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- Årh, en SØLVspade, lød det 
temmelig imponeret fra en af 
de mange unge tilskuere, da 
det første spadestik onsdag 
blev taget til Stillinge Kultur- 
og Fritidscenter, som opføres 
i tilslutning til Stillinge Hal-
len.

Temperaturmæssigt var der 
ikke meget forår i luften, 
men til gengæld masser af 
glæde og forventning, for i 

Stillinge har man ventet  med 
længsel på det nye samlings-
sted.

Det fremgik også, da Lars 
Schou Pedersen, fmd. for Lo-
kalrådet for Hejninge og Stil-
linge Sogne, bød velkommen.

- Kommunens politikere 
har været meget velvillige i 
processen. Meget hurtigt 
kom vi på finansloven og 
projektet blev sendt over i 

forvaltningen. Her er vores 
tålmodighed godt nok blevet 
sat på prøve. Ifølge forvalt-
ningens egen tidsplan skulle 
vi have taget det første spa-
destik den 1. november. Men 
ting tager tid - nogle ting ta-
ger lang tid, konstaterede 
Lars Schou.

- Men nu er vi her endelig 
og lige efter sommerferien 
forventer vi at kunne flytte 

ind i Stillinge Kultur- & Fri-
tidscenter, som i daglig tale 
blot hedder Huset. Vi fra ini-
tiativgruppen og lokalrådet 
håber Huset vil komme til at 
danne ramme om rigtig man-
ge aktiviteter og arrange-
menter. Vi håber, det vil blive 
brugt af  rigtig mange borge-
re til møder, generalforsam-
linger, ungdoms- og aften-
skole, til foredrag, til legestue 
for områdets dagplejere, til 
ungdoms- & pensionistklub, 
til kortspil til sociale og kul-
turelle arrangementer, til 
kunstudstilling og koncerter. 
Vi håber det vil blive brugt til 
at fastholde og styrke sam-
menholdet i vores skønne lo-
kalområde.

For alle borgere
- Huset er ikke en bygning 

til Ungdomsklubben Stjer-
nen, til Lokalrådet eller en 
anden bestemt forening eller 

en gruppe i området. Huset 
er for alle borgere i kommu-
nen i al almindelighed, men 

selvfølgelig for borgerne i vo-
res to sogne i særdeleshed. 
Huset er og bliver en kom-

munal bygning under Kultur- 
& Fritidsforvaltningen, fast-
slog Lars Schou, som heref-
ter gav ordet og overrakte 
spaden til  Ebbe Jens Ahl-
gren, fmd. for kultur- og fri-
tidsudvalget. 

Også han udtrykte store 
forventninger til Huset,  der  
opføres af det lokale bygge-
firma H.J. Huse, som i licita-
tionen vandt konkurrencen 
om at bygge størst og billigst, 
indenfor det afsatte beløb på 
3,8 mill.kr. + moms.

Af hensyn til udvalgsfor-
mandens ryg var jorden løs-
net på forhånd, så trods fro-
sten forløb det første spade-
stik fuldstændig efter pla-
nen, ligeså det andet spade-
stik, hvor to unge elever fra1. 
kl. på  Stillinge Skole, Mathil-
de Düring og Mikkel Thom-
sen, var på banen. Der blev 
råbt hurra for det nye hus - 
og så var der flødeboller og 

Første spadestik til HUSET i Stillinge
Det var en rigtig festdag, da det første spadestik onsdag blev taget til Huset i Stillinge. I alt 410 
kvm., som forventes at stå færdige til sommerferien, til gavn og glæde for det aktive lokalområde

Stueplan og 1. sal i det ny byggeri.

Stillinges nye samlingssted er ventet 
med længsel, og der var talstærkt 
fremmøde til det første spadestik, hvor 
bl.a. elever fra Stillinge Skole viste fla-
gene.
Foto: Georg Hemmingsen
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Ildsjæle bag HUSET
HUSET er blevet til på baggrund af lokale ideer, som man 
har arbejdet med i flere år. Det fremgik også af lokalrådsfor-
mandens tale før det første spadestik ved Stillingehallen: - 
Det hele startede i slutningen af 2007, hvor vi var nogle 
stykker, der mødtes på boldbanen på Støvlebækvej, med   
visioner om at bygge et fælles hus for områdets foreninger. 
hen over 2008-2009 kom flere ildsjæle til, og bygningen blev 
flyttet her til hallen som en tilbygning. Så rykkede vi ud på 
fodboldbanen med et rigtig stort hus, og efter en tur om-
kring Stillinge Erhvervspark, endte vi igen her ved hallen.

 ” Huset er 
ikke en bygning 
til Ungdomsklub-
ben Stjernen, til 
Lokalrådet eller 
en anden bestemt 
forening eller en 
gruppe i området. 
Huset er for alle 
borgere
Lars Schou 
Pedersen

John Jensen (tv), H.J. Huse A/S, står 
for opførelsen af Huset. Her sammen 
med udvalgsformand Ebbe Ahlgren.
Foto: Georg Hemmingsen

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer. 
Priserne gælder kun 11. marts 2011 ved henvendelse i 
butikken.
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