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Hejninge-Stillinge
Navnekonkurrence
Busstoppestedet er flyttet ud på Stillingevej,
Lokalråd og den tidligere busvendeplads forberedes
om den nye gratis-bus
Den nye og gratis bus vil køre sin første tur til et grønt, rekreativt område. Den gamle
mandag den 10. august, når skolen begyn- toiletbygning helt nede ved stranden er revet
der igen efter sommerferien. Men inden ned, og nu venter arealet så på, at der komskal den have et navn, som vi kan bruge mer en ny og tidssvarende toiletbygning op.
fremover. Slagelse Kommune har derfor ud- I mellemtiden er der opsat en midlertidig
skrevet en lille hurtig navnekonkurrence og toiletvogn ved stranden og på p-pladsen på
inviterer os alle til at indsende gode navne- Stillingevej. Planerne om en renovering har
forslag. Konkurrencen løber til den 8. juni, været længe undervejs, så det er rigtig dejligt
hvor det bedste navn udvælges. Vinderen vil at se, at der nu sker noget.
få et gavekort til den lokale gårdbutik Dybkærgaard. Lokalrådet er med i kommunens Fibernet i lokalområdet
følgegruppe for den nye gratis-bus, og grup- Mange har i den senere tid skulle tage stilpens opgave er at følge initiativet tæt, og vi ling til, om de vil tilsluttes fibernettet, som
er også med, når det nye navn besluttes. Læs rulles ud i vores område. Fibia, som står for
mere om navnekonkurrencen og den nye etableringen, har på forhånd bedt om et vist
busrute på side 4 og 5.
antal tilkendegivelser, før de kunne give endeligt tilsagn om, at nu kan gravearbejdet
Cykelsti mellem
begynde. Pt. står Hejninge for tur og om lidt
Kirke Stillinge og Bildsø
følger området langs stranden.
Lokalrådet og den frivillige cykelsti-gruppe
fra Bildsø har været til møde med kommu- Picnic-koncert aflyst
nen om den nye cykelsti mellem Kirke Stil- Lokalrådets årlige Picnic-koncert i starten
linge og Bildsø. På mødet drøftede vi forskel- af august er desværre aflyst. Vi havde ellers
lige forhold omkring den nye cykelsti og kom hyret det fantastiske lokale band, Poplic Sermed gode input inden den endelige projek- vice, til at spille for os, men heldigvis har vi
tering. Når projektet er nærmere beskrevet, kunne ændre aftalen, så de nu i stedet kigvil vi blive inddraget igen. Vi er glade for, ger forbi ved Picnic-koncerten fredag den 6.
at kommunen lytter til de lokale behov og august 2021. Vi glæder os dobbelt til at se
ønsker og tager os, som har en lokal indsigt, jer!
med på råd. Det er stadigvæk uklart, hvornår cykelstien opføres – i disse tider bliver God sommer
visse projekter fremskyndet, men vi ved ikke Lokalrådet ønsker jer alle en rigtig god somom cykelstien er en af dem.
mer. En sommer, som bliver anderledes end
forventet, men mon ikke vi alligevel vil nyde
Renovering af Stillinge Strand-området den i fulde drag. Selvom mange kendte akDen planlagte renovering af strandområdet tiviteter er aflyst, sker der alligevel noget i
ved Stillinge Strand er så småt gået i gang. lokalrådet – hold derfor øje med vores FaceU
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book-side ’Stillinge og Hejninge – Vestsjælland’ og de øvrige sider for lokale, som annoncerer diverse aktiviteter.
Hejninge Stillinge Lokalråd
2sogneformand@gmail.com
Facebook: Stillinge og Hejninge-Vestsjælland
www.2sogne.dk

Busforsøg forlænget til december 2021
Bussen starter med at køre 10. august, og
forsøgsperioden er blevet forlænget til december 2021
I første omgang var det meningen, at den
gratis buslinje, borgerbussen, skulle køre i
en forsøgsperiode på et år. Denne periode
har vi besluttet at udvide, så forsøgsperioden
kommer til at gå fra 10. august i år til december 2021. Beslutningen om at forlænge
forsøgsperioden sker for at få bedre tid til at
evaluere projektet og tage stilling til, hvad
der skal ske, når forsøgsperioden udløber i
december 2021.
Spørgsmålet om, hvem der skal stå for
busdriften, er også blevet afklaret. Efter at
have indhentet tilbud fra to lokale vognmænd er resultatet, at det er Egons Busser,
som får opgaven. Det betyder, at det bliver
busser fra Egons Busser, som kommer til at
køre på busruten.
To busser om morgenen
og eftermiddagen
Ruten er på plads, og som vi tidligere har
fortalt, kommer den til at køre i en ringrute.
Om morgenen og eftermiddagen vil ruten
blive betjent af to busser. Den ene kører fra
Slagelse over Havrebjerg og Bildsø til Stillinge Skole, mens den anden kører fra Slagelse over Trelleborg til Stillinge Skole. Om
formiddagen og tidlig eftermiddag, hvor der

er erfaringsmæssigt også er færre passagerer,
vil bussen kun køre ruten over Havrebjerg
og Bildsø. SK Forsyning har planlagt et
kloakeringsarbejde i Hejninge, som starter i
juni. Vi er i dialog med SK Forsyning, og vi
forventer, at det eventuelt kan give en mindre omlægning af bussens rute i Hejninge,
mens arbejdet står på.
Følg med på hjemmesiden
På Slagelse.dk/borgerbussen har vi oprettet en side, hvor vi vil forsøge at opdatere
løbende med seneste info. Her kan man
blandt andet finde følgegruppens referater,
se en foreløbig køreplan og få svar på generelle svar om borgerbussen. Vi har også sat
gang i navnekonkurrencen, hvor alle er velkomne til at sende deres forslag til et navn til
bussen senest 8. juni.
Navnekonkurrencen
Deltag i konkurrencen om et gavekort til
300 kr. til Gårdbutikken Dybkærgaard.
Vi har kaldt den Borgerbussen indtil nu,
men skal den blive ved med det? Kom med
dit bud på et navn. Navnet skal være fængende og maksimalt være på tre ord. Send
dit bud til borgerbussen@slagelse.dk senest
8. juni.
Læs mere på slagelse.dk/borgerbussen
Slagelse Kommune
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Ringrute for borgerbus
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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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Entreprenør- og kloakarbejde
Hos GSC anlæg A/S udfører vi en bred vifte af entreprenør- og kloakopgaver.
Vi råder over en komplet og moderne maskinpark til løsning af bl.a.:





Alt i drænarbejde – med eller uden filtergrus.
Indmåling med GPS og optegning af det udførte.
Slamsugning og spuling af kloakker og dræn.
Beskæring af levende hegn m.m. med enten
grensav, finger- eller slagleklipper.
 Afretning, reparation og
Vi udfører også vedligeholdelse af grusveje.

 Etablering af spildevandsløsninger
– herunder beplantet filteranlæg med
lille pladskrav.
Kan også etableres ved høj vandstand.
 Tømning af septiktanke.
 Alt i støbearbejde.
 Nedrivning, om- og tilbygning.

spildevandsrensning
ved evt. påbud fra
kommunen.

