og
den vil række langt frem. De stolte vikinger der i år 980-982
slog sig ned ved Tude å, der er områdets sydlige grænse,
tog ikke fejl - dette er verdens navle, hvorfra vi kan fare ud i
verden og bringe udvikling og velstand med tilbage.
I området bag sommerhusområdet, mellem landsbyerne, findes den gode sjællandske muld, og her
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drives landbruget ikke ”som da farfar var ung”, men med
det moderne landbrugs effektivitet. Vi har bl.a. i
Næsby en stor vingård, domæne ”Skovgaard”, som
et billede på nytænkning og udviklingen af vores landbrug.
Vi passer på både unge og ældre
Vi har i vores lokalområde et væld af institutioner, bl.a.
friskole, folkeskole og to børneinstitutioner. Her er plejehjem, idrætshal, ungdomsklub og et passende antal dagplejere samt vores fritids- og kulturhus, som vi i daglig tale
kalder ”HUSET”.
Vores folkeskole i Kirke Stillinge har i en årrække haft et
stabilt elevtal. Skolen har en meget aktiv bestyrelse, hvor
forældrene er med til at sætte dagsordenen. Bestyrelsen
arbejder bl.a. på at gøre skolen til et rummeligt og trygt
sted at være for ”Danmarks vigtigste råstof”. Skolen er
privilegeret med en dybt engageret medarbejderstab, der
ikke blot evner at skabe et højt fagligt niveau, men som
også involverer sig socialt og dermed skaber en god lærerig hverdag for børnene.

29/04/12 18.02

STILLINGE & HEJNINGe

Der bor cirka 2500 borgere i de 2 sogne, der er på i alt cirka 4700 ha.
Der ligger 6 landsbyer i de 2 sogne, hvor Kirke Stillinge er “hovedbyen”.
Der er dejlige brede og børnevenlige strande “lige uden for vores dør” - Stillinge, Kongsmark, Kelstrup,
Næsby og Bildsø strande, der også er populære feriehusområder.
Der er cykelsti fra Slagelse og helt ud til Stillinge Strand.
Der er flere daglige busruter til og fra Slagelse station med direkte togforbindelser til København og Odense.
Vidste du iøvrigt at:
En af Frederik den 4.s rytterskoler ligger i Næsby og er nænsomt restaureret.
Den gamle vikingefæstning Trelleborg, der ligger ved Hejninge, er på UNESCOs verdensarvliste.
Forfatteren Zakarias Nielsen blev født i Øster Stillinge, hvor der også er rejst en mindesten til hans ære.
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Foreningslivet i Stillinge og omegn
Stillinge og omegn har et aktivt foreningsliv, som tilbyder en masse muligheder for børn, unge og ældre. Der er
bl.a. mulighed for at dyrke motion, støtte lokalsamfundet, få rørt stemmebåndet, dyrke foreningslivet ude eller
inde - mulighederne er mange.
Stillinge Idrætsforening
Idrætsforeningen er grundlagt den 4. november 1867, og
kendetegnes i dag af mangfoldig aktivitet gennem forskellige tilbud til idrætsudøvere i alle aldre.
Der er mulighed for aktivt eller passivt medlemskab.
Aktiviteter i vintersæsonen foregår i Stillinge Hallen,
mens de i sommersæsonen afvikles/fordeles på udendørsarealerne ved henholdsvis Stillinge Hallen og klubhuset på Støvlebækvej.
Idrætsforeningen er baseret på frivillige kræfter, der oftest
hentes i lokalområdet i form af aktive ildsjæle, som ønsker
at gøre en forskel.
Nærmere information findes på www. stillingeif.dk
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Aktivt lokalråd
Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne består af en
samling af personer, som er med til at udvikle og forbedre lokalområdet, og som i særdeleshed søger at varetage
de lokale institutioner, foreninger og erhvervsdrivendes
interesser.
Lokalrådet optræder ofte som bindeled mellem beboerne
og kommunale instanser.
Lokalrådet udgiver 6 gange årligt bladet 2sogne, som
indeholder bl.a. information, annoncering samt kirkebladet.
Nærmere information findes på www.2sogne.dk.
De mange foreninger i Stillinge og omegn kan altid bruge
en hjælpende hånd enten til enkelte arrangementer eller
som bestyrelsesmedlem. Har du tid, lyst og lejlighed til at
blive en del af lokalsamfundet, så kontakt den forening
du ønsker at være en del af. På www.2sogne.dk er der en
oversigt over foreningerne i Stillinge og omegn.
Velkommen til et aktivt foreningsliv.
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Erhverv i Stillinge området
Vi har et velfungerende lokalområde med høj kvalitet, når
det gælder de basale tilbud til børn, unge og ældre. Med
vores placering tæt på kysten og med gode pendlerforhold
er der gode muligheder for bosætning, men området har
også rigtig gode muligheder for erhvervslivet. Området ligger tæt på den øst/vest gående motorvej E20 og rute 22
Kalundborg/Vordingborg.
Stillingeområdet er præget af en nøgleplacering i forhold
til de mange turister, der tiltrækkes af sommerlandet, med
Storebælts dejlige sandstrande lige uden for døren. Derfor
er der flere restauranter og ikke mindst dagligvarebutikker,
med lange åbningstider.
Her mødes by og land, hvor det gennemgående erhverv
er landbrug. Men i området findes også en lang række
butikker og servicevirksomheder, af vidt forskellig karakter. Området er endvidere hjemsted for en bred vifte af
håndværkere i større eller mindre virksomheder, som tilbyder deres service.
Stillinge Erhvervspark
Et nyt erhvervsområde i Kirke Stillinge så dagens lys i 2009.
Her er flere nye projekter på tegnebrættet, der signalerer
vækst og virkelyst, så også for tilflyttere med ideerne om
at starte erhvervsvirksomhed er Stillinge-området attraktivt.
Søger du en håndværker, servicevirksomhed eller butik, så
gå ind på den lokale hjemmeside www.2sogne.dk. Her kan
du også finde hjælp til selv at etablere virksomhed i området.

