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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Børge Carlsen 23 72 03 51
Hanne Tew 58 54 14 12
Ib Jensen 58 52 97 84
Jack Rasmussen 58 53 44 79
Ketty Munch 40 96 01 77
Lars Bøcher 53 66 59 66
Lars Schou 29 16 97 65
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Yoram Roshu 58 54 18 60

Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com

Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
Bildsøvej 81, 4200 Slagelse

Lokalrådets web-master:
Ib Jensen · www.2sogne.dk 
2sogneweb@gmail.com

Redaktionsadresse:
Arne Olsen
Birkemosevej 11, 
Næsby Strand, 4200 Slagelse
2sogne@gmail.com
Tlf. 60 67 33 42

Næste nummer af  beboerbladet ud-
kommer ca. 1. december 2014.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest d. 10. november 2014.     

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhøren-
de artikler. 

Tryksted: Jannerup offset a/s

”2 Sogne” trykkes i 1600 eksemplarer 
(eftertryk tilladt).

Indlæg og synspunkter, som bringes i 
bladet, deles ikke nødvendigvis af 
redaktionen.

I dette nummer:
  3:  Nyt fra Lokalrådsformanden
  5: Foredrag med Per Larsen
10: Picnickoncert 2014
11: Askehavegård
12: Stillinge Skole
18: Stillinge IF
19: Stillinge IF
20: Trelleborg Friskole
21: Sy-/strikkeklub i Huset
25: Kirkesiderne
36: Plejehjemmet
37: St. Galla & Galleri Hvitnov
38: Mortens Aften i Kelstrup Forsamlingshus
39: Julemarked i Kelstrup Forsamlingshus
 Hejninge Bylaug
44: Ungdomsklubben Stjernen 
45: Historien om en gårdmølle
46: Vandværket ’Sundhedskilden’
47: Hundredårligt træ i Hejninge 
54: Spejderne
 Byfest i Kelstrup
55: Mødekalender

Forside: Trelleborg Friskole afholder gymnastikopvisning for 
eleverne. Foto: Brian Dehlie.

Lokalrådet er meget taknemme-
lig for alle bidrag, som gør det 
muligt at ’2sogne’ kan udkomme. 
Såfremt at du vil give et bidrag til 
bladet, kan beløb sættes ind på kon-
tonummer 5356 - 000242740. - På 
forhånd tak!
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Lokalrådet holdt sammen med Havre-
bjerg Sogneforening, Slagelse Kommune og 
andre ildsjæle stormøde d. 20. september i 
HUSET. På dagsordenen var projekt ”Lo-
kal Udviklings Plan”. På mødet blev vores 
fælles fremtid som et aktivt og attraktivt lo-
kalområde debatteret, og der kom virkelig 
mange gode input til en positiv udvikling.

Hovedoverskriften for en Lokal Udvik-
lings Plan er nok ”Bosætning”, altså nye 
boliger samt ikke mindst fastholdelse af  ek-
sisterende beboelse. Skal vi der bor i områ-
det have en chance for engang at sælge vores 
bolig - og få en ordentlig pris for den - skal 
området vi bor i være så attraktivt, at andre 
folk har lyst til at bosætte sig her, en bosæt-
ning der også er eksistensgrundlag for vores 
fremragende institutioner og handelsliv.

Selvom der var mange gode ideer og in-
put på mødet, er der endnu mange, gode og 
åbne spørgsmål
•  Hvorledes får vi trukket strandturisterne 

længere ind i landet til vores dejlige 
lokalområde og til Slagelse?

•  Kan vi skabe mere liv ved stranden?
• Kan vi udnytte/benytte området ved 

Bildsø Skov noget mere?
•  Kan vi gøre noget for at understøtte  

områdets kunstnere, handlende og 
øvrige erhvervsliv?

•  Hvad med Trelleborg og Tude Å-dal?
• Kan vi gøre noget for at understøtte 

områdets institutioner og foreninger?
•  Hvad med busbetjening, trafiksikkerhed 

og Internetforbindelser?
Det er vigtigt for at gøre vores lokalom-

råde aktivt og attraktivt og for at få udar-
bejdet en god og brugbar Udviklingsplan, 
at bruge resurserne de rigtige steder, på 
de rigtige emner og projekter. Det er altså 
fortsat vigtigt med debat og så mange in-

put som muligt. Vi opfordrer derfor på det 
kraftigste andre foreninger, institutioner og 
ildsjæle i lokalområdet til at deltage i arbej-
det. Ligeledes opfordres alle borgere til at 
”brainstorme” og komme med input til den 
Lokale Udviklings Plan. Det kræver blot lidt 
tankevirksomhed og så en mail til 2sogne-
formand@gmail.com.

Se billeder fra mødet på side 10.

Lokalrådets kasserer - Hanne Tew - 
har brugt sommerferien på at overveje sin 
fortsatte deltagelse i det frivillige arbejde, og 
desværre endte det med en beslutning om at 
trække sig fra Rådet efter 9½ år. Hanne var 
de første år referent, men overtog hurtigt 
posten som kasserer, og har i en lang peri-
ode ansvarsfuldt forestået regnskabsførelsen 
med stor grundighed. Hanne har også i den 
periode omhyggeligt, sørget for ilægning af  
girokort og udsending af  beboerbladet. Lo-
kalrådet og lokalområdet er Hanne stor tak 
skyldig for hendes store indsats.

Heldigvis er lokalrådets vedtægter udfor-
met således, at Rådet konstituerer sig selv, vi 
slipper derfor for afholdelse af  et ekstraor-
dinært beboermøde i forbindelse med den 
nødvendige omkonstituering.

Lokalrådet har kikket indad, men ingen 
i Lokalrådet har ønsket at påtage sig hver-
vet som kasserer, hvorfor vi har kikket udad. 
Her har vi fundet Camilla Jensen fra Næsby 
Strand, der beredvilligt har kastet sig over 
opgaven. Camilla kan naturligvis tidligst 
træde ind i Lokalrådet i f.m. med Beboer-
mødet til marts, men ligesom en minister 
heller ikke behøver at være medlem af  Fol-
ketinget, behøver Lokalrådets kasserer jo 
heller ikke at være medlem af  Rådet.

Trafiksikkerheden har altid været et 

Nyt fra lokalrådsformanden
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varmt emne i lokalområdet. D. 29. marts 
skrev Lokalrådet derfor følgende til Forvalt-
ningen: Hejninge-Stillinge Lokalråd og borgere i de 
2 sogne vil gerne anmode om, at der på næste års 
kommunale budget bliver afsat midler til anlæg af  
ca. 3,3 km cykelsti langs Bildsøvej.
I foråret 2014 vil folketingets trafikpolitiske ordfører 
for forligspartierne holde møde med Transportmini-
steren, og her vil man – ifølge Villum Christensen 
(LA) – beslutte, at yde 50 % dækning af  udgifterne 
til anlæg af  østvendte motorvejsramper ved Tjæreby, 
afkørsel 41. Da kommunalbestyrelsen allerede har 
afsat de resterende midler, vil disse motorvejsramper 
altså være en realitet i 2015.
Hejninge-Stillinge Lokalråd hilser motorvejsramper-
ne velkommen, det har længe været et stort ønske fra 
erhvervslivet, borgerne og sommerhusgæsterne langs 
vores dejlige kyst. Der er i forvejen megen og tung 
trafik på Bildsøvej, og det er derfor bydende nødven-
digt nu, at forlænge den eksisterende cykelsti fra Kr. 
Stillinge til Næsby Strand, helt frem til rundkørslen 
ved Borgergade/Tjærebyvej.
Cykelstien er nødvendig af  hensyn til trafiksikker-
heden, hvor det er vigtigt at afskærme de bløde trafi-
kanter. Strækningen er skolevej, vej til Sportshal, til 
strand og natur. Strækningen er en hovedfærdselsåre, 
hvor opgradering med cykelsti bør prioriteres meget 
højt.
Hejninge-Stillinge Lokalråd anmoder derfor om, at 
der afsættes i omegnen af  7,5 millioner kr. på budget 
2015 til etableringen af  denne cykelsti.

Efterfølgende har Lokalrådet d. 19. juli 
sendt følgende til Byrådet: 

Kære Byråd
Hvis I er ved at smelte i sommervarmen, kan jeg 
anbefale Bildsø - eller Stillinge strand.
Det har været fremme i Sjællandske, at ”ingen” er 
glade for de østvendte motorvejsramper ved Tjæreby / 
Vemmelev - det er usandt, jeg er meget glad for dem.
Jeg er også rigtig glad for, at Byrådet - i følge Villum 
Christensen - faktisk har afsat 2 x 13 millioner til 
projektet. Da staten nu lægger 13 af  de nødvendige 
26 millioner i kassen, har kommunen jo midler til at 
etablere den meget savnede, og nu endnu mere nød-
vendige, cykelsti langs Bildsøvej.
På budget 2014 er der afsat midler til anlæg af  
cykelsti på strækningen Kelstrup - Næsby Strand, 
med de tilovers blevende 13 millioner kan der såle-
des i 2015 anlægges cykelsti på strækningen Næsby 
Strand - Vemmelev og Kr. Stillinge - Bildsø.
I ønskes alle en god og eftertænksom sommer.
 