Ring til os på 58859272 for et uforpligtende tilbud om jeres opgave.
Entreprenør og kloakarbejde 3x180.indd 2

29-07-2019 13:17:31
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Genåbning og Covid-19
regler for skolen. I den forbindelse er det
Det er heldigvis ikke så ofte, at vi fra den besluttet, at Stillinge Skole fra kommende
ene dag til den anden skal lukke skolen ned skoleår er helt mobilfri. Eleverne og medog genåbne igen, men ”Nød lærer nøgen arbejderne har efter en prøveperiode opkvinde at spinne”. Og jeg skal love for, at vi fordret bestyrelsen til at beslutte ændringen,
alle fik lært at spinne i forhold til hjemmeun- da alle kunne se, det giver mere ro og bedre
dervisning, indretning i forhold til Covid-19, mulighed for at være sammen.
hygiejneregler osv.
Genåbningen
heldigvis gået at
over
al Jubii
et nyt logo,
da det varernødvendigt
designe
et nyt, der
forventning. Både medarbejdere, forældre Det er politisk besluttet at tildele Stillinge
kolens hjemmeside.
Logoet
forestiller
1
børn
i
forskellige
og elever havde godt styr på reglerne, inden Skole ekstra penge til at lave legeplads og
dierne forskellighed
fællesskab.
er der skolens bibliotek. Det er vi simpeltvi åbnede op. Viog
kunne
hurtigt se, Til
at vilogoet
kom renovere
til
at
mangle
håndvaske,
men
her
var
Showber, I vil tage godt i mod logoet og like det på
Facebook
hen
så glade for, at vi næsten ikke kan holde
Tech hurtige til at producere og opsætte 12 op med at smile. Elevrådet er i gang med at
stk. udendørs. Stor ros til dem for deres hjælp. se på mulighederne for etablering af legeved indkørslen
til skolen,
man
bedre
kan se,
hvor man
Vi savner
de elever, så
som
stadig
ikke må
plads, og et udvalg af medarbejdere samarkomme på skolen, og vi tror også, de savner bejder om indretningen af biblioteket, så det
skolen. Vi arbejder på at få lavet en ander- lever op til de nye krav i lovgivningen. I somledes sidste skoledag for 9. klasse, og forhå- merferien vil skolen også få skiftet vinduerne
fra !.klasse
bentlig kan vi også holde Translokation på i hovedbygningen ud til parkeringspladsen.
den ene eller anden måde. Det kan kun ti- Vi synes selv, vi er lidt heldige.
den vise.
jort karaktergennemsnittet
for alle elever i heleJeglandet.
håber, I alle, trods de lidt anderledes
tider, har det godt, og forhåbentlig er alt tilver kommunes gennemsnit og ligger også over
Borgerbus
bage ved det gamle, når skolen igen åbner
al der lyde
en tak til alle elever, forældre og medarbejdere
Fra kommende skoleår vil skolen blive be- efter sommerferien.
øre eleverne
klar
folkeskolen.
tjent af
en til
og tiden
samme efter
bus. Bussen
kører fra
Martin Meier
Slagelse station til skolen og retur. Bussen er
Skoleleder Stillinge Skole
gratis og er indrettet efter skolens ringetider.
Der kan dog være enkelte elever, som kommer langvejs fra, som har brug for anden
l Skolebestyrelsen
ogerfølgende
valgt ved fredsvalg:
befordring. Her
service frablev
kommunens
side stor, så de elever vil få særkørsel. Er man
i tvivl, om det gælder for en selv, kan man
kontakte skolen for en dialog.
Se i øvrigt konkurrencen på side 4 i forhold til bussens navn.

ældrerådene

Mobilfri skole
Skolebestyrelsen har vedtaget nye ordens-

Facebook:
Stillinge og Hejninge-Vestsjælland
www.2sogne.dk

olebestyrelsen og Forældrerådene. Mødet var en stor
de kommende møder videre med at få omsat det fælles
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Flyverløjtnant Wilfred Albert Blake
(1914-1943)
Af Helge Christiansen 2020
Natten mellem den 20. og 21. april 1943
styrtede en Stirling bombemaskine ned på
en mark mellem Kirke Stillinge og Kongsmark, og 7 flyvere omkom. En enkelt reddede sig med faldskærm og flygtede til Sverige. Det var canadieren Donald V. Smith.
Han var her i Kirke Stillinge sammen med
sin kone i 1993, hvor han afslørede mindestenen med sine omkomne venners navne.
De 7 omkomne flyvere blev alle begravet
på Svinø Kirkegård på Sydsjælland. Blandt
dem var den engelske flyverløjtnant Wilfred
Albert Blake. Han var ellers flyveinstruktør
i Canada og var kommet med som ekstra
mand for at lære noget mere om bombetogter. Det var hans 4. bombetogt, som altså
også blev hans sidste. Han var gift og far til
en lille datter på 3 uger. Hende nåede han
aldrig at se. Han blev 28 år.
Denne datter besøgte mindestenen den
4. maj 2010 sammen med sine børn og børnebørn, i alt 11 personer. Hun var da en
dame på 66 år og boede i Canada. Hun ønskede, sammen med sin familie, at se stedet,
hvor hendes far omkom. Et af hendes børnebørn, en 10-års dreng, var heldig at finde
et lille stykke metal fra flyet. Om aftenen deltog de alle i højtideligheden i Svinø. Wilfred
Blake var den ældste af 8 søskende, og hans
yngste bror og søster med deres børn var
også blandt de 11, der besøgte mindestenen,
så de var samlet 4 generationer.
Forinden var der kommet et brev på engelsk fra Blakes datterdatter, Christie, til Ronald Wellings i Glostrup. Ronald Wellings
boede tidligere i Lille Valby gamle skole og
var derfor kendt med Vestsjælland. Desuden
havde han i 1999 hjulpet Donald Smiths

sønner med at få deres fars urne nedsat ved
Mindelunden i Svinø.
”Kære Mr. Wellings.
Måske kan du fortælle, hvad vi skal gøre for
at deltage i højtideligheden på Danmarks
frihedsdag?
Min bedstefar, Wilfred Blake, er begravet på Svinø Kirkegård. Han var med i den
flybesætning, hvoraf Mr. Smiths far overlevede, i april 1943.
Vi er for nylig flyttet fra Canada til Tyskland, fordi min mand er pilot i det canadiske luftvåben og for tiden flyver AWACS
for NATO. (Airborne Warning and Control
System. NATO Air Base i Geilenkirchen,
Germany)
Min mor, Wilfreds eneste barn, vil besøge
os i foråret. Min familie og jeg kunne ønske
os at besøge Danmark i maj og indrette os
på at deltage i arrangementet eller højtideligheden på Danmarks frihedsdag i Svinø.
Min mor, min mand, vores 2 børn og jeg
vil ankomme til København den 1. maj og
tage af sted igen den 5. maj. Jeg tror nok, at
også min grandonkel Bernhard Blake (Wilfreds yngste bror) og hans kone vil komme
fra Belgien og deltage. Så vi bliver i alt 7.
Vi vil leje transport og køre til Svinø, og vi
planlægger også at se nedstyrtningsstedet
ved Kongsmark. Måske kan du underrette
arrangørerne om, at vi kommer, og sørge for
plads til os i kirken og ved receptionen? De
venligste hilsener Christie Jeffers.”
Ronald Wellings sørgede for at reservere
plads i kirken til familien, og det var vigtigt,
for 4. maj er der normalt både tre- og fire
(fortsættes på side 44)
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Askehavegård i en coronatid
Få dage efter vi skrev indlægget til sidste
blad, lukkede hele Danmark som bekendt
ned på grund af coronavirus. Det gjaldt
selvfølgelig også hos os, så vi sendte børnene
og næsten alle medarbejdere hjem og åbnede for nødpasning for de børn, hvis forældre
arbejder i sundhedsvæsenet og andre samfundsnødvendige funktioner. Vi var to voksne og en håndfuld børn, og selvom vi skulle
leve op til retningslinjerne for afspritning og
vasken hænder, så hyggede vi os i vores lille
gruppe, mens alle de andre var hjemme hos
deres forældre.
I nødpasningsperioden fik vi god erfaring
med, hvordan vi kunne håndtere logistikken
omkring alle hygiejneforskrifterne og gøre
klar til det store rykind. Vi åbnede på et lidt
lavere blus, end vi plejer, i uge 17, og i skrivende stund er vi endnu ikke tilbage på fuld
tryk, men vi nyder at have de fleste af børnene tilbage. Der var stor gensynsglæde fra både
børn og voksnes side, da vi lukkede op igen.
Corona-retningslinjer
Vi er så heldige, at vi har masser af indgange og rum i vores hus, så vi har indrettet os
sådan, at hver stue har sin egen indgang, så
vi undgår trafikpropper, og forældrene bliver
udenfor, mens personalet hjælper børnene
ind, sætter madpakker på plads og hjælper
dem med at vaske hænder. Det går overraskende problemfrit.
Vi opdeler børnene i små grupper, og vi
har opdelt den store legeplads med et lille

hegn, så alle er fordelt. Vi har en del bordbænkesæt udenfor, hvor vi kan spise frokost
hver for sig, og vi har tilmed lånt et stort festtelt af nogle søde forældre, så vi kan være
derinde, når det regner. Vi er udenfor så meget som muligt, og vejret har heldigvis været
godt med nogle få undtagelser.
Denne tid er udfordrende, men alle de
her forholdsregler har også bragt noget godt
med sig. Vi er meget ude, og eftersom vi er
delt op i små grupper og fordelt ud på hele
grunden, er der en dejlig ro og masser af
nærvær og hygge. Børn er stadig børn, og vi
holder afstand mellem grupperne, men ikke
mellem børn og voksne.
Vi kører videre
Alle forårets arrangementer, bl.a. bedsteforældredag og arbejdsdag, er desværre aflyst,
og det er superærgerligt, men forhåbentlig
kan vi tage krudtuglerne ud på restaurant,
som traditionen byder, men vi afventer og
ser, hvad regeringen melder ud.
Indtil videre kører vi videre i denne nye
hverdag og følger selvfølgelig med i udmeldingerne fra regeringen og Sundhedsstyrelsen. Vi vasker hænder efter forskrifterne og
synger sange imens, så det tager lidt længere
tid, end det plejer, og så det bliver lidt sjovere.
Vi er glade for, at børnene er tilbage,
og vi takker deres forældre mange gange
for deres samarbejdsvilje og tålmodighed.
Fra bestyrelsen skal også lyde en stor tak til

