
kirke stillinge el-forretning !!
Vort dejlige lokalområde har en masse gode virksomheder – nogle er nyere, mange af dem har 
ligget her i mange år. Lokalrådet er glad for at kunne præsentere en række af disse, og denne 
gang bringer vi et portræt af Kirke Stillinge El-Forretning A/S v/aut. el-installatør Christian Jensen. !
Jeg besøgte Christian i den dejlige forretning i slutningen af november måned, hvor jeg – mens 
Christian afviklede en telefonsamtale – beundrede alle de mange smukke former for julebelysning, 
der var opstillet. Og jeg faldt for en af nyhederne, som jeg følte, at jeg ikke kunne leve uden og 
derfor købte og tog med mig hjem, da vi var færdige med vor lille gennemgang af firmaets 
historie.Christian viste mig fotografier taget af firmaet igennem årene og fortalte, at hans farfar, 
Børge Jensen, der oprindeligt var københavner, p.g.a. tuberkulose af lægerne var blevet rådet til at 
flytte til et område med ren og frisk luft. Valget faldt på Kirke Stillinge, hvor han erhvervede det 
gamle forsamlingshus på Bildsøvej og indrettede forretning deri. Telefoncentralen befandt sig også 
i forsamlingshuset, og det var Christians farmor, der passede den. Dette var i 1944, og 6. januar 
næste år er der således 70 års jubilæum. !
Farmor og farfar var i øvrigt de første i Kirke Stillinge, der fik fjernsyn, og der var fuldt hus, når de 
få udsendelser i starten gik i luften. I begyndelsen af 1960'erne kom sønnen, Povl Jensen, 
Christians far, i lære hos sin far, og i 1970 erhvervedes et hus mere – denne gang på Stillingevej, 
hvor virksomheden har til huse i dag. Det gamle hus blev revet ned, og ca. 1974 opførtes den 
nuværende bygning. I 2012 foretoges der en større ud- og ombygning, og forretningen fremstår nu 
mere åben og tilgængelig.!
Christian kom i lære som elektriker i 1990 i firmaet og læste siden til autoriseret el-installatør. Efter 
ca. seks år uden for firmaet vendte han tilbage. Povl døde i december 2010, men Christian havde 
den 1. maj 2005 overtaget forretningen, for at Povl kunne nyde et velfortjent otium – men man 
kunne stadig have fornøjelsen af at møde ham i forretningen, når der var behov for en ekstra hånd.!
Der er på skrivende tidspunkt tre svende i marken, og tre medarbejdere på kontoret og i butikken, 
bl.a. Charlotte – Christians storesøster – der med sin store viden og hjælpsomhed er et absolut 
aktiv. I butikken sælges alt fra den mindste sikring til det største amerikaner-køleskab, og det man 
ønsker at købe, og som ikke lige er hjemme, skaffes meget hurtigt hjem – undertiden kan det nås 
samme dag! Priserne er konkurrencedygtige, og der er rigtig mange trofaste kunder, ikke blot fra 
vort lokalområde, men også fra Slagelse og oplandet. Det er trygt at handle hos Kirke Stillinge El – 
dette skrives helt for egen regning!!
Med hensyn til installationsarbejde er der typisk ca. 10 daglige opgaver hos ”hr. og fru Hansen” - 
spjældabejde, som det kaldes i de kredse! Det kan være opsætning af nye stikkontakter, 
ophængning af lamper, fejlsøgning m.v. !
I kundekredsen er der også skoler, kirker, vandværker, landmænd og flere godser. Også to 
boligselskaber i Slagelse benytter firmaet som faste serviceelektrikere.!
Christian afslutter med at sige, at de er utroligt glade for at, de lokale støtter firmaet, og at han 
håber, dette vil fortsætte – og at han og medarbejderne sætter service, kvalitet og punktlighed i 
højsædet.!