Nu er det jo så spændende om efterårets bud-
getforhandlinger bærer frugt, for de stærkt 
plagede bløde trafikanter langs Bildsøvej. 
Taler du med en politiker, så ”vrid gerne ar-
men om” på hende eller ham således, at vi 
nu snart kan få fuldendt den cykelsti langs 
Bildsøvej, der blev påbegyndt for snart 35 
år siden.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com 

Girokort
I dette nummer af ’2sogne’ er indlagt et girokort, som kan benyttes, hvis man vil 
støtte, at bladet udkommer. Det er også muligt at indbetale på kontonummer 
5356 - 000242740. Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto 
og omdeling af bladet. - På forhånd tak!
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Mandag den 18. august havde Hejninge-
Stillinge Lokalråd inviteret Per Larsen til at 
holde foredrag.  

Vi havde planlagt at afholde arrange-
menter i Huset, hvor der er plads til 70 per-
soner. Det viste sig dog hurtigt, at der kom 
dobbelt så mange tilmeldinger, så vi måtte 
flytte til de tilstødende lokaler, nemlig Stil-
lingehallen. Det var et fantastisk foredrag 
for de 131 personer, der var fremmødt. Per 
Larsen fortalte så levende om sit spændende 
liv inden for Politiet, Børns Vilkår og ikke 
mindst sit store engagement i Kræftens  Be-
kæmpelse. Der var mange anekdoter, der 
var alvor, men mest humor og en masse lat-
ter.

En stor tak til Per Larsen for en fantastisk 
aften.

Tak til alle deltagere for deres støtte/
bidrag denne aften, til Min Købmand, Stil-
linge Strand for det flotte sponsorat, samt 
til Rikkes Blomster (se udstillingen hos Min 
Købmand, Stillinge Strand), som havde do-
neret en meget smuk buket til Per Larsen.

Per Larsen havde ikke ønsket honorar for 
aftenen, men havde bedt om, at et eventuelt 
overskud gik til Kræftens Bekæmpelse. Og 
sammen med blomsterne og en stor tak for 
en dejlig, underholdende aften fik han såle-
des overrakt kr. 6.550. 

Ketty Munch
Lokalrådet

Foredrag med 
fhv. chefpolitiinspektør Per Larsen
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

Vore folk er omhyggelige og kvalitetsbevidste.
Ring trygt til os og få et fast tilbud på kloakering af din ejendom.

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

Brug din lokale autoriseret kloakmester, så er du sikker på en ordentlig

og fair behandling. Vi er medlem af Dansk Byggeri, Dansk

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

Bildsøvej 106 - Kelstrup - 4200 Slagelse 
Tlf. 5854 9048 - fax 5854 9379 - mobil 4056 9248

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk
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STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 94 84 · Mobiltlf. 40 87 74 84

www.strandensmalerservice.dk

Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Har din bil fået en bule
- eller rust i kanterne...
Kom til os med mange års
erfaring og få et uforbindende
tilbud.

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto- & Pladeværksted
Stillingevej 78, Kirke Stillinge

Tlf. 58 54 71 64
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Har du brug for brodering af navn, logo, 
motto eller lignende?
Det kan f.eks. være på

•   Arbejdstøj af enhver art – lige fra kedeldragter til 
jakkesæt og slips

•   Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks. 
reklamelogoer

•   Hestedækner med navn på hest og/eller rytter

•   Håndklæder, sengetøj, duge osv. – også til hotel- 
og restaurationsbranchen

•   Dåbskjoler med navn og dato
•   Ting til baby: Navnebrodering på f.eks. sengetøj, 

stofbleer og håndklæder 

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385

Madsen’s Multiservice
www.madsens-multiservice.nu

Anlægsarbejde · Gravearbejde 
Anlæg af græsplæner

Entreprise · Træfældning
Udlejning af småmateriel, 
flishugger og hestetrailer 
samt salg af grus og sten.

v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512
Email: ebbensgaard@ofir.dk
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Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

Vi saver, flækker og leverer dit brænde, som du vil have det.

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

26298029 / 26298012
Salg af træpiller og brænde.
Afhentning eller levering i 

nærmeste lokalområde.

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Kontakt:

Brian Olsen 
26 16 57 20 
brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 
martin@stepla.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund 
www.stepla.dk
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Fredag d. 22. august afholdt Lokalrådet for 
3. år i træk. Picnickoncert. Vejret taget i be-
tragtning var opbakningen til arrangemen-
tet ganske fornuftig. Indtil flere regnbyger 
drev ind over Kirke Stillinge denne aften, 
hvilket gjorde, at regnfrakkerne og paraply-
erne måtte frem i kortere perioder.

Musikken blev i år leveret af  kvartetten 
”Morphar & the Ladykillers, som består af  
4 unge mænd på guitar, bas, trommer og 

sang. Bandet leverede et bredt repertoire af  
klassiske hits fra 70’erne, 80’erne og 90’erne 
samt de sprødeste nye hits. Mobilscenen 
blev i år sponsoreret af  vognmandsfirmaet 
JR i Svebølle, som  stillede en lastbilstrailer 
til disposition. Rasmus, Jonas og Mike - vo-
res 3 lokale bartendere - sørgede igen i år for 
god service i baren.

Brugsen leverede drikkevarer, chips og 
slik til fornuftige priser, og med økonomisk 
støtte fra Slagelse kommune lykkedes det for 
Lokalrådet at holde arrangementet omkost-
ningsneutralt.

Der vil helt sikkert blive holdt Picnickon-
cert igen i 2015, hvor vi håber vejret viser 
sig fra den lidt bedre side.

Marianne Espenhain

Læs mere om stormødet i formandens 
indlæg på side 3. Se flere billeder på 
www.2sogne.dk.

Picnickoncert 2014

Billeder fra stormødet i Huset
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Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk

Forandring
Efter en dejlig lang og varm sommer, med 
rutiner i børnehaven, der er præget af  ferie, 
er hverdagen ved at være tilbage i Askehave-
gård. Det er noget, som børnene nyder, for 
de kan jo faktisk godt lide de faste rutiner og 
hverdagens forudsigelighed.

Børnene er også ved at finde sig til rette 
i de nye opdelinger. Nogle nye børn er nu 
blevet de største, med det ansvar og de be-
føjelser, der hører med til det.  Og dem, der 
har været de små, er nu ikke de mindste læn-
gere. Så alle er steget i ’graderne’.

Børnene arbejder med temaet natur og 
naturfænomener, hvor de kommer rundt 
om årets gang: Hvad sker der med naturen 
undervejs og hvordan skifter vejret. Vi kig-
ger på naturen på vores dejlige legeplads, 
samt snakker om, hvad der sker med vores 
træer og buske.

Aktivitetsdag
Lørdag d. 27. september var der endnu en 
gang kaldt sammen til arbejdsdag, hvor vi 
denne gang fik rejst vores nye klatrestativ, 

som vi har været så heldige at få forærende. 
Samtidig fik vi udvidet faldunderlaget og 
skiftet kantafgrænsningen bestående af  træ-
stammer. Som altid var humøret i top! Man 
kan mærke, at børnene hygger sig med at 
tilbringe en hel dag sammen med familien 
i børnehaven. Det er forfriskende at mø-
des med de andre forældre til lidt arbejde 
og snak, som når et andet plan end daglig- 
dagens hej og farvel.

Forældremøde. 
Onsdag den 8. oktober har vi forældremøde 
i børnehaven, hvor vi mødes for at høre om, 
hvad der rører sig i børnehaven, og hvordan 
vores børns hverdag ser ud.

Desuden skal der være valg til forældre-
bestyrelsen, hvor vi håber, at der er rigtig 
mange forældre, der har lyst til at være med 
til at gøre en indsats for børnehaven.

Med Venlige Hilsen 
Bestyrelsen i Askehavegård Børnehave 

www.2sogne.dk
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Skoleåret er kommet godt i gang på Stil-
linge Skole.  Året startede med at skolens 
nuværende 8.klasser var til gallapremierer 
på udsendelserne ”Kundskab eller Kaos”, 
som blev vist på TV2. Programmerne satte 
fokus på skoleskolen i dagens Danmark og 
fulgte eleverne både i skolen og hjemme. Fra 
skolen skal der lyde en stor tak til forældre, 
elever og lærere for deres medvirken i pro-
grammerne. 

Den nye Folkeskolereform, som blev ved-
taget sidste skoleår, er også kommet godt i 
gang. Eleverne har fået flere timer i skolen, 
og der er fokus på øget trivsel, øget fagfag- 
lighed samt innovation. Alle skolens ansatte 
er startet på et 2 årigt kompetenceudvik-
lingsforløb, der uddanner dem til at kunne 
sætte mål for, hvad der skaber den bedste 
mulige progression for den enkelte elevs læ-
ring.