2sogne
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personalet, som gør alt hvad de kan for at
overholde regler, få enderne til at mødes og
samtidig passe godt på alle vores børn.
Nye børn
Maya er rykket fra vuggestue til børnehave den 1. april. 1. maj starter Emilie i
vuggestuen, og 1. juni starter Melina, FrejaSofia og Lukas i børnehaven, mens Luna og
Arthur starter i henholdsvis børnehave og
vuggestue 1. juli.
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Vi håber, at I må få en fantastisk tid her i
Askehavegård.
Askehavegård Børnehus kan være stedet
for netop jeres barn, så kig forbi vores hjemmeside på askehavegaard.dk, ring og få en
snak eller kom forbi og se, hvem vi er… Du
kan også følge med i vores hverdag på Facebook: fb.me/askehavegaardboernehus
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård

Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44 · mail: info@askehavegaard.dk · www. askehavegaard.dk
Facebook: askehavegaardboernehus

KFUM

spejderne
Skt. Hans Fest i Spejdergården
CORONA AFLYSNING
I lighed med mange andre arrangementer i
denne tid, ser vi os desværre nødsaget til at
aflyse den traditionsbundne Skt. Hans Fest i
Spejdergården.
Vi vender stærkt tilbage i 2021.
Loppeting
KFUM spejderne i Stillinge er stadig optimister, så derfor håber vi på, at vi kan afholde vores loppemarked søndag den 16.

august 2020, derfor søger vi efter effekter til
vores loppemarked.
Ligger du inde med effekter, du mener, vi
kan bruge, dog ikke hårde hvidevarer, kan
du kontakte os på telefon og aftale nærmere
om eventuel afhentning.
Lars Larsen tlf.: 25 12 87 91 · Karsten Jørgensen tlf.: 22 34 73 95
Med venlig hilsen
KFUM SPEJDERNE

Facebook: Stillinge og Hejninge-Vestsjælland · www.2sogne.dk
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SOLG
FASTE LAVE SALÆRER R GRATITS*
EL L E

Villa og rækkehus................... kr. 60.000
Ejerlejlighed.............................. kr. 42.500
Andelsbolig.................... ........... kr. 35.000
Salærer er inkl. markedsføring og fremvisninger

Jeg gi
til Æl ver 20%
dre
medl sagens
emm
er

Vil du have en lokal mægler?
Jeg bor i Kirke Stillinge, og jeg
er vild med vores område!

Hanne Steenberg

Indehaver, Ejendomsmægler MDE
Tlf. 2298 7488
hanne@minbolighandel.dk
* Udgift til tilstandsrapport, el-rapport samt energimærke
indgår ikke i solgt eller gratis.
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Slagelses lokale cateringkøkken
med den gode mad til hverdag og fest
www.lyngegryden.dk

71 78 41 74 lyngegryden@gmail.com

NIELS MØLLERS VVS
• Vi løser VVS-opgaver i badeværelser og køkkener
- udskifter blandingsbatterier og pakninger i vandhaner, renoverer toiletter m.m.
• Reparerer og udskifter radiatorer og radiatorventiler
• Renoverer utætte vand- og varmerør i hele huset
• Udfører service og giver gode råd om varmeanlæg til VVS-installation i alle former for byggerier
• Skal der bygges nyt hus eller sommerhus, så er vi også klar

· www.niels-mollers-vvs.dk
· E-mail: nm@niels-mollers-vvs.dk
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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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Storebælt Tag- & Fliserens · Din garanti for et godt resultat

Fl i s e re n s & A l ge b e h a n d l i n g

RING NU

61 42 43 42
FOR GODT
TILBUD

· Vi benytter professionelt og miljøgodkendt udstyr
· Rensning og maling af dit tag - forlænger levetiden 10-15 år!
· Vi renser eternittag, beton tagsten, flisebelægninger
· En effektiv algebehandling forlænger levetiden på taget
Storebælt Tagrens ApS · Agervænget 9, Kirke Stillinge · 4200 Slagelse
Mail: info@storebaelt-tagrens.dk · Web: www.storebaelt-tagrens.dk
CVR: 35056912 · Facebook: Storebælt Tagrens ApS
VIL DU SPARE MONEY - SÅ RING TIL JOHNNY!

Fl i s e re n s · A l ge b e h a n d l i n g

Effektiv rensning & algeimprægnering af alle dine udendørs-arealer
RING NU

61 42 43 42
VI FINDER
LØSNINGEN

Storebælt Tagrens ApS · Agervænget 9, Kirke Stillinge · 4200 Slagelse
Mail: info@storebaelt-tagrens.dk · Web: www.storebaelt-tagrens.dk
CVR: 35056912 · Facebook: Storebælt Tagrens ApS
VIL DU SPARE MONEY - SÅ RING TIL JOHNNY!

www.storebaelt-tagrens.dk · Tel.: 61 42 43 42
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Stillinge Børnehave
og Vuggestue
En ny virkelighed
Der er nok ikke en hemmelighed for nogen,
at Corona-virus har ændret vores verden og
hverdag. I flere uger har landets daginstitutioner været lukket, og alle har børn måttet
blive hjemme hos far og mor. Stillinge Børnehave har haft åbent for nødpasning, som
først foregik i Østervang i Slagelse og siden
her i vores eget hus. Børnehaven åbnede op
igen den 20. april, men i en begrænset åbningstid fra kl. 8-15.
Forældre i børnehaven
For at begrænse evt. smittespredning har
vores forældre siden genåbningen ikke haft
mulighed for at opholde sig i børnehaven.
Børnene er blevet afleveret og afhentet ved
hoveddøren, hvor en personale har taget i
mod dem og alle deres ejendele. Generelt
har både forældre og børn modtaget de nye
retningslinjer meget positivt. Enkelte børn
har haft lidt svært ved at sige farvel, men
langt de fleste af børnene har været virkelig
dygtige og udvist forståelse for de nye omstændigheder.

Bål og snobrød
Håndvask
Inden genåbningen havde vi opfordret vores
forældre til at øve deres børn i at vaske grundigt hænder, og vi må takke for, at den opfordring er blevet godt modtaget. Vi havde forventet, at børnene hurtigt ville blive trætte
af at rende til håndvasken hver anden time,
men børnene er gode til at vaske hænder og
særligt de store er bevidst om vigtigheden af
den flittige håndvask.