Tude Å er et 40 km langt vandløb, der afvander det
centrale Vestsjællands åbne, frodige landbrugsland.
Den udspringer lige nord for Tuelsø og løber i en stor
bue nordvest om Sorø-Slagelse til udmundingen i Storebælt 8 km nord øst for Korsør. Den er stærkt reguleret,
specielt ved det fredede udløb lige vest for Trelleborg.
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Bent Jørgensen: Dansk Stednavneleksikon.
Bildsø. 1352 Bilzæ. Oprindelig navn på den nu udtørrede sø vest
for landsbyen. Forleddet bild betyder vinkelformet. Kendes som
biløkse og bildehammer. “Den vinkelformede sø”.
Hejninge. 1216 Hithning. 1370-80 Hethninge. Forleddet muligvis
mandsnavnet Hethin + inge. “Stedet for Hethins folk”.
Kelstrup. 1365 Kyædhelsthorp. Forleddet er mandsnavnet Keld,
efterleddet torp. “Kelds udflytterbebyggelse”.
Kirke Stillinge og Øster Stillinge. 1329 Stiillingæ. 1390
Kierckestillinge. 1370-80 Østræ Stillingæ. Forleddet muligvis stilla,
standse, måske sigtende til roligt vand. “Stedet for beboerne ved
det stille vandløb”.
Kongsmark. 1609 Konnings marckh. Forleddet konge, efterleddet
mark. “Den af kongen ejede mark”.
Næsby ved Stranden. 1231 Nesby, 1423 Nesby wed stranden.
Forleddet næs, efterleddet by. “Byen på næsset”. Ved stranden
adskiller navnet fra Næsby ved Skoven.

www.2sogne.dk
Udgivet af Lokalrådet for Hejninge og Stillinge Sogne
i samarbejde med Stillinge Idrætsforening
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