Eleverne i udskolingen, og en stor del 
af  medarbejderne, vil i dette skoleår blive 
uddannet i livreddende førstehjælp. Kurset 
varetages af  en af  skolens lærere, der er ud-
dannet instruktør i førstehjælp. I det kom-
mende skoleår vil resten af  medarbejderne 
blive uddannet. Kurserne vil betyde, at både 
elever og medarbejdere er bedre rustet, hvis 
uheldet skulle være ude.

Skolen har også fået ny skolebestyrelse, 
som har valgt Helene Jørgensen som for-
mand og Kenneth Henningsen som næstfor-
mand.  Skolebestyrelsen har også besluttet, 
at de fortsat vil skrive indlæg i 2sogne. Det 
vil derfor fremadrettet være Amélie Guld-
birk, der står for indlæggene i bladet. Ud-

over valg til Skolebestyrelsen har der også 
været valg til elevrådet. Nanna Thorsen 9. 
klasse er valgt som formand og Jannick Ols-
son 8. klasse som næstformand. Fra skolens 
side skal der lyde et tillykke til de valgte.

Skolen har også fået nye medarbejdere. 
Nedenstående kan I læse en kort beskrivelse 
af  de nyansattes baggrund, og de fag eller 
områder de varetager. Vi mangler dog sta-
dig at ansætte en børnehaveklasseleder, da 
skolens nuværende 0. klasse skal deles i to på 
grund af  øget elevtilgang.

På skolens vegne 
Martin Meier

Janus Ellegaard
Mit Navn er Janus Ellegaard Jørgensen, jeg 
er 40 år, har 3 børn og bor i Slagelse. Jeg 
er pr. 1/8-2014 startet som pædagog i C-
klasserne 7c-7d-9c og er tilknyttet klasserne 
i forskellige timer.

Jeg har tidligere været souschef  i en SFO 
i Slagelse, hvor jeg i samarbejde med skolen, 
havde fokus på specialklasserne og elever 
med behov for ekstra støtte.

Inden jeg startede her på Stillinge Skole, 
har jeg været på Svallerup Skole i 3½ år. 
Svallerup Skole er en specialskole i Ka-
lundborg kommune. Jeg har arbejdet med 
udslusning af  elever til almen skole, i for-
skellige projekter målrettet den enkelte elev, 
primært i 5.-7. klasse. Derudover har jeg 
arbejdet meget med elevernes udvikling af  
sociale kompetencer og elevernes egne res-
sourcer ud fra individuelle samtaler og vej-
ledning.
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Jeg er glad for idræt og bevægelse og har 
gennem Dansk Skole Idræt været med på et 
projekt der hedder ”Styr på sundheden”. I 
min fritid cykler jeg en del og er fodboldtræ-
ner for et U-7 hold i Slagelse.

Anne Dorthe Veise
Jeg er startet på Stillinge Skole dette skoleår 
2014/2015 og har Dansk og er klasselærer 
for 6.a. Derudover har jeg billedkunst og hi-
storie samt USU timer i 5.b og mellemtrin-
net i håndværk og design.

Jeg er læreruddannet og har tidligere 
arbejdet på Buddinge Skole i Vangede og 
Antvorskov Skole.

Jeg er uddannet i linjefagene Dansk, bil-
ledkunst, håndarbejde og sløjd.

Derudover er jeg underviser på Slagelse 
billedskole.

Pernille Rubin
Jeg hedder Pernille Rubin, er 37 år gammel 
og har været lærer i 13 år. Mine linjefag er 

dansk, historie og billedkunst. Derudover 
fungerer jeg som bibliotekar og IT-vejleder.  
Jeg er tilknyttet 9.c og 6.a.  I min fritid er 
jeg engageret i Slagelse Børnekunstforening 
og holder af  at tegne og male.  Jeg er bosat 
i Slagelse sammen med min mand Jesper og 
min 5-årige søn Kristian. Jeg glæder mig til 
at blive en del af  Stillinge Skole. 

Kathrine Halgren Kastrup, 25 år
Jeg blev færdiguddannet fra Læreruddan-
nelsen på Fyn i 2013 med linjefagene ma-
tematik, samfundsfag og specialpædagogik.

Jeg har tidligere arbejdet som vikar på 
hhv. Marievangsskolen i Slagelse og Tom-
merup Efterskole på Fyn.

Jeg blev ansat i en deltidsstilling på Stil-
linge Skole i september 2013. 1. januar 
2014 kom jeg på fuld tid og i juni blev jeg 
fastansat. Jeg vil i skoleåret 2014/2015 
fungere som matematiklærer i 1.a, 1.c, 7.c 
og 9.c. Derudover varetager jeg idræt i 1.a 
samt to USU timer. 

Stillinge Skoles elever 2014/15.
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Vi leverer med stolthed

Privat personlig pleje og praktisk hjælp
Vi vil med et smil arbejde hårdt for, at du har det så godt som muligt!

Som visiteret borger er det helt gratis at få Tammy’s hjemmepleje ud til dig for 
at sørge for både personlig pleje og praktisk hjælp i dit hjem - og få den samme 

ydelse som du får hos de andre, bare lidt bedre og mere personligt.

Det er muligt at tilkøbe ydelser som bad, tryghedsbesøg, fast vagt, rengøring, 
madlavning, ekstra tøjvask m.m. - ring og spørg.

Ring
61 428 482

        Plejehjemsassistent Tammy Grell

Vi er godkendt af Slagelse kommune til praktisk bistand og personlig pleje.
Vi har åbne nødtelefoner 24 timer døgnet rundt og er selvfølgelig med i 

kommunens nødkaldsordning

TAMMY’s HJEMMEPLEJE
Stillingevej 52b • 4200 Slagelse

- hvorfor vælge regionalt, når du kan vælge lokalt!

- Forvent lidt extra
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

Alt i murer-, tag- og facade-arbejde 

Ring gerne for et uforpligtende tilbud

Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87

Åbningstider
Mandag 700-1600  •  Tirsdag 1000-2100  •  Onsdag lukket

Torsdag 1000-1700  •  Fredag 1000-1700  •  Lørdag efter aftale
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Lysgaarden, Kelstrup
B&B

2 hyggelige værelser med separat indgang og med
fælles bad. Det ene med dobbeltseng og det andet

med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden

www.lysgaarden.dk
eller kom forbi og tal med mig eller ring.

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk
B&B er åben hele året, men husk at

bestille værelser i god tid.
Velkommen!

Græsslåning, 
hækkeklipning, 

beskæring af træer, 
malerarbejde mv. 

Kontakt for tilbud. 

v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand

4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07
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Trænerne til Troldungerne i alderen 1-4 år 
søger et par friske og hjælpsomme M/K’er 
fra 8.-9. klasse. Tidpunkt: Mandage kl. 
16.30-17.30, med start snarest mulig. 

Dette er på frivillig basis, men du får lidt 
lommepenge, når sæsonen er slut. Den slut-
ter til gymnastikopvisningen d. 22. marts 
2015

At være hjælpetræner kan være godt at 
kunne skrive på dit CV, når du skal til at 
søge job. 

Vi ser frem til at høre fra lige netop dig, 
som synes, at det er vigtigt med motion, 
også for de helt små. Henvendelse til Dorthe 
Gliese på tlf. 20783086

Træner til 
motions-dame søges
Træner til motion-dame onsdage kl 15.30-
16.30 søges stadig.

Det er et stort ønske, at vi finder en træ-
ner til dette hold.

Så vores bøn er, om du vil hjælpe Stil-
linge IF med at finde en? 

Det kan være dig, din nabo eller en an-
den, som har erfaring med at undervise i 
motion. 

Henvendelse til Dorthe Gliese på tlf. 
20783086.

Dorthe Gliese

Stillinge IF gymnastik

Torsdage fra kl. 15.00-17.00 på plejecentret 
i Kirke Stillinge, vil det være gratis at spille 
Krolf  frem til foråret, hvor sæsonen starter 
op. 

Så sæt tidspunktet af  nu i kalenderen og 
kom og prøv det..

Krolf

Indendørs fodbold i Stillingehallen
Det bliver om torsdagen med start i uge 43.

Tiderne er ikke endeligt fordelt i skrivende stund, men info vil stå på 
www.stillingeif.dk så snart det er muligt.
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Hvorfor ikke? Skal vi ikke have vores eget 
Stillinge-Løb? 

Mål og start kan måske være i Bildsø 
Skov. Vi finder en rundstrækning på 5 km, 
så kan man løbe 5, 10 eller 15 km alt efter 
ens formåen.

Hvad kræves der? Lidt sponsorer til præ-
mier og betaling af  diverse udgifter som 
f.eks. PR, de nødvendige tilladelser, hjælp på 
løbsdagen og afmærkning af  ruten samt...

Det kan også være et duathlon, så skal 
man foruden at løbe også svømme i Store-
bælts bølger...

Ovenstående er noget forenklet, men er 
du frisk og synes, at det er en god idé, så 

vil Stillinge IF gerne stå som arrangør af  
en sådan begivenhed. Det kræver blot, at vi 
nedsætter et lille udvalg - og til det udvalg 
kræves der en håndfuld personer, som ikke 
behøver at have nogen tilknytning til Stil-
linge IF. Jeg er klar - så mangler der kun 4!