Hule hygge

Emil og Elias bygger træsværd

Legeplads zoner
For at leve op til sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde afstand er vi som
udgangspunkt ude hele dagen. Vi har valgt
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til en gruppe børn i tilfælde af meget dårligt
vejr. Når der er grupper, der opholder sig
indendørs, er legen begrænset til et rum, og
pladsen er trang, men vi oplever at børnene
tager den ændrede ”frihed” i stiv arm.
Legetøj
Både inde og ude er meget af legetøjet pakket væk - dette for at mindske rengøringen,
som er påkrævet 2 gange om dagen. Børnene virker til at affinde sig med dette, og vi
sørger for at udskifte det tilgængelige legetøj
hver dag.
at opdele legepladsen i 4 lege zoner og børnene i grupper på max fem børn. For at visualisere for børnene, hvilke grupper de hører til, har hver gruppe fået hver deres veste
med en given farve. Det har fungeret super
godt for både børn og voksne, og børnene er
meget bevidst om, hvilken gruppe de tilhører. De fire legezoner roterer, sådan at grupperne hverdag får et nyt legemiljø.
Aktiviteter og ture
Når alle er ude, og vejret er med os, har vi
gode mulighed for at lave nogle fede aktiviteter med børnene. Vi har bl.a. bygget huler,
lavet bål og snobrød, spillet fodbold, lavet
træsværd, ler og perler, spillet hjemmelavet
keglespil og i det hele taget fulgt børnenes
umiddelbare interesser. Vi har været på
mange ture – gåture til stranden, besøg på
legepladser, ved søen for at fodre ænder og
meget mere. Både børn og voksne nyder alle
mulighederne disse tider tilbyder.
Begrænset indendørs leg
Vi har på ingen måde kvm. nok til at rumme
alle børn indendørs. Derfor er der opstillet
et stort telt på legepladsen, som kan give ly

Facebook
Da vores forældre ikke kan være i institutionen, har de heller ikke mulighed for at læse
dagbøger, som vi normalt skriver. Derfor
bruger vi Facebook som vindue til at fortælle vores forældre lidt om, hvad børnene
laver i hverdagen - vi tager billeder hver dag
som viser nogle af de aktiviteter, der foregår.
Både billederne og vores ”fortælling” giver
forældrene en mulighed for at tale med deres
børn og det, der sker i børnehaven.

Vuggestuen leger trafik
Pas på Jer selv og hinanden
Vi glæder os til hverdagen en gang bliver lidt
mere normal igen, men så længe krisen raser, løser vi de nye udfordringer og griber de
muligheder, som situationen byder på. Pas
rigtig godt på jer selv og hinanden.
På vegne af personalet i Stillinge børnehave
Rikke Schunck

18

Juni

2020

2sogne

Dybkærgaard
Økologi, bæredygtighed og lokal produktion
• Gårdbutik med økologiske og lokale produkter, bl.a. chokolade, olie, æg,
honning, brugskunst og keramik. Vi har også værtindegaver og gavekurve.
• Lysestøberi - vi støber lys i vores eget lysestøberi
• Udlejning af cykler, kajakker, paddleboards og fiskestænger
• Hus & Haveservice - græsslåning, hækkeklipning, maleropgaver m.v.
Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse
dybkaergaard@live.dk · Tlf. 6199 9907

Åbningstider: Hverdage 14-18 · Weekend 10-18 · Webshop: www.dybkaergaard.dk
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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Murermester
Byggeri & anlæg
Kunstgræsanlæg
i hele Danmark

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

Online-tips • Håndkøbsudsalg • OK-benzin
Alt i dagligvarer • Kopiservice • Posthus

KIRKE STILLINGE

Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15
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Stillinge Forsamlingshus

Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91
Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochure

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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Kom-Ann
Hudplejeklinik

• Ansigtsbehandlinger
• Japansk lift
GAVE
• Ansigtszoneterapi
K
• Diamantslibninger
UDST ORT
EDES
• Vipper og bryn
• Trim slankebehandling
• Hotstone massage
• Manicure og pedicure med shellac
• Hårfjerning
• Spraytan

Kom-Ann

- Hudpleje og makeup for alle
Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
Book online på www.kom-Ann.dk

Klima - køl
Vandkølingsanlæg
Varmepumper
Aircondition
Fryseanlæg

5853 0515

2020
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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
FYRTEST
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

VVS-arbejde
Smedearbejde
Blikkenslagerarbejde
Naturgas
Forsikringsskader

VVS • KØL • FRYS

2020
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Fodbold i Stillinge IF
Efter flere måneders nedlukning fik vi endelig lov til opstart af fodbolden igen fra midt
i maj måned.
U9 træner tirsdag og torsdag kl. 17 til
18.30 på banerne bag ved Stillinge skole.
Træner: Morten M. Hansen.
U10 træner mandag og torsdag kl. 17 til
18 på banerne bag ved Stillinge skole. Træner: Jakob D. Ganderup
Efter sommerferien sammenlægges de
ovenstående hold og bliver til et U11-hold.
Træningen vil formentlig ligge tirsdag og
torsdag, med de samme trænere.
Er du ny og gerne vil starte til fodbold, så
kom forbi eller kontakt Janni Albertsen, tlf.
29 45 54 76, fodbold@stillingeif.dk

23
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U9 og U10 har været flittige i foråret
Nordbo Slagelse skulle have delt flyers ud,
og det har holdene samarbejdet super flot
om.
Nordbo har kvitteret de unge fodboldspillere med et utroligt flot beløb.
Trænerne fortæller, at det skal hjælpe fodboldspillerne afsted til de lidt større fodboldarrangementer eller til at øge sammenholdet.
Vi takker Nordbo Slagelse for at kunne
tjene lidt ekstra penge til fede oplevelser
sammen med Stillinge IF fodbold afd.
Har du en flyer, der skal deles ud i nærområdet, så kontakt fodbold@stillingeif.dk.
Med venlig hilsen
U9 og U10 Fodbold-Stillinge IF

Vil du være med til at skabe nyt liv
på den grønne plæne?

Vil du gerne høre mere?
Kontakt Janni Albertsen, tlf. 29 45 54 76
Fodbold@stillingeif.dk
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Stillinge Idrætsforening
www.stillingeif.dk
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Derudover søger vi børnetrænere til de
mindste hold, dvs. U6/7 eller U8. Det første
år er uden kampe i weekenden.

Det forventes, at man ved en smule om
fodbold, samt at man kan komme 1
gang ugentligt. Stillinge IF tilbyder dig
kursus, så du får ny viden om fodboldtræning.

S.

Vi vil meget gerne oprette et senior herremotionshold for at få god motion og dejligt
socialt samvær. Et hold, der primært er fra
30+, alle er velkomne, alder er ikke en hindring.
I den forbindelse søger vi en træner til at
tage sig af holdet.

TSFOREN
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M www.madse
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

R.M.
I/S
R.M. Maskinbrodering
Maskinbrodering I/S
v/Rikke
v/Rikke Borup
Borup Ryttersgaard
Ryttersgaard &&
Marie
Borup Jensen
Jensen
Marie Borup
Løvegade
Grønhøjvej40A,
12b,4200
4200Slagelse
Slagelse
Tlf.
Tlf. 2627
26274679
4679eller
eller2332
23320385
0385

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

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk
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Evigt liv?
I kølvandet på oplysningstiden og fremkomsten af den erfaringsbaserede videnskab, satte man spørgsmålstegn ved alt,
hvad der ikke kunne begrundes ud fra menneskelig erfaring.
Alt, hvad man kalder overjordisk, blev der sået tvivl om. Evigt
liv, Paradis og Himmerige, Gud selv, menneskets sjæl.
I kirken begyndte man at omfortolke det overjordiske, så
det kom til at handle om det jordiske liv. Man lagde vægt på
Jesu helbredelser, på naturen som Guds skabelse og dermed
som noget værdifuldt, også kroppen hørte til det skabte menneske og var ikke noget sjælen skulle befries fra. Jesus virke var
livsfremmende og ikke livshæmmende, sagde man, og nogle så
skævt til Paulus, som man mente havde ødelagt Jesu glædelige
budskab med sin skelnen mellem kød og ånd og med det, man
anså for en slags moralisme. Man begyndte også at lægge vægt
på nogle udsagn i Johannesevangeliet om, at det evige liv var
her og nu, som for eksempel hvor Jesus siger: ”Den, der hører
mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.”
Eller: ”Den, der tror på Sønnen, har evigt liv.” Nogle blev helt
sikre på, at der ikke var noget liv efter døden, men at det evige
liv kun var her og nu. Det evige liv var så ikke et liv, der skulle
fortsætte i al evighed, men man mente, at livet, altså jordelivet,
fik evighedskarakter i troen. Man begyndte at dyrke det intense
liv, det autentiske liv. At tro blev ét med at åbne sig for livet
selv og leve livet.
Om kærligheden mente man, at kærligheden og livsudfoldelsen var ét og det samme. Man kan ikke elske på kommando, hed det, derfor fører budet om kærlighed ikke til andet end
krampagtighed, elske det gør man kun, når man gør det. Ligesom man kun lever, når man gør det. Enten er man i kærligheden eller også er man det ikke. Den er spontan. Det er ikke en
viljesakt. Det er jo sandt nok, at kun kærlighed kan opfylde
kærlighedsbuddet, men måske kan man også høre, at i den argumentation, jeg netop refererede, forsvinder enhver fordring,
eller den gøres ugyldig, da det hævdes, at fordringen aldrig kan
føre til andet end forgæves, krampagtige erstatningshandlinger.
Men når fordringen er blevet ugyldig, så forsvinder også den
næste, som fordringen krævede, at vi skulle elske. Så er det alene
kærligheden, der skaber næsten. Når kærligheden ikke er der, så
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er næsten der heller ikke. Man binder sig dermed til, at livet selv
sætter sig igennem, og at kærligheden selv sætter sig igennem,
og så gælder det blot om at være åben for det, og hoppe på
livets tog, når det kommer.

Men dermed bliver enhver tale om skyld umuliggjort. For
når kærligheden er borte, så er næsten det også, og så nytter det
ikke noget at tale om at være forpligtet eller at skylde nogen
noget. I denne livsbekræftende, livsudfoldelsesdyrkende kristendom sniger der sig således en hensynsløshed ind. Man er
ikke længere ansvarlig for andet end at være åben for, hvor livet
og kærligheden fører en hen. Man skal ikke være kritisk over
for det, for det er livet selv, kærligheden selv.
Men hvis der overhovedet skal være nogen mening i at
tale om Gud, hvis vi med ordet Gud mener noget andet end
vore egne drømme og idealer, så ser vi, at vi er stedt for Guds
ansigt, og at vi hele tiden har levet for hans ansigt. Han ser os,
og han har talt til os og i sit ord sat os over for vores næste,
som han har budt os at elske. At leve for Guds ansigt, indebærer dermed også, at vi skal svare for, hvordan vi lever. I det
perspektiv er der ikke plads til at livsudfoldelsen går frem for
alt andet. Da må den ikke blive hensynsløs. Eller rettere: hvis
livsudfoldelsen bliver hensynsløs, så pådrager vi os skyld, for
næsten er ikke først til i vores kærlighed, men næsten er til for
os i kraft af det ord, hvormed Gud har sat os i denne verden
sammen med vores næste, og hvormed han netop gjorde vores
medmenneske til en næste.
Da finder vi ikke saligheden i livsudfoldelsens lykkerus og
sanserus, men da finder vi saligheden i tilgivelsen. At livet gives
os på ny, trods vor skyld. At han, der var livets brød, også er
vores tilgivelse, som vi konkret modtager, når vi ved alteret
spiser hans legeme og drikker hans blod, for med den tilgivelse
at blive sendt ud i og tilbage til vort liv, som vi lever med vores
næste i ansvar for Gud.
MB
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KIRKEN I SOMMERLANDET

K KI IRRKK EE SS I D
D EE RRNNEE

Sommerkoncert i kirken
Tirsdag, den 7. juli kl. 19.30

Sopran Ulla Baasch Andersen fra Sorø synger et
sommerligt kærlighedsprogram. Læs mere om Ulla på
bryllupssanger.dk.
Organist Charlotte Nielsen akkompagnerer.
Grundet coronabegrænsninger bliver arrangementet med
tilmelding pr. mail til Charlotte på slotsgade42@stofanet.dk
Foredrag i præstegården
Tirsdag, den 28. juli kl. 19.30

Gymnasielærer, ph.d. Inger K. Brøgger:
Kipling og det britiske imperium.
Foredraget handler om nobelprismodtageren Rudyard Kiplings
liv og forfatterskab, om det britiske imperium i Indien, og så vil
tilhørerne stifte bekendtskab med en af Kiplings tidlige noveller,
der netop handler om en englænder i kolonitidens Indien.

Tirsdag, den 4. august kl. 19.30
Arrangementet annonceres senere.
Der er gratis entré til arrangementerne.
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Sangaften

i Præstegården
Tirsdag, den 16. juni kl. 19.30

RKE
NN
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Temaet for denne sangaften er genforeningen i 1920. Vi vil med sange og fortælling fejre, at Sønderjylland for 100 år
siden igen blev en del af Danmark efter
56 år under tysk styre.
Der er fri entre og kaffebord. Alle er velkomne.

Aflysninger og udsættelser
KONCERT I STILLINGE KIRKE

Selandia Brass Band

Koncerten er udsat til den 16. september

SOMMERKONCERT
I HEJNINGE KIRKE

Siig-Lienhøft

Koncerten er udsat til 23. september

BASAR I PRÆSTEGÅRDSHAVEN
Lørdag, den 6. juni.

Er AFLYST på grund af forsamlingsforbuddet.
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DER SKAL VÆRE MENIGHEDSRÅDSVALG
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TIL SEPTEMBER
I den anledning vil der være mulighed for at få mere at
vide om menighedsrådets arbejde og arbejdsvilkår ved et
orienteringsmøde i hvert af vores sogne. Der vil formodentlig blive nogle ledige pladser i hvert menighedsråd, så
vi håber og opfordrer til at interesserede kommer til disse
møder. Selve valget sker først til september, så man kan –
uden at forligte sig til noget – godt komme til orienteringsmøderne.

Orienteringsmøder vedr. menighedsrådsvalg.
NB! Nye datoer!
I Hejninge sogn afholdes mødet onsdag den 9. juni. maj,
kl. 19.30 i Hejninge kirke.
I Kirke Stillinge sogn afholdes mødet tirsdag den 10. juni,
kl. 19.30 i
Præstegården.
1. Velkomst ved menighedsrådet.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode
og orientering om det kommende menighedsråds opgaver.
4. Visioner, ønsker og ideer til det kommende
menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.
5. Redegørelse for det seneste års regnskab samt det
kommende års budget.
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og
valgforsamling, og orientering om muligheden for at udløse
afstemningsvalg.
7. Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til
menighedsrådet.
8. Foreløbigt overblik over, hvem der eventuelt er
interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere
på valgforsamlingen i september.
Møderne er for alle i sognene. Alle er velkomne!
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Nyt fra menighedsrådene
I skrivende stund afventer vi i folkekirken at få retningslinier for
genåbningen efter coronaepidemien, der er stillet os i udsigt fra
den 18. maj. Vi ved ikke nøjagtigt, hvor store forsamlinger vi må
være i kirke og præstegård i de kommende måneder. Det er
derfor igen med forbehold, at vi annoncerer gudstjenester og
møder med videre.
Vi har fået en foreløbig melding om, at vi fremover må
samles så mange til vielser og gudstjenester, som vi hidtil (under
coronaepidemien) har måttet samles til bisættelser og begravelser. Det vil sige 32 i Stillinge kirke og 13 i Hejninge kirke. Vi vil
holde jer løbende orienteret via vores hjemmeside
www.stillingekirke.dk og via facebook.
Hvordan det forholder sig med møder i præstegården,
vides der intet om lige nu. Derfor har der ikke kunnet planlægges konfirmandforberedelse endnu, men konfirmanderne og
deres forældre vil få besked, så snart vi ved mere. Konfirmationerne er udskudt til september og konfirmanderne er
orienterede.
Arbejdet har trods nedlukning ikke ligget helt stille. Der
har været bisættelser og begravelser. I Stillinge har vi arbejdet
med at sælge den tidligere graverbolig, hvilket er sket.

På Stillinge kirkegård har man taget fat på et stort arbejde med
at nedlægge en del tomme gravsteder, som dels ikke pyntede,
dels var meget vedligeholdelseskrævende. I stedet skal der såes
græs flere steder, og kirkegården skulle gerne komme til fremstå
velholdt med et parkagtigt præg, når græsset er kommet op.
Forandringerne skyldes ikke mindst ændringerne i begravelsesskikkene, hvor langt færre ønsker et stort gravsted, og antallet af
små urnegravsteder samt plænegravsteder stiger.
Morten Brøgger, formand
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GUDSTJENESTER
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Stillinge

Hejninge

31. maj Pinsedag

900

1030 T

1. juni, Anden pinsedag
7. juni, Trinitatis søndag
14. juni, 1. s. e. trinitatis
21. juni, 2. s. e. trinitatis
28. juni, 3. s. e. trinitatis

1030
1030
1030
1030
900

Ingen
Ingen
900
Ingen
1030

5. juli, 4. s. e. trinitatis
12. juli, 5. s. e. trinitatis
19. juli, 6. s. e. trinitatis
26. juli, 7. s. e. trinitatis

1030 *
Ingen
1200 ***
1030

Ingen
1200 **
Ingen
1930

2. august, 8. s. e. trinitatis

1030

Ingen

T = Trompetledsagelse ved Christian Brøgger.
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdagene 9. juni og 21. juli, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * Lone Uldall Jørgensen, ** Grith Seersholm.
*** Katja Rosholm Schiøler.
Kirkernes hjemmeside www.stillingekirke.dk
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og til arrangementer i præstegården.