Hvis du synes ovenstående lyder spæn-
dende, så skriv til nf@stillingeif.dk eller ring 
på tlf. 60673342. Jo hurtigere, jo bedre.

Du er også meget velkommen til at skri-
ve, hvis du bare synes, det er en god eller 
dårlig idé, eller hvis du har gode forslag til 
sådan et arrangement.

Arne Olsen
Næstformand Stillinge IF

Stillinge IF har stadig ledige badminton- 
baner i Stillingehallen.

Det drejer sig om tirsdag fra kl. 17-18, 
19-20, 20-21 og 21-22.

Hvis du har lyst til at spille, så kontakt 
Hans Kurt Nielsen på tlf. tlf. 58 54 92 86, 

eller send en mail til badminton@stillingeif.
dk. Hvis du har lyst til at spille, men mang-
ler makker, så tøv ikke med at henvende dig. 
Der er måske andre i samme situation.

Hans Kurt Nielsen
Stillinge IF

Går du rundt med en lille webmaster i ma-
ven? Og kan du tænke dig at stå som chef  
for at skabe og vedligeholde en flot og infor-
mativ hjemmeside, som vil komme brugere 
af  Stillinge IF og borgere i lokalområdet til 
gode - så har du chancen nu.

Du får vide rammer indenfor mulighe-
dernes grænser, så du kan teste dine kreative 
evner af, uden at nogen står og ånder dig i 
nakken.

Er du frisk på denne lille udfordring, så 
kontakt undertegnede på nf@stillingeif.dk 
eller tlf. 60673342. Har du evt. bare en god 
idé til ovenstående, så er du også meget vel-
kommen.

Arne Olsen
Næstformand Stillinge IF

Stillinge-Løbet 2015

Ledige badmintonbaner 
i Stillingehallen

Webmaster til Stillinge IF
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Skoleåret er i skrivende stund cirka en må-
ned gammelt. Som friskole bestemmer vi 
heldigvis selv, hvordan vi organiserer skole-
dagen for skolens børn og den ditto arbejds-
dag for lærere. Undervisningen på friskoler 
skal, som det hedder ”stå mål med folkesko-
lens”. Derfor har vi indført ét element fra 
folkeskolereformen: Fremadrettet, så begyn-
der vi derfor også med tysk fra femte klasse. 
Det er godt initiativ, børnene er meget mo-
tiveret og kan rumme det. Og så er det jo 
bare om at hælde på de små flasker. Tysk 
har i mange år været helt uretmæssigt sat 
uden for det gode selskab, og det er synd og 
skam, når vi danske har så meget kulturelt 
til fælles den store nabo mod syd. Ellers fort-
sætter vi fagligt i de spor, der er blevet lagt 
ud i de foregående år. Eksempelvis med en-
gelsk fra 1. klasse, som også er blevet indført 
i reformen. Det er fire år siden, at vi beslut-
tede os for at prøve dette. For os gik det over 
al forventning, og nu er det en integreret del 
af  vores undervisningstilbud, som vi ikke vil 
undvære.

Vi lægger vægt på at møde eleverne på 
deres niveau, så vi bedst muligt kan forlø-
se den enkeltes potentiale. Og uden solide 

danskkundskaber så kommer ingen vidt 
omkring, når udgangspunkt er i den dan-
ske del af  lærdommens land. En af  vores 
dansklærere er uddannet læsevejleder, og 
hun har arbejdet en del med børnene det 
seneste år. Vi tager i år nu yderligere fat med 
en systematisk screening af  de mindste børn 
for ordblindhed og andre læsevanskelighe-
der. Vi har en klar ambition om at opfange 
de børn med medfødte vanskeligheder, som 
kræver en ekstra indsats ud over den norma-
le undervisning. Vi vil tage fat i børnene så 
tidligt som overhovedet muligt, for på denne 
måde bedst at kunne støtte dem. 1. og 2. 
klasserne kommer gennem de kærlige, faste 
hænder i løbet af  efteråret, og til foråret står 
0. klassen for tur.

Tilsvarende er vi ved at styrke vores til-
bud i matematik, hvor vores skoleleder er 
ved tage den supplerende uddannelse som 
matematikvejleder. Det er jo nemlig sådan, 
at ligesom man kan være ordblind, så er 
der også nogle mennesker, der er talblinde. 
Det er ikke et helt ubetydeligt antal. Inter-
nationale undersøgelser sætter antallet af  
ellers normalbegavede talblinde til omkring 
5% af  verdens befolkning. Og de af  vores 

Trelleborg Friskole

Sprog må der til 
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skolebørn, der måtte havde dette handicap, 
de har brug for en anden form for under-
visning for at tilgodese deres indlæringsvan-
skeligheder. 

Vi har hen over sommeren og op til sko-
lestart oplevet en stærk interesse for vores 
skole fra nye familier. Det glæder vi os na-
turligvis rigtigt meget over. Det er altid rart, 
når andre, end dem der  allerede kender 
skolen, også ønsker at være en del af  vores 
fællesskab. I nogle årgange er det gået me-
get stærkt, og nogle klassetrin har derfor nu 
ligefrem børn på venteliste. Skolens ledelse 
har som en konsekvens af  dette besluttet at 
træde lidt på bremsepedalen, så børnene 
og klasserne kan finde deres egne ben og 
få klassefællesskabet til at fungere optimalt. 
Tilgangen har medført, at selv om vi havde 
en meget stor afgangsklasse, så går vi ind i 
det nye skoleår med samme antal elever som 

ved sommerferiens start. Det er vi naturlig-
vis meget taknemmelige for. For det er et 
stort ansvar, som vi påtager os. Men det er 
dog også et ansvar, som vi ved, at vi voksne 
og børn, i fællesskab, kan håndtere.

Det er yderligere godt for kontinuiteten, 
at vi denne sommer ikke har haft nogle 
udskiftninger i lærerstaben eller blandt det 
administrative personale. Vi har dog ikke 
tænkt os af  denne grund at stå stille, så ved 
skoleårets start udvidede vi lærestaben med 
endnu en lærer. Denne gang har vi tiltrukket 
en lærer med stærke kompetencer og flere 
års undervisningserfaring i fysik og matema-
tik. Det bliver så godt, og jeg er ikke i tvivl 
om, at hun bliver et rigtigt værdifuldt sup-
plement til vores i forvejen stærke hold af  
lærere. Det lover godt for fremtiden.

Tekst: John Jensen
Billeder: Brian Dehli    

Så nærmer tiden sig, hvor vi trækker inden-
dørs, og vi skal have fundet vores kreative 
gener frem igen. 

Nu skal der hygges og vi skal have gang i 
diverse håndarbejder, som måske har ligget 
lidt stille i det herlige sommervejr.

I vores område er der mange kreative 
sjæle, som laver flere forskellige slags hånd-
arbejde. Derfor kunne det  være en sjov ide 
at lave et samlingssted, hvor interesserede 
kan mødes, sludre og udveksle gode ideer, 
lave håndarbejde sammen – og fremfor alt 
– hygge sig sammen. 

En kreativ klub, en strikkeklub – kald det 
hvad I vil – et sted hvor man kommer med 

sit håndarbejde i tasken for at lave noget og 
for at være sammen med andre med samme 
interesse.

Vi har fået stillet Husets lokaler til 
rådighed hver torsdag formiddag fra 
10.00 til 12.00 og første gang vi mø-
des er: Torsdag den 9. oktober 2014.  
 
Det er HUSET, Bildsøvej 74C, indkør-
sel ved Stillingehallen og til højre.

Der behøves ingen tilmeldinger på for-
hånd, pak dit håndarbejde i tasken – og 
mød op.

Vi ses, 
Venlig hilsen Marianne Birch

Korssting-hækling-papirklip-kort-collage-strik-
patchwork-quiltning-sy-

kurveflet-scrapbooking-perler-orkis-maling-
smykker-sy-osv.-osv.-osv.
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Støt vores annoncører - de støtter os!