Ferie
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 29. juni-20.
juli. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-Havrebjerg pastorat. Se også hjemmesiden:
www.sctpederskirke.dk
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Sognepræst
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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 Pia Nielsen, tlf. 51 22 87 86.
Menighedsrådet:
Formand: Morten Brøgger, Stillingevej 53,
Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40, e-mail: mbr@km.dk
Kirkeværge: Poul Tranekær Nielsen, tlf. 28 28 66 10,
e-mail: stubagergaard@gmail.com
Birte Andersen
Poul Beierholm
Susanne Broustbo
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: alfredberg@outlook.dk
Anette Andersen
Lars Andersen
Henrik Hviid
Anni Ejland Nielsen
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Alle former for smedearbejde i stål, rustfrit stål og aluminium
Trapper – Havelåger – Stålkonstruktioner – Reparationer

Kildemosen 1 – Kelstrup – 4200 Slagelse
Tlf.: 58 50 51 00 – E-mail: kism@kism.dk
www.kism.dK

- Vi glæder os til at høre om dit næste projekt!

Grønhøjvej 1, 4200 slagelse
Tlf. 29 73 13 17 · info@slagelse-anlaegsfirma.dk
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KFUM-Spejderne
i Stillinge

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.
Reservedele og stålmaterialer leveres.

Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.
Vi holder
møde tirsdag og
onsdag.
VELKOMMEN

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng
Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

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. 20 10 59 70
Email: f.hangartner8@yahoo.dk
Tænk på din lokale reparatør, han tænker på dig - også om lørdagen.
Autoværksted - Pladesmed
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Skibbækparken 5-11 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58859813 · Email: info@scanmetals.com

Facebook:
Stillinge og Hejninge-Vestsjælland

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

www.2sogne.dk

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 • 28 68 03 43
tew.private@mail.tele.dk
B&B er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.
Velkommen!
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Havremarken 4, Kirke Stillinge
Tlf. 53 57 98 78

@vikfreds.dk
Vikfreds
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Beauty 4 you
Webshop & Skønhedsbehandlinger

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund
Holbergsvej
81B
Tersløse
www.stepla.dk
4293 Dianalund
www.stepla.dk

GIV ET
GAVEKORT

Kristina Andersen
Telefon: 23459290
Langes Gård 17, Slagelse

Anlægsgartnermestre
Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE
NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE

GRÆSETABLERING
GRÆSETABLERING
BESKÆRING
TRÆFÆLDNING
TRÆFÆLDNING
KLOAKARBEJDE
KLOAKARBEJDE

Brian Olsen

VEDLIGEHOLDELSE
Anlægsgartnermestre
Holbergsvej 81B
26Brian
16 57Olsen
20
Tersløse
brian@stepla.dk
VEDLIGEHOLDELSE
BESKÆRING
4293 Dianalund
26 16 57 20
www.stepla.dk

Velkommen hos din kosmetolog

37

Aut. kloakmester

Luksus Ansigtsbehandling 549kr.
Farve af bryn og vipper inkl. ret 199kr.
Spraytan 150kr .

Se mere på Beauty4you-slagelse.com

2020

brian@stepla.dk
Martin Bertram
40 56Bertram
00 75
Martin
Aut. kloakmester
martin@stepla.dk
40 56 00 75
martin@stepla.dk

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE
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Corona og Trelleborg
- en anden måde at arbejde på
Igennem de senere mere end to måneder,
har vi, som resten af Nationalmuseets ansatte, arbejdet hjemme fra. Frontpersonalet
har kun i begrænset omfang haft opgaver,
men chef og formidler har arbejdet på fuld
tid. Og der har været nok at se til, med alle
de projekter og driftsopgaver Trelleborg har
gang i i øjeblikket.
Sammen med Slagelse kommune arbejder vi med Ny Trelleborg-projektet, der bl.a.
omfatter rekonstruktion af et udsnit af Harald Blåtand originale ring borg - Den genskabte Borg. På nuværende tidspunkt gælder
det placeringen og indholdet af Danmarks
største rekonstruktion.
I samarbede med de øvrige 5 borge er vi
ved at samle og færdiggøre ansøgningen til
at få Harald Blåtands ringborge på UNESCOs Verdensarvsliste. Ansøgningen skal
indeholde meget detaljerede oplysninger
vedrørende de enkelte borge, bufferzoner
og nomineringszoner, administrative - og
naturforhold, OUV (- hvad der gør ringborgene af Trelleborg-typen til så specielle, at
de har enestående universel betydning og er
værdige til optagelse på Verdensarvslisten)
m.m.
Publikum på Trelleborg er under nedlukningen af Nationalmuseet blevet inviteret til
at bruge Trelleborgs udearealer, via Trelleborgs hjemmeside og Facebook. Trelleborg
Friskole bruger, som tidligere, Trelleborgs
udearealer som eksternt læringsrum og ramme for nogle af deres aktiviteter.
Formidlingen har haft mange forskellige
opgaver forbundet med det, at have lukket
for gæster og ansatte. Det gælder ikke mindst
på undervisningsområdet, da denne tid på
året normalt er en meget aktiv perioder. Vi

har desværre haft mange aflysninger, men
heldigvis også enkelte udsættelser af arrangementer. Derudover er der blevet tid til udvikling af nye spændende tilbud samt tilpasning af gamle publikumstilbud/formidling
til de krav, der bliver stillet fra myndighedernes side.
Alle aktiviteter, rundvisninger og undervisningstilbud er tilpasset afstandsregler og max 10 prs pr hold, og der udvikles
programmer med tilbud med opdeling af
skoleklasser. Derudover er der brugt tid på
samarbejder med uddannelsesinstitutioner
f.eks.
AKSOM-adoptionsklasseprojektet
med Marievangsskolen og udvikling af Vidensvogn nr.2 - leg og læring sammen med
Trelleborg Friskole.
Vi havde set meget frem til at gennemføre et stort arrangement; Viking Games, med
tre lokale skoleklasser og to studerende fra
SDU, der havde arbejdet med og videreudviklet Viking Games, som en del af deres studieforløb. Pga Corona situationer er dette
blevet aflyst, men vi finder en ny dato i efteråret for gennemførsel af den spændende
turneringsdag. Projektet er støttet af NordeaFonden.
Trelleborgs Facebook og hjemmeside
holdes løbende opdateret. Jagten på Trelleborgs
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skatte er både lagt til fri download på hjemmeside for museets gæster og tilgængelig i
printet version ved indgangen til Trelleborgs
udearealer til venstre for hovedindgangen.
Især af interesse for de mindre børn er ”hestene” nu sat på græs på museets sjove og
spændende legeplads.
Trelleborgs frivillige er meget savnet,
men da vi følger myndighedernes krav, har
vi foreløbigt måttet aflyse en del af årets
tilbagevendende aktiviteter og vikingetræf
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bl.a. laugsdage, krigerweekend, smedeweekend m.m.
Trelleborg ser meget frem til at kunne
åbne selve museet, aktiviteterne samt undervisningen igen for alle publikummer.
Indtil da er alle meget velkomne til at besøge udearealer og nyde den skønne natur
omkring Trelleborg.
Anne-Christine Larsen
Museumschef / Head of Trelleborg

Stillinge Plejecenter
Håber I har det godt her i Corona-tiden.
Vi har i en tid haft lukket helt ned, men
er begyndt at åbne lidt op for besøg. Vi vil
også begynde at køre med nogle af borgerne
i busserne, når personalet har tid, og vejret
tillader det.
Vi har haft besøg af omsorgsklovn, musiker og Slagelse Garden, alt sammen ude i
haven. Til stor glæde for os alle.
Tiden her hos os er gået med at hygge
om beboere og en masse ekstra rengøring.
Vi har ikke haft Corona på plejecentret
endnu, det håber vi også, vi undgår, personalet er meget omhyggelig og påpasselig.
Nogle dage starter med flaghejsning - på
billedet fejrer Syrenhuset en 80 års-fødselsdag.
Loppemarked har ikke været åben den
første lørdag i måneden, men de har ikke ligget stille, og der har været salg via nettet, så
stor tak til jer for jeres fortsatte store indsats.

Vi skal i gang med drivhuset og blomsterpotter, så vi håber på rigtig dejligt vejr.
De bedste hilsner
Stillingeplejecenter.

www.2sogne.dk
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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
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ÅBNINGSTIDER
Mandag-fredag:
Afhentning og levering efter aftale
(onsdag leveres der ikke)
Lørdag: 9-14 · Søndag: Lukket
For aftale og bestilling
kontakt os på 26298029
eller på
moellegaarden64@gmail.com
Bestilling helst
pr. mail eller sms

Møllegården
Bildsøvej 64
4200 Slagelse

Facebook: Stillinge og Hejninge-Vestsjælland · www.2sogne.dk

Bo Grønt Slagelse

Åbnings6der:

Disagervej 22a, Øster S6llinge
4200 Slagelse
www.bo-groent.dk
www.facebook.com/slagelsebogroent/

Hverdage 900-1730
Lørdag 900-1600
Søndag og forårets helligdage 1000-1600
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TSFOREN

formand@stillingeif.dk
nf@stillingeif.dk
kasserer@stillingeif.dk
badminton@stillingeif.dk
fodbold_ungdom@stillingeif.dk
gymnastik@stillingeif.dk
handbold@stillingeif.dk
petanque@stillingeif.dk
www.stillingeif.dk

Arne Olsen
6067 3342
Pia Svendsen
2963 6589
Maria Sværke
2826 8594
Mangler formand		
Janni Albertsen
2945 5476
Maria Sværke
2826 8594
Anne Friberg Jensen 2063 2683
Leif Henriksen
2295 1944

Æ

R

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Petanque
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Stillinge Idrætsforening
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Rieks Rengøring
• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask
V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

Kelstrup Forsamlingshus

Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk
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Lokalt samarbejde for
vækst og erhvervsfremmende
aktiviteter
- er din virksomhed også repræsenteret?

Landsbyernes
Erhvervsnetværk
HAVREBJERG · HEJNINGE · STILLINGE
www.landsbyerhverv.dk
landsbyerneserhverv@gmail.com

Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 28 73 19 72 · E-mail: kj@revisorkj.dk
www.revisorkj.dk
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(fortsat fra side 9)
hundrede, der må stå ved højtalere uden for
den lille kirke. Han underrettede de britiske
og canadiske ambassader, præsten Mette
Magnusson og Donald Thestrup, Vordingborg. Han gav Christie oplysninger om mig
og mindestenen, og han oversatte Christies
brev og gav mig det.
Kirsten Mørch-Nielsen var præst ved
Køng og Svinø kirker i årene 1982 til 1989,
og hun udgav i 2015 ”Bogen om Mindelunden ved Svinø Kirke”. Der skriver hun følgende om flytning af de begravede amerikanere:
Blake
Så tidligt som i juni 1946 var der tale om at
flytte en enkelt af de begravede fra Svinø.
Det drejer sig om Wilfred Albert Blake, som
blev nedskudt ved Kongsmark 21/4-43, og
begravet 3 dage senere, samtidig med andre
faldne fra samme besætning. Grunden til at
moderen ønsker Blake flyttet er, at hans bror
ligeledes var dræbt og lå begravet i Belgien;
og hun vil gerne have sine sønner samlet, hvilket næppe er så underligt. (I engelske øren
lå Danmark dengang uendelig langt væk!)
Royal Air Force søgte at få moderen til at
lade Blake blive liggende i Svinø. På hendes
vegne havde de besigtiget flyverkirkegården
i Svinø, og de havde meddelt fru Blake, at
den Mindelund, man i Svinø påtænkte at
få skabt omkring de faldne allierede flyvere,
ville blive en endog særdeles smuk ramme
om dem. I øvrigt lå nu resten af hans faldne
besætning på kirkegården, så det ville også
af den grund være lidt uheldigt, om han blev
flyttet. Endelig meddeler den britiske flyverofficer til moderen, at dersom hun insisterer
på, at hendes søns jordiske rester flyttes til
Belgien, og dersom Blakes øvrige pårørende
ikke har noget at indvende imod flytningen,
så må hun selv udrede samtlige omkostninger, der måtte være forbundet med en sådan
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flytning. Om det nu var omkostningerne der
gjorde udslaget, eller det var det faktum, at
Blake var gift, og moderen derfor ikke kunne
bestemme over sønnens lig,- ja, sagen blev
lukket.
I et brev til pastor Lindeløv, (Præst ved
Køng og Svinø kirker i årene 1925 – 1952)
omtaler fru Joyce Hornung den store glæde,
Blakes enke i Canada gennemlevede, da
hun igennem Captain Hornung fik hilsen
fra Lindeløv, idet Hornung havde opsporet
hendes adresse. (Hornung, officer i Missing
Research lnquiery Services rejste rundt i
verden og forsøgte at finde nyt om de forsvundne soldater.)
Hun var så taknemlig over at vide, hvordan hendes mands begravelse var foregået,
og over at se fotos fra stedet. Endvidere
havde det glædet hende at høre beskrivelse
af, hvor nænsomt flyverkirkegården blev
passet, og høre om de mindehøjtideligheder,
der blev afholdt. Modsat svigermoderen var
hun godt tilfreds med, at han blev på Svinø,
og at han lå blandt sine kammerater i det
land, hvor de havde mistet livet i kamp for
en værdig sag.
Uro
Lindeløvs harme over at 45 amerikanske lig
skulle flyttes fra det nu regelmæssige anlæg i
Mindelunden, giver sig mange udslag. I en
tale, han holder 3. maj 1948 føles det dybt.
(Opgravningsholdet har givet besked om,
at de påbegynder opgravningerne af amerikanerne 5. maj,- hvor ellers den mindehøjtid, som de forrige 2 år har været afholdt
også skulle være lagt.)
Det er samtidig en afsked med de amerikanske faldne, denne tale.
Lindeløv er dybt berørt, og han henviser
bl.a. til det faktum, at bløddelene fra et lig
er formuldet efter 5 år! Han siger at disse
tapre helte efterlader deres hjerter i den dan-
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Dette foto af Wilfred Blake sendte Donald Smith til mig i 1995 som luftpostbrev,
efter at han nylig havde fået forbindelse med
Blake familien. Denne forbindelse havde
han mistet i 1943.

Vil du være vores nye gymnastiktræner?
R

Æ

G
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Vi vil så gerne hoppe, synge, klatre og lege igen til næste vinter,
men vi mangler trænere til vores Mor-Far-Barn og Krudtugle-hold!

ILLINGE
ST
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ske jord, de kæmpede for. Det vigtigste af
dem vil forblive hos os, for det er jo snart 5
år siden de blev gravlagt. Den romantiske
præst udbreder sig derpå om hjertet, legemets vigtigste organ, hvor også hjertelaget,
kærligheden, opofrelsen har sæde. Alt dette
flyttes ingen steder. Lindeløv takker de amerikanske drenge for deres offer, og han taler
om de pårørende, som nu får deres kæres lig
hjem til de lokale kirkegårde.
Det viser hvor lidt, Lindeløv var blevet
oplyst om ligenes videre skæbne. De skal jo
overføres til militærkirkegårde, enten i Belgien eller i USA. En enkelt skal til Luxembourg, fordi hans bror ligger der; den sidst
opgravede, som kom af sted året efter, bliver
overført til Margraaten i Holland, hvor også
hans bror er blevet endelig jordfæstet. Den
aldrende præst er - naturligt nok - opbragt
over, at selv de folk, som på det bestemteste
har sagt, at deres sønner eller ægtefæller skal
blive liggende, hvis det overhovedet er muligt, - selv de bliver overtalt til at lade deres
døde opgrave og ”hjemføre”.
Med disse ord slutter Kirsten MørchNielsen beretningen om Wilfred Blake.
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• Vi skal være i Stillingehallen hver mandag kl. 16-16.45
• Vi ses ugentligt (fraregnet skoleferier) fra september 2020 til marts 2021.
• Mor-Far-Barn er for de yngste i alderen 1-3 1/2 år
• Krudtuglerne er for børnehavebørn i alderen 3-6 år
Så vil du være vores nye træner?
Så kontakt gymnastikafdelingen i StillingeIF på gymmastik@stillingeif.dk
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Flystyrtet ved Drøsselbjerg Klint i 1943
Af Helge Christiansen, Bildsø
I 1943 ønskede de allierede at give Hitler
en speciel hilsen på hans fødselsdag den 20.
april. Der blev sendt 425 Royal Air Force
bombefly af sted mod Stettin og Rostock,
hvor et stort antal fabrikker blev totalt ødelagt. Tyskerne var imidlertid forberedte med
både antiluftskyts og natjagere, så under
overflyvningen blev 19 RAF bombefly skudt
ned over dansk område, og 112 flyvere omkom. 3 af flyene styrtede ned på Vestsjælland efter midnat ved Halsskov, Kongsmark
og Drøsselbjerg.
I 1993 blev der rejst en mindesten ved
Kongsmark for de 7 flyvere, som omkom
dér. Det var nr. 4 af de mindesten, der var
rejst på Sjælland på nedstyrtningsstederne.
Og de 8 flyvere der omkom i vandet ud for
Drøsselbjerg Klint er blevet mindet ved, at
der 2. påskedag 2014 blev opstillet en mindesten nær nedstyrtningsstedet. Den står
800 m nord for Bildsø Skov. Fra sommerhusområdet kan man gå ad Stejlekrogen til
stranden, (se evt. kort 57 i Slagelse Vejviser).
Mindestenen er forsynet med en messingplade med navnene på de 8 flyvere, der mistede livet der i 1943.
Denne sten er nr. 6 på Sjælland ud over
gravsten på kirkegårde. Indvielsen af mindestenen er omtalt i 2sogne nr. 3, 2014 og i
Lokalhistorier 25. samling 2014, hvor særligt en af flyverne blev omtalt.
Nu kan der imidlertid også fortælles om
en anden af de omkomne, Henry Lay. Det
skyldes, at forhenværende sognepræst Kirsten Mørch-Nielsen har skrevet: ”Bogen om
Mindelunden ved Svinø Kirke”. Den kan lånes ved at bestille den på bibliotek.dk. Hun
skriver, at et Halifax fly blev sendt af sted
fra Lissett Luftbase i Yorkshire kl.21.18, den