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING
FORLEV VOGNMANDSFORRETNING

containere  |  inDUStriaFFaLD  |  entrePrenØrKØrSeL
Kraner oP tiL 27 tM M/U GreB  |  BLoKVoGnStranSPort

LeVerinG aF GrUS, Sten, MULDJorD oG SKÆrVer
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NYE
ÅBNINGSTIDER

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-18.00
Lør.-søn. kl. 7.30-15.00

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

TLF. 58 54 90 35 · FAX: 58 54 95 40 - BILDSØVEJ 157 · 4200 SLAGELSE · WWW.SPAR-NAESBYSTRAND.DK

NÆSBY STRAND
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Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE 
EL - FORRETNING A/S 

Stillingevej 66, 4200 Slagelse 
Tlf.: 58 54 71 25 · Mobil: 29 25 05 44  
Fax: 58 54 83 45 
E-mail: kirke-stillinge.el@get2net.dk 

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen 

Frisør 
Harlekin

v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket lørdag og mandag · Også solarium
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OM AT TJENE OG OM STORHED 
 
Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, 
der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. 
 Vi skal tjene. Vi kommer til at tjene, for det er 
vores lod. Gud har kaldet på os. Det skete da vi blev 
døbt. Altså er vi kaldede. Vi behøver ikke at vente på 
at føle et kald. Vi er kaldede. Vi er kaldede til tjene, 
og vi kommer til at tjene. Sådan er det, at være døbt, 
for ved dåben blev vi Jesu Kristi disciple. 
 Det er ligesom i lignelsen om arbejderne i vin-
gården. De, der havde slidt hele dagen, fik den sam-
me løn, som de, der var ansat sidst på eftermiddagen 
og kun havde arbejdet kort tid. Og da de første be-
klagede sig over det, fik de som svar af vingårdsman-
den: Er dit øje ondt, fordi jeg er god? Eller har jeg 
ikke lov til at gøre, hvad jeg vil, med det som er mit? 
Altså give den løn, som jeg vil. Du har fået, hvad du 
blev lovet. 
 Sådan er det altså i Guds rige. Vi bliver ikke stil-
let i udsigt, at vi kan gøre os fortjent til en stor løn, 
en fornem plads, hvis vi anstrenger os for det. Til 
gengæld bliver vi stillet i udsigt, at vores liv skal blive 
et liv i tjeneste, hvad enten vi samtykker i det eller ej. 
 Jesus sagde som bekendt også: Hold budene, så 
skal du leve. At leve er at holde budene, og at holde 
budene er at tjene. For hvad siger budene? Budene 
sammenfattes i kærlighedsbudet. Du skal elske din 
næste som dig selv. Dermed er tjenesten angivet. Og 
der er ingen grænse for tjenesten. Tjenesten skal 
være dit liv.  
 Vores liv skal være tjeneste, og det vil blive tje-
neste. Det er der altså ingen tvivl om, men derimod 
er nok mere tvivlsomt, hvor gode vi vil være til at 
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tjene. At vi skal tjene indebærer jo ikke, at vi også vil 
det. Det indebærer jo ikke, at vi vil høre kaldet. At vi 
alligevel bliver sat til tjene, betyder ikke, at vi uden 
forbehold og uden afbrydelse og uden modvilje gør 
det.  
 Ikke desto mindre er det livet. Vil du leve så 
hold budene. Livet er i kærligheden. Livet er i tjene-
sten.  
 Men derfor er det også et glædeligt budskab, at 
Jesus kom for at tjene, og at han gav sit liv som løse-
sum for mange. At han var Guds lam, som bar ver-
dens synd, også vores.  
 Det er et glædeligt budskab, at det i Guds rige 
ikke går efter fortjeneste, men efter Guds bestem-
melse. At lønnen vi får ikke skal svare nøjagtigt til, 
hvad vi har gjort os fortjent til. MB 
 

SANGAFTEN I PRÆSTEGÅRDEN 
Onsdag, den 8. oktober, kl. 19.30 

 

 
 

Organist Viola Chiekezi, Sct. Peders kirke i 
Slagelse, har lagt programmet for denne sangaften og 
vil desuden fortælle lidt om Estland, hvor hun kom- 

mer fra, og præsentere os for nogle estiske sange. 

Alle er velkomne. Der er kaffebord og fri entré. 
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SPIL DANSK AFTEN 

I  
HEJNINGE KIRKE 

Torsdag, den 30. oktober, kl. 19.30 

Vi fortsætter den gode og hyggelige tradition med at 
markere den landsdækkende Spil Dansk Dag med 

sangaften i Hejninge kirke. Vi tager højskolesangbogen 
frem og synger hele aftenen.  

Menighedsrådet serverer kaffe  
og småkager i pausen. 

Alle er velkomne. Fri entré. 
 

KONCERT I STILLINGE KIRKE 
Mandag, den 17. november, kl. 19.30 

Saxofonist Daniel Nielsen spiller med en lille gruppe 
musikere. 
 

 
 

Daniel Nielsen er i gang med konservatorieuddannel-
sen på Musikhögskolan i Malmö, hvor han studerer  
jazz og komposition. 

Alle er velkomne, der er fri entré. 
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STUDIEKREDS I PRÆSTEGÅRDEN 
 

 
 

Præsten og digteren Jakob Knudsen er nok bedst kendt 
for sine salmer Se, nu stiger solen og Vi pløjed’ og vi så’de, 
men han skrev blandt andet en række romaner (bl.a. 
Angst, Mod, Gjæring, Afklaring, Sind, Rodfæstet) og adskillige 
essays og artikler. Jakob Knudsen er blevet sammenlignet 
med den store russiske forfatter Dostojevskij.  
I efterårets studiekreds skal vi læse et lille udpluk af hans  
værker: 

Torsdag, den 23. oktober, kl. 20.00: 
„Om Idealitet.“ – artikel. 

Torsdag, den 6. november, kl. 20.00: 
„At være sig selv.“ – artikel. 

Torsdag, den 13. november, kl. 20.00: 
„Angst.“ – roman. 

De to første aftener vil blive indledt af sognepræst Mor-
ten Brøgger, mens tidl. gymnasielærer Jørgen Glenstrup 
vil indlede den sidste aften med en gennemgang og for-
tolkning af dannelsesromanen Angst, der er bygget over  
Martin Luthers liv.  

Artiklerne kan fås i kopi hos Morten Brøgger, der også 
kan formidle hjemlån af et større antal eksemplarer af 
romanen Angst fra biblioteket. Kontakt mig! 
 
Alle er velkomne!  
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Nyt fra menighedsrådet 
 
Menighedsrådet har afholdt syn på kirke, kirkegård, 
præstegård og graverbolig d. 3. september. Dette årlige 
syn skal finde sted inden 1. oktober. Her gennemgås alt  
grundigt, således at vore ejendomme er i forsvarlig stand. 

 
 Ellers skal der installeres nyt gasfyr i præstegården, 
således at energiforbruget mindskes væsentligt. Dette 
arbejde er ved at blive igangsat.  
 I provstiregi etableres der en kirke-skole-tjeneste i 
samarbejde med Kalundborg provsti og Slagelse-Skælskør 
provsti. 
 Som det kan læses andet steds på kirkesiderne for-
søger vi at få operasanger Jens Christian Wandt til at være 
årets gæst ved julemødet i forsamlingshuset torsdag d. 4. 
december. Sidste år glippede dette jo, grundet den vold-
somme decemberstorm. Han har sagt ja, og jeg tør roligt 
sige, at der venter jer en hyggelig og stemningsfuld musi-
kalsk aften. 
 Ellers har menighedsrådet møder d. 22. oktober, 19. 
november og 22. januar. Møderne er offentlige, og alle er 
velkomne. 
  På menighedsrådets vegne. 
  Ebbe Gjørup/formand. 

I skrivende stund er den 
nye direkte trappe fra par-
keringspladsen op mod 
kirkens indgang ved at 
blive etableret. Menigheds-
rådet arbejder i øvrigt vi-
dere med den meget detal-
jerede kirkegårdsplan. Næ-
ste skridt bliver at plante 
nogle solitære træer i kirke-
gårdens sydvestlige hjørne 
på det nye græsareal.
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JULEMØDE 

Torsdag, den 4. december, kl. 19.00 
i Kirke Stillinge forsamlingshus 

 

 
 

Gå julen i møde med en stemningsfuld aften i 
selskab med operasangeren Jens-Christian Wandt. 
 Julens og advents smukke salmer og sange er på pro-
grammet og præsenteres med små anekdoter om musikken, 
tanker ved juletid, fortællinger om julens mærkelige tradi-
tioner, oplevelser fra mange julekoncert i både ind- og 
udland, og samarbejdet omkring julens musik med spæn-
dende personligheder. Solistiske indslag veksler med fælles-
sang hvor alle synger med. Hør bl.a. O hellige nat, Julebudet, 
Glade jul, Barn Jesus i en krybbe lå, Der er noget i luften, og 
mange andre af julens elskede salmer – også et par af de 
populære engelske Christmas Carols.  
 Jens-Christian Wandt er kendt fra Julekoncerten i 
Skagen Kirke som TV2 har sendt hvert år til jul siden 2010. 
Han er arrangør af Verdensballetten som hvert år turnerer i  
Danmark. I 2010 udgav han albummet „Jul i Skagen“. 

Der vil desuden være kaffebord, børnekor og udlodning af  
julestjerner. 

Entré 30,- kr. Alle er velkomne. 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

5. oktober, 16. s.e. trin. 1030 900 
12. oktober, 17. s.e. trin. 1400 * Ingen 
19. oktober, 18. s.e. trin. 900 1030 
26. oktober, 19. s.e. trin. 1030 Ingen 
 
2. november, Alle helgen 1030 Ingen 
9. november, 21. s.e. trin. 1030 900 
16. november, 22. s.e. trin. 1030 Ingen 
23.nov.,Sidste s. i kirkeåret 1030 Ingen 
30.nov., 1. s. i advent 1600 1030 

Gudstjenester på plejehjemmet 
1. oktober og 12. november, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Lone Uldall-Jørgensen. 