Margaret Lay ved sin mands grav i Svinø Mindelund 5. maj 1950
20. april 1943, med kurs mod Stettin, hvor
en ladning bomber blev kastet. For at undgå
beskydning over Tyskland fløj de hjemad
over Danmark. Her blev de over Korsør angrebet af luftværnskanoner og derefter af
en tysk natjager. Det engelske fly faldt ned
i Storebælt ud for Drøsselbjerg Klint i flere
stykker, efter at det var eksploderet i luften.
Ombord i flyet var der 8 englændere, der
alle omkom.
De 4 af dem blev fundet næste morgen
og bragt til kapellet i Kirke Stillinge. De
øvrige 4 drev i land i de følgende dage ved
Bildsø og Stillinge Strand. Alle 8 blev begravet på kirkegården i Svinø på Sydsjælland.
Blandt de 8 flyvere var ovennævnte Henry
Lay. Han havde meldt sig som frivillig, og

2sogne

kom i 158. eskadrille i Royal Air Force som
sergent. Han var 31 år, og havde glædet sig
til at vende hjem til sin kone og 3 børn. De
ventede nummer 4, jo, der var virkelig noget
at kæmpe for!
Men det var i stedet et telegram med beskeden ”Missing in action” (falden i krigen),
som nåede fru Lay. Meddelelsen havde svært
ved at finde hende. Adressen i Earls Court i
London eksisterede ikke mere. Alle 3 børn
var omkommet, da deres hjem havde fået en
fuldtræffer, og Margaret Lay, Henrys enke,
havde aborteret deres 4. barn under bombardementerne. På et hotelkammer, der var
omdannet til husvildebolig, ”levede” hun
med sin sorg, Alle hendes kære havde krigen
taget. Som hun selv udtrykte det: ”Jeg er en
hustru uden mand, og mor uden børn, altså
er jeg intet!”
Den 5. maj 1950 kunne man indvie mindelunden ved Svinø Kirke som en britisk begravelsesplads med ”Headstones” og ”Cross
of Sacrifice”. Ca. 40 pårørende deltog i indvielsen, heriblandt Margaret Lay. Ved den
lejlighed blev der taget et billede af hende

Halifax bombefly som det tyskerne
skød ned ved Drøsselbjerg

Juni

2020

47

ved sin mands grav. Hun havde selv bestemt,
hvad der skulle stå på stenen, og det bringes
her i dansk oversættelse:
I kærlig erindring om min elskede mand
Harry.
Altid i mit hjerte. Din kone Peggy.
Se mere på: https:/www.airmen.dk/p158.
htm
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SLAGELSE

Mere end

Kloakservice

års erfaring

• Slamsugning og spuling
• Transport af farligt affald • Grabbil
• Kloak- og gravearbejde • TV-inspektion
• Jordhåndtering • Containerudlejning
• Snerydning • Erhvervslejemål

Tlf. 58 52 7062

www.slagelsekloakservice.dk

• Tipvogne • Kranvogne
• Blokvogne • Containervogne
• Gaffeltrucks • Fejetraktor
• Grave- og læssemaskiner udlejes
• Jernplader • Containere
• Båd- og maskintransport
• Grus, sten, muld

Tlf. 58 52 0025
www.antonpetersen.dk

Mangler du plads
til dine møbler?
Opbevaring på 1. klasse
Åben alle ugens dage fra 8–20
Derudover efter aftale

Drøsselbjergvej 38 • 4200 Slagelse

• Tlf. 29 70 40 30

2sogne
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INTERNET

Kender du det at have et sommerhus,
eller bo ude på landet hvor det stadigvæk er svært at få ordentlig hastighed
på internettet?
Internet4U har løsningen!

- MULIGHED FOR ONLINE TV
- HØJ KVALITET
- HØJ STABILITET

U.nu

- FORSYNING MED BACKUP

4

- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

Internet

LYNHURTIGT

2020

Se dækningskort og hvor du kan få
lynhurtigt internet på internet4u.nu
Eller ring på tlf. 88 440 440 for mere
information
Mbit

10
Mbit

Mbit

100

Mbit

www.internet4u.nu

150

v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440 - 26 244 679

50

Internet4u.nu
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Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse
• Vedligeholdelse af
grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

v/ Lasse Zielinski

Hejningevej 30 • 4200 Slagelse • Mail: t.g.s@email.dk

www.t-g-s.dk

VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

CONTAINERE INDUSTRIAFFALD
BLOKVOGNSTRANSPORT

ENTREPRENØRKØRSEL KRANER OP TIL 27 M M/U GRAB
LEVERING AF GRUS, STEN, MULDJORD OG SKÆRVER

RING PÅ 58 38 47 00
WWW.FORLEVVOGNMAND.DK
info@forlevvognmand.dk

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING
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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

NÆSBY STRAND
TLF. 58 54 90 35 · FAX: 58 54 95 40 · BILDSØVEJ 157 · 4200 SLAGELSE · WWW.MINKØBMAND.DK

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I POSTNUMRE 4200, 4220 og 4241

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-17.30
Weekend og helligdage
kl. 7.30-15.30

RING OG BESTIL
MANDAG ELLER TIRSDAG
LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

51

52

Juni

2020

2sogne

Tagdækning

SLAGELSE DYREHOSPITAL

Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse
og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Undersøgelser · Operationer
Tandbehandling · Laboratorium
Fysioterapi · Kattens Værn
Kattepension · Hundelegeplads
Tilbehør · Foder

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

Slagelse Dyrehospital
Rugvænget 12 · Slagelse
Tlf.: 58 50 51 61
mail@slagelsedyrehospital.dk
Slagelsedyrehospital.dk
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Til og s

Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87
Åbningstider
Mandag og tirsdag 10-17 • Onsdag lukket
Torsdag og fredag 10-17 • Ellers efter aftale

Rin Alt i m
g ge
rne urer-,
for taget u og
forp faca
ligt de-a
end
r
e ti bejde
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d

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA
Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26
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HEJNINGE-STILLINGE LOKALRÅD
V/ CONNIE JENSEN
BILDSØVEJ 106, 4200 SLAGELSE

Lokalrådet er meget
taknemmelig for alle
økonomiske bidrag,
som gør det muligt,
at lokalrådet kan
arbejde med lokal
udvikling og aktiviteter.
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Mødekalender
Arrangementer under Kirken i Sommerlandet
Se kirkesiderne i midten af bladet

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så
skriv en mail til 2sogne@gmail.com, og vi vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige måneder.
Lokalrådet

www.2sogne.dk
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