Kirkebil 
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til 
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For 
at bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe  
fredag inden kl. 16. 

Ferie 
Sognepræst Morten Brøgger holder fri 6.-13. og 
21.-22. oktober. Embedet varetages af præsterne i 
Sct. Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 
58 52 08 81.  
(Se også www.sctpederskirke.dk). 
 
Vores egen hjemmeside: 
www.stillingekirke.dk – gælder for både Kirke 
Stillinge og Hejninge sogn! 
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Sognepræst  
Morten Brøgger,  
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,  
e-mail: mbr@km.dk  
Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,  
mandag træffes sognepræsten ikke.  

Stillinge sogn  
Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.  

Menighedsrådet:  
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,  
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk  

Kirkeværge Susanne Broustbo, tlf. 61 65 40 88,  
e-mail: susannebroustbo@yahoo.dk.  

Birte Andersen  
Jens Erling Jensen  
Poul Tranekær Nielsen  
Søren Skovager  
Joachim Wolder 

Hejninge sogn  
Graver Per Berg Christiansen, tlf. 31 39 49 15.  

Menighedsrådet:  
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,  
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk  

Kirkeværge Alfred Berg, tlf. 58 54 92 51,  
e-mail: skrivtilberg@stofanet.dk.  

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Else Berg  
Knud Hansen 
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
ig
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Lars Meng 40 53 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

Hanne*s Rengøring
Alt i rengøring

tilbydes

Tlf. 2125 8385
info@hannesrengoering.dk
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

www.hjhuse.dk   -   coj@hjhuse.dk
Bildsøvej 106, Kelstrup, 4200 Slagelse   -   tlf. 58 54 90 48

Total-, hoved- 
eller fagentre-
prenør

Aut. 
kloakmester

Tømrermester

Egen produktion 
af døre og 
vinduer i 
lærketræ

Kunstgræsanlæg
i hele Danmark
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 120,- kr.
Luksus permanent 590,- kr.
Miljøvenlig permanent 670,- kr.
Langt hår 743,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-17

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leveres.
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Så er sommeren ved at gå på hæld. Det har 
været en fantastisk og dejlig sommer. Alle 
har nydt det til fulde. Vores have har aldrig 
været så smuk som i år. 

Vi vil få tilrettelagt vores arbejdsdag, så 
de borgere der har lyst til at komme ud og 
gå en tur, kan komme det hver dag, hvis el-
lers vejret tillader det. 

Vi kører fortsat ture ud i det blå og nyder 
den skønne natur. 

Hver fredag er der gymnastik for alle i 
huset og boligerne, hvis nogen har lyst. 

Rapporten fra vore uanmeldte tilsyn lig-
ger på vores hjemmeside, hvis nogen har 
interesse i at læse den. 

Vi har mistet lidt beboere hen over som-
meren, men pr 1. september er plejehjem-
met fyldt op igen. Velkommen til de nye 
og deres pårørende. Vi håber, at I vil blive 
glade for at være hos os. 

Igen i år holder vi en efterårsfest for på-
rørende, venneforeningen og beboerne i ok-
tober. Denne gang er det vores fantastiske 
Venneforening, der betaler gildet med sang 
og musik.

Hen over efteråret skal vi have kor på 
besøg. 

Vi planlægger en løvfaldstur for vores æl-
dre i oktober, så de kan komme ud og nyde 
de skønne farver på træer og buske. 

Syrenhuset har søgt om besøgshund gen-
nem Trygfonden, hvilket vi glæder os til. 

Vi er lige kommet hjem fra en fantastisk 
ferie i Grenå. Det var en dejlig tur med  
strålende sol alle dage.

Vi havde en masse dejlige oplevelser. 
Blandt andet besøgte vi Randers Regnskov, 
vi så masser af  jysk natur, vi havde danse- 
aften og hygget samt spist en masse god 
mad.

Flere af  beboerne er allerede begyndt at 
snakke om næste års ferie.

Venneforeningen har gang i loppemarke-
det den første lørdag i måneden. Så har du 
tid, så kig forbi og gør et godt loppefund. 

Frivillige Ellen og Margit fra Stillinge 
Plejehjem holder DEMENS CAFE for 
alle interesserede den 22.09.14 kl.14.00 

Demenskonsulent Jane Thorup 
svarer på spørgsmål. Har det din in-
teresse, så ring og hør nærmere eller 
tilmeld dig på tlf. 58574110. 

Der serveres gratis kaffe og brød. 
De bedste hilsner

Stillinge Plejehjem

Plejehjemmet

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange 
arrangementer, informationer og øvrige aktiviteter der er i vores 
lokalområde. 
På www.2sogne.dk  finder du mange relevante oplysninger om 
det lokale erhverv, om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore 
turister i lokalområdet, den lokale kalender og meget mere.
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St. Galla, Strandvejen 119, 4200 Slagelse, stgalla@stgalla.dk, stgalla.dk, tlf. 2883 8743 
Galleri Hvitnov, Strandvejen 119, 4200 Slagelse, psnypost@gmail.com, galleri-hvitnov.dk, tlf. 6080 5031 

St. Galla & Galleri Hvitnov 
I skal ikke køre langt i lokalområdet, før der er oplevelser i vente! 

 

Mindre end én kilometer fra vikingeborgen Trelleborg, ser I det sorte skilt, der peger mod galleriet St. Galla. 
På den smukke hvide gård bor glaskunstneren Branka Lugonja  og  hendes mand Sole. Tager I turen op ad 
markvejen, er der to gallerier at besøge - Glasgalleriet St. Galla og Galleri Hvitnov. 

Allerede på gårdens ydre vægge mødes I med farverige glasmalerier, og træder I indenfor i den smukt 
restaurerede længe, hvor fade, lysestager, skåle, skulpturer står side ved side, er verden ikke længere den 
samme. 

Når I besøger ST. GALLA er det et must, at I skal se badeværelset! Smukke glasfliser, glasbilleder på 
væggene og ikke mindst den underbelyste glasvask er ikke set lignende. 

Det er også spændende at se værkstedet, hvor værkerne bliver til. Side ved side står glasfarverne og venter 
på at blive taget i brug. Sælsomme metaller venter på at blive lagt i glasset, hvor de efterfølgende i mødet 
med de 800 grader opvarmede ovne udvikler smukke mønstre og farver. 

Branka og Sole Lugonja kom, som flygtninge fra Jugoslavien, i begyndelsen af 90érne. Efter mange år i Ribe, 
hvor huset blev for småt til Brankas kunstneriske virke, endte familien i Hejninge, hvor der ventede et stort 
restaureringsarbejde. Efter megen slid og mange måneders hårdt arbejde har gården udviklet sig fra den 
grimme ælling til den smukke svane.  

Den 1. august blev der føjet endnu en aktivitet til gården. Da endnu en af længerne på gården blev taget i 
brug af billedkunstneren Susanne Hvitnov. Med udsigt over de smukke marker kan man her nyde kunst i 
mange afskygninger. Susannes farverige billeder hænger side om side med Jette Isaksens grafiske arbejder. 
På gulvet møder I Mogens Søbygårds finurlige skulpturer og trædrejer Arne Jørgensens fantastiske fade og 
smukke træfugle. 

Begge gallerier er åbne onsdag, torsdag og fredag fra kl. 14 – 16. og i weekenden fra kl. 11 – 16. 
I weekenden er der mulighed for køb af kaffe og sodavand. 
 
Ring og aftal et besøg med mulighed for foredrag af Branka Lugonja og tilkøb af lækre kager til kaffen eller 
en dejlig frokostbolle/sandwich. 
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Så afholder Kelstrup Forsamlingshus
Mortens Aften

Mandag den 10. november 2014 kl. 18.00

Hovedretten består af:
And stegt med svesker og æbler,

brune og hvide kartofler, rødkål og dansk sovs.

Desserten er:
Hjemmelavet æblekage og kaffe.

Alt dette får I for kr. 130,00 pr. person.
Der sælges øl, vin og vand i baren.

Salg af kinesisk lotteri med flotte gevinster under middagen.

Bindende tilmelding kan ske 
fra 15. oktober 2014 fra kl. 07.00
til Rita Sørensen, tlf. 58 54 94 11

Max. 90 personer til arrangementet – først til mølle princippet

Kom og vær med til en hyggelig aften med venner,
familie og naboer.

Kelstrup Forsamlingshus - et besøg værd.
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Hejninge Sogn har fået et Bylaug. Forenin-
gen Hejninge Bylaug blev stiftet den 23. 
4april 2014 på grundlag af  ønske fra flere 
borgere i byen om mulighed for bedre kon-
takt og for flere fælles oplevelser i det nære 
miljø.

Formålet med foreningen er derfor at få 
skabt et godt socialt og kulturelt miljø ved at 
planlægge og gennemføre forskellige aktivi-
teter af  både social og praktisk art.

Ind til videre er der gennemført/planlagt 
loppemarked, byfest, forskellige fælles ture i 
nærområdet, besøg på St. Galla, fremstilling 
af  en opslagstavle til bylauget og der er flere 
planer og ideer undervejs.

Foreningens virksomhed er almennyttig 
og er åben for enhver borger bosiddende 
i Hejninge sogn, og som tilslutter sig for-
eningens formål. Tilmelding kan ske ved at 
sende en mail til bestyrelsen@hejninge.dk, 
hvorefter tilmeldte løbende modtager infor-
mation om aktiviteter m.v.

Der er p.t. ikke medlemskontingent.
Man kan kontakte os ved at skrive til be-

styrelsen@hejninge.dk
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Hejninge Bylaug

Præsentation af Hejninge Bylaug

Julemarked
Kelstrup Forsamlingshus

Bildsøvej 100

afholder julemarked

Søndag d. 23 november 2014 
kl. 10.00 - 15.00

Kom og gør en god handel med bl.a. 

Juledekorationer, Adventskranse, 
Julepynt, Kalendergaver og meget andet.

Stande sælges for kr. 100,- pr. bord à ca. 2 meter. 
Henvendelse vedr. standeplads skal ske til Rita Sørensen, tlf. 5854 9411. 

www.2sogne.dk
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TØ
MRER-GÅRDEN ApS

Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse

Ny-byg • Renovering • Tilbygninger • Sommerhuse
Papirisolering • Hovedentreprise • Tagarbejde

21 75 91 34 • 58 54 91 31

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde 

Kloakering  & dræning 
Tilslutning til offentlig kloakering 
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m. 
Støbearbejde 
Jordflytning 
Kystsikringer 
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m. 
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons 
Nedrivning med professionelt udstyr 
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl 
Salg og levering af sten - og grusmaterialer,  jord og granitskærver  
Belægningsarbejde 
Ny, om - og tilbygninger 
Total, hoved og fagentreprise 
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse 
TV-inspektion af kloaker 
Saltning og snerydning  
Container kørsel/Udlejning 

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet 
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med 
professionelt udstyr. 

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i 
projektet. 

 

 

                                                              

 

Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde 

Kloakering  & dræning 
Tilslutning til offentlig kloakering 
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m. 
Støbearbejde 
Jordflytning 
Kystsikringer 
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Ny, om - og tilbygninger 
Total, hoved og fagentreprise 
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse 
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Saltning og snerydning  
Container kørsel/Udlejning 

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet 
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med 
professionelt udstyr. 

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i 
projektet. 
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

Tlf.: 58 54 86 76
Bil: 40 35 06 69

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

Have & Park
Trailere samt marine produkter

Have & Park
Trailere
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Fællesformand  Brian Grundahl 5194 9397  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  Arne Olsen 6067 3342 nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Michelle B. Nielsen 5126 2044 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Hans Kurt Nielsen 5854 9286 badminton@stillingeif.dk  
Fodbold senior  Ole Madsen 2140 2030  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Fodbold ungdom  Ole Madsen 2140 2030  fodbold_ungdom@stillingeif.dk 
Gymnastik  Dorthe Gliese H. 2078 3086 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Jacob Raft 5182 2778  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Connie Jensen  4033 3537  petanque@stillingeif.dk 
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Stillinge Idrætsforening

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Tøj og ting
Møbelgenbrug
Løvegade 68
Tlf. 58 53 24 11
Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

Når du handler hos os,
eller forærer os ting, du ikke

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

Kirkens
Korshær
Slagelse

Disagervej 22, Øster Stillinge · www.bo-groent-slagelse.dk

Åbent hverdage 9-1730· 
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
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www.klubstjernen.dk

Så er klubben startet op igen efter en dej-
lig sommer. 1. klubdag var tirsdag d. 
09.09.2014

Vores åbningsdage er tirsdage og ons-
dage mellem kl. 14.00 og 21.00, for børn og 
unge fra 3. klasse til det 18. år fra de 3 sogne, 
Havrebjerg, Hejninge og Kirke Stillinge.

Der er 2 gratis prøvegange, derefter ko-
ster det 300,- kr for en sæson pr. barn, dette 
er uanset indmeldelsestidspunktet. Enkelt-
besøg efter prøvegangene koster 15,- kr.

Indmeldelsessedlen kan printes ud på vo-
res hjemmeside www.klubstjernen.dk eller 
hentes i klubben.

Sedlen og penge afleveres på samme tid 
i klubben.

Klubben er et fristed og ikke en pasnings-
ordning, det vil sige, at er man udenfor klub-
ben, er det på eget ansvar.

Klubben er på frivillig basis, så vi i besty-
relsen er meget afhængige af  forældrehjælp, 

eller hjælp fra anden person over 18 år i fa-
milien, så vi håber meget på, at man vil være 
behjælpelig med i løbet af  sæsonen at tage et 
par vagter pr. barn, man har indmeldt.

Der vil løbende være aktiviteter i klubben 
eller ud af  klubben i form af  gameraften, 
svømmehal, bowling, biograf  eller andet. 
Disse aktiviteter er KUN FOR MEDLEM-
MERNE.

Noget, der ligger fast, er vores julebanko. 
I år er det tirsdag d. 16.12.14 kl. 18.00. Op-
slag til de forskellige aktiviteter vil varsles ca. 
en måned før, så følg med på vores hjemme-
side, på Facebook samt på skolen.

Klubben holder generalforsamling lør-
dag d. 31.01.2015 kl. 17.00. Se opslag i 
2sogne start januar 2015.

Klubben glæder sig til endnu en sæson 
med glade dejlige børn i klubben. 

På bestyrelsens vegne 
Dorthe Gliese

Støt vores annoncører 
- de støtter os!
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Ved gærdet mellem Tårnhøjgård på Kirke 
Stillinge mark og Glenhøjgård på Bildsø 
mark blev der i 1897 bygget en gårdmølle. 
Den lignede de store hollandske møller, men 
var langt mindre. Den stod der kun i 18 år, 
for den blev revet ned i 1915. 

Det sekskantede skrog var bygget op af  
træ og beklædt med træspån. Det var 4 m 
i diameter forneden og 2 m foroven. Høj-
den var 5 m foruden hatten, og vingerne 
var 9,5 m lange. Møllen har således været 
over 10 m høj til øverste vingespids. Hatten 
var dækket med tjærepap. På et loft inde i 
møllen var anbragt en 33 tommers kværn. 
Gangtøjet og akslerne var af  jern, mens 
stjernehjulet var af  træ. Der var cementgulv 
i bunden af  møllen. I brandforsikringen 
blev det nævnt, at møllen kun blev benyt-
tet til formaling af  ejernes eget korn. Den 
blev vurderet til 800 kr. De 2 ejere var Hans 
Christensen på Tårnhøjgård og Ole Jensen 
på Glenhøjgård. På 

et dokument fra 1907 kalder Hans Chri-
stensens søn, Viggo, sig for møllersvend.

På Tårnhøjgårds mark lå også Tårnhøj 
Mølle, der var blevet bygget i 1874. Den 
daværende ejer af  Tårnhøjgård, Christen 
Hansen, havde solgt 2½ tønder land til op-
førelse af  en hollandsk vejrmølle. Ved salget 
betingede han sig, at han gratis kunne få 
malet 50 tønder korn om året i 5 år.  Dette 
var således for længst ophørt, da gårdmøllen 
blev bygget. Ole Jensen havde købt Tårnhøj 

Mølle i 1878 efter først at have været for-
pagter, og i 1891 købte han også nabogår-
den Glenhøjgård. Tårnhøj Mølle solgte han 
så til Carl Vilhelm Harder i 1894. 

Møller Harder må have været ret util-
freds med at miste sine 2 nærmeste kunder. 
Det var almindeligt kendt over hele landet, 
at bøndernes små gårdmøller var en torn i 
øjet på dem, der havde mølleri som erhverv. 

Historien  om  en  gårdmølle
Af  Helge Christiansen 2014

Ukendt gårdmølle
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Gårdejer Hans Christensen på Tårnhøjgård 
ved Kirke Stillinge tog i 1907 initiativ til at 
få oprettet et fælles vandværk for hans egen 
gård og 9 andre ejendomme i nærheden.

I ”Tinglæste Papirer Antvorskov Amt” 
kan man læse, at det den 11/10-1910 blev 
tinglæst, at bestyrelsen for vandværket 
”Sundhedskilden” havde optaget et lån på 
4300 kr. og forrentet det fra 1/8-1907. Be-
styrelsen bestod foruden Hans Christensen 
selv af  gårdejer Jens Peder Jensen, Glenhøj-
gård og statshusmand Hans Peder Nielsen 
(nu Kærrebjergvej 5). De øvrige 7 var Hans 
Nielsen (Kærrebjergvej 1), murer Mor-
tensen (Kærrebjergvej 2, Niels Peter Chri-
stensen (Kærrebjergvej 3, Niels Rasmussen 
(Bildsøvej 24, møller Sonnesen (Grønhøjvej 
2), Niels P. Frede (Grønhøjvej 7 og Frederik 
Johansen (Grønhøjvej 9. 

Vandværket var bygget på 2 små parcel-
ler med matrikelnummer 18c.

På den ene parcel vest for Tårnhøjgård 
var brønden og vindmotoren, der drev en 
vandpumpe, og på den anden parcel nord 
for gården var vandbeholderen. For at holde 
vandet koldt om sommeren var den støbte 
vandbeholder næsten helt dækket af  jord og 
græs. Vandbeholderen lå så højt, at vandet 
selv kunne løbe nedad til forbrugerne, men 
på grund af  det lave tryk var det nødvendigt 
med ret store vandrør.

På kortet er vist placeringen af  vindmo-
toren (Vmt) og vandværkshøjen. På kortet 
ses også en gårdmølle (Vkv), som ejerne af  
Tårnhøjgård og Glenhøjgård havde bygget 
i fællesskab.

Vandværket  ”Sundhedskilden”
Af  Helge Christiansen 2014



2sogne 47  Oktober 2014

Ved Trelleborg Friskole i Hejninge står der 
et gammelt kastanjetræ. Det blev plantet lør-
dag den 17. april 1912, så det er nu over 100 
år gammelt. Det var lærer Hans Peter Ras-
mussen, der plantede træet på gårdspladsen 
i Hejninge Skole. Skolen var blevet bygget i 
1911 efter tegning af  arkitekt Strøm-Teisen. 
Lærer Rasmussen var lærer i 40 år i Hej-
ninge Skole fra 1890 til 1930. Først 21 år i 
den gamle skole, der lå ved kirken, og resten 
af  tiden i den ny skole.

Når det er muligt at sætte en nøjagtig 
dato for plantningen af  træet, skyldes det, at 
lærer Rasmussen har fortalt, at det foregik 
samme dag, som der var total solformør-
kelse i Danmark. Det er noget, som sjældent 
sker, og det har været en stor oplevelse for 
skolebørnene. I en gammel dagbog kan vi 
læse om formørkelsen:

”Aviserne havde nogen Tid før bebudet 
noget meget sjældent paa vore Breddegra-
der, nemlig en total Solformørkelse. Vi 

havde derfor saa godt som alle sammen an-
skaffet os Glasstumper. Dem havde vi tidligt 
paa Dagen faaet røgfarvet, og nu ventede vi 
i Spænding paa, at det skulle ske. 

Det blev en uforglemmelig Oplevelse. 
Det var en straalende Solskinsdag, og gan-
ske langsomt mørknedes det. Den stærke 
Fuglekvidren fra de mange Træer forstum-
mede ganske langsomt for efterhaanden at 
tie fuldstændigt. Den første sorte Stribe viste 
sig i Kanten af  Solen, og ganske langsom 
blev Solen dækket af  Maanens Skygge, og 
Mørket blev totalt. Imens stirrede vi gen-
nem de røgfarvede Glas paa det ejendom-
melige Fænomen, saalænge det varede. Det 
blev saa mørkt, at enkelte Stjerner tegnede 
sig ganske tydeligt paa Himmelen.

Efterhaanden blev Formørkelsen min-
dre, og Solen kom ganske langsomt til Syne 
igen. De første smaa Fuglepip begyndte at 
lade sig høre, og snart lød en tusindtallig 
jublende Fuglesang fra de mange Struber.”

Hundredårigt  træ  i  Hejninge
Af  Helge Christiansen 2014

Hejninge Skole fra et gammelt postkort
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER 
    V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP 

 

 TRELLEBORG ALLE 1  4200 SLAGELSE 
  TLF: 28 60 51 52 - RING OG BESTIL 

 
 
 
 

 

 BUKETTER 
 BEGRAVELSE 
 RECEPTIONER 
 BRYLLUP m.m. 

GRATIS  
LEVERING  

I HELE SLAGELSE 

 ÅBNINGSTIDER: 
MAN-TORS:10-16 
FREDAG:    10-17 
LØRDAG:     9-13      ELLER EFTER AFTALE
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Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

Gl. Skolevej 4, Ø. Stillinge
Tlf. 58 54 72 87

også aften - lørdag/søndag
Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse
58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Besøg hjemmesiden 
www.2sogne.dk

og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.

Kelstrup Forsamlingshus
Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk
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• Aut. VVS installatør
• Blikkenslagermester
• Varme
• Ventilation
• www. naesbyvvs.dk
• Webshop - www.naesbyvvsshop.dk

• Solvarme
• Sanitet
• Naturgas
• Oliefyrsservice
• Biobrændsel og Pilleovne
• mail: info@naesbyvvs.dk

Hurtig VVS-hjælp

FYRTEST

KURT’s
OLIEFYRSSERVICE
• Reparation og rensning
• Service-abonnement
• Lovpligtig oliefyrskontrol
• Aften- og weekendvagt
• Udskiftning af oliefyr
 og varmtvandsbeholder
• Opsætning og reparation 
 af træpillefyr Woody og Scotte

KURT’s
OLIEFYRSERVICE
v/ Jakob Nielsen
Strandvejen 130
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
      585 845 55

Hudplejeklinik
• Ansigtsbehandlinger
• Frugtsyrebehandlinger
• Hårfjerning
• Dag og fest makeup
• Massage
• Vipper og bryn
• Tandsmykker
• Gelénegle
• Ansigtszoneterapi

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

Reparation og salg af: Landbrugsmaskiner, græsslåmaskiner og havefræsere.
Sandblæsning af div. emner.

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15

Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.
Autoværksted - Pladesmed

KILDEMOSEN SMEDIE

Alt smedejern til hus og have
•  LAGER
•  PORTE
•  PAVILLONER
•  VINREOLER
•  OLIELAMPER

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse

Tlf. 20 21 93 55

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde tirsdag og 
onsdag.

VELKOMMEN
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Jeres sommerhus skal i nærmeste 
fremtid tilsluttes den offentlige kloak

Vi er autoriserede  kloakmestre, og med mere end 30 års 
gang i lokalområdet  har vi en solid viden og erfaring indenfor vores felt. 
Vi kommer gerne ud og giver Jer en ordentlig og saglig gennemgang af 

det stykke arbejde, som der er brug for, på netop Jeres ejendom. 

Ring til os hvis du har brug for:
• Slamsugning/højtryksspuling • Aut. kloakmester
• Kran / grabbil • Nyetablering og reparation af kloakker
• Levering af grus og sten • TV-inspektion
• Containerudlejning • Rodskæring

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården

Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT  20 15 02 62
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Godt håndværk

Havremarken 1, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Jesper 3070 8107 • Jan 3070 8109

www. fischerflindtholt.dk • jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

BRÆNDETRÆ 
Bøg, Eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke 

ved fast vej kan købes.
Selvskovning i løvtræ er også en mulighed.

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

Valdbygaard Skovdistrikt

Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56
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Byfest i Kelstrup

I år vil du få muligheden for at 
købe familiens juletræ hos de lo-
kale spejdere – og dermed støtte 
det gode spejderarbejde.

Spejderne vil være at finde 
på Kildemarksvej 14 i Kilde-
marken, hvor man frit man ud-
vælge sit favorittræ blandt de mange tusinde 
træer, der er i plantagen.

Der vil være åbent de 4 sidste weekender 
før jul (lørdag og søndag) fra kl. 10-15. Før-

ste åbningsdag vil således være lørdag den 
29. november.

Mødedag hos bæverne
I sidste nummer af  2 sogne var det angivet, 
at bæverne (børn fra 0. kl. og 1. kl.) havde 
møde om torsdagen. Dette er imidlertid 
ikke korrekt der er mødedag om tirsdagen 
kl. 16.30-18.00. 

På gensyn 
KFUM Spejderne

Køb dit juletræ hos spejderne

Der var byfest i Kelstrup fredag den 8. 
august 2014. Familien Berg havde stillet 
borde frem og sørget for et aldeles glim-
rende vejr.
Der blev drøftet mangt og meget – blandt 
hvor en tilsyneladende herreløs kattekilling 
hørte til? Mig bekendt har den stadig ikke 

fundet et hjem, så hvis nogen skulle savne en 
sød lille sort kattekilling kan man kontakte 
Carsten Berg.
Næste års byfest bliver på Lyagervej 2, hvor 
Finn Hangartner og Gitte Hvolbøll vil invi-
tere og lægge have til.
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Onsdag d. 29. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 30. oktober kl. 19.30
Spil dansk dag i Hejninge Kirke

Onsdag d. 12. november kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mandag d. 17. november kl. 19.30
Koncert i Stillinge Kirke

Onsdag d. 26. november kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 4. december kl. 19.00
Julemøde i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender 

Onsdag d. 1. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 4. oktober kl. 18.30
Efterårsfest i Stillinge Forsamlings-
hus

Onsdag d. 8. oktober kl. 19.30
Sangaften i præstegården

Onsdag d. 15. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange arrangementer, 

informationer og øvrige aktiviteter der er i vores lokalområde. 
På www.2sogne.dk  finder du mange relevante oplysninger om det lokale erhverv, 

om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore turister i lokalområdet, 
den lokale kalender og meget mere.

Scan koden og se filmen lavet i samarbejde med 
Slagelse kommune om vores lokalområde

- Landsbyfilmen 




