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Lokalrådets medlemmer:
Abdel Sabri 40 59 73 99
Bolette Trier 29 32 63 62
Børge Carlsen 23 72 03 51
Erik Nygaard 21 74 96 34
Karen Brøndel 51 94 40 18
Kirsten Lambert 25 54 82 90
Lars W. Rasmussen 21 64 81 37
Morten Brøgger 20 11 76 92

Lokalrådets formand:
Kirsten Lambert 
2sogneformand@gmail.com

Lokalrådets kasserer:
Connie Jensen
2sognekasserer@gmail.com

Redaktion:
Arne Olsen
2sogne@gmail.com. Tlf. 60 67 33 42

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

Næste nummer af  beboerbladet 
udkommer ca. 1. december 2021.
Indlæg til bladet skal være redaktøren 
i hænde senest d. 10. november 
2021.

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

Tryksted: RFT

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

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

I dette nummer:
  3  Hejninge-Stillinge Lokalråd
  4 Kritik af  uddeling af  Lokalrådets Årspris
  5 Beboermøde i Huset 3. november
10 Stillinge Børnehave fejrer 50 års fødselsdag
18 KFUM Spejderne i Stillinge 
 Kr. Stillinge Hyggeklub godt igang igen
22 Håndbold atter i gang i Stillinge IF
23 Stillinge Børnehave inviterer til fødselsdag
25 Kirkesiderne
34 Stillinge Skole
35 Høstfest og børnefamilier i Hejninge
40 Askehavegård tilbage til hverdagen
41 Byfest i Kelstrup 
 Petanquemester kåret
46 Ulykken på Tårnhøj Mølle 1943
52 Hejninge Skole og Lærerne gennem tiden
55 Mødekalender

Forsidebillede: 
Hejninge-Stillinge Lokalråd afholdt vælgermøde 15. 
september med deltagelse af  8 partiformænd.
- læs mere på side 3.

Lokalrådet er meget taknemmelig 
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 
kontonummer 5356 - 0000242740 
eller via MobilePay nr. 39013 med 
beskeden ”Bidrag 2sogne”.
Tak.

Facebook: 
Stillinge og Hejninge-Vestsjælland 
www.2sogne.dk
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Valgmøde
Lokalrådet holdt valgmøde i Kirke Stillinge 
Forsamlingshus den 15. september. Mange 
lokale beboere var mødt op for at høre, hvad 
politikerne vil kæmpe for i den kommende 
byrådsperiode. Desværre så vi kun ganske 
få unge og forældre fra børnefamilier blandt 
tilhørerne – det er rigtig ærgerligt, da der 
blandt andet blev drøftet trafiksikkerhed, sik-
ker skolevej og cykelstier. Øvrige emner, som 
kom i fokus på valgmødet, var kommunens 
økonomi, budget, bosætning, erhverv, studie-
boliger og ældrepleje. Vores lokale valgmøde 
har været omtalt meget i medierne (Sjælland-
ske, UgeNyt, TV2 Øst og P4 Sjælland), både 
fordi vi igen afholdt det første valgmøde, og 
fordi valgmødet faldt sammen med drøf-
telse af  cykelstien mellem Kirke Stillinge og 
Bildsø på byrådsmødet den 13. september.

Cykelsti
Lokalrådet og lokale beboere har tidlige-
re haft armene helt oppe, fordi det sidste 
stykke af  cykelstien mod nord nu kunne 
realiseres. Desværre har kommunen måtte 
kigge nærmere på økonomien, og cykelstien 
er nu havnet i en pulje af  anlægsprojekter, 
som måske skal udsættes. Ganske underligt 
for projektet er nået langt med opmåling, 
drøftelse med lodsejere osv. Det er helt klart 
Lokalrådets ønske at få fuldendt cykelstien, 
så ’bløde’ trafikanter kan færdes sikkert på 
den stærkt trafikerede Bildsøvej.

Beboermøde 
Lokalrådets årlige Beboermøde afholdes 
onsdag den 3. november kl. 19 i Huset:

Kl. 19 indledes med en kort generalfor-
samling, hvor Lokalrådet giver status på 

aktiviteter i årets løb, aflægger regnskab og 
afholder valg til bestyrelse. Lokalrådet vil 
meget gerne have nye kræfter ind i bestyrel-
sen, så hvis du har lyst til at være med, så 
mød endelig op ved Beboermødet. Lokalrå-
det byder på kaffe, te og kage ved general-
forsamlingen.

Fra kl. 20 er der hyggelig Musikcafé med 
musiker Per Emil Buch. Her præsenterer Per 
Emil sig selv: Jeg har sunget og spillet musik (pia-
no) i rundt regnet 60 år. Jeg har været med i bands, 
der spillede jazzmusik (traditionelt/swing), folke-
musik og shanty (sømandssange fra sejlskibenes tid). 
Sideløbende har jeg skrevet et utal af  sange, dels til 
de grupper jeg har spillet i, men også til mig selv. Har 
også haft stor fornøjelse i at lave nye tekster til kendte 
melodier. Noget seriøst, andet med humoristisk tilsnit. 
Enkelte CD’er er det også blevet til. Jeg har spillet 
på adskillige festivaler rundt om i Europa, hvilket 
har lagt grunden til mit slogan: ’Musik har gjort mig 
rig.....altså, på oplevelser.’ Ved Musikcaféen vil jeg 
spille lidt for jer fra de forskellige hylder og krydre det 
hele med absolut sandfærdige røverhistorier.

Tag familie, venner og naboer med til 
Musikcaféen og få en hyggelig aften sam-
men. I kan købe øl, vand og vin til rimelige 
priser.

Årspris 2020
Lokalrådet uddeler hvert år en Årspris på 
5000 kr. til en lokal ildsjæl eller forening, der 
har gjort en særlig indsats for en lokal sag. 
Normalt plejer Årsprisen at blive uddelt ved 
Lokalrådets årlige beboermøde, men pga. 
diverse ændringer i denne tid er intet, som 
det plejer. Derfor blev Årspris 2020 uddelt 
ved indvielsen af  det nye dige ved Næsby 
Strand i august – dette fordi Årsprisen gik 
til Digelaget, som har kæmpet en ihærdig 
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Det er med nogen forundring, jeg i Sjælland-
ske, onsdag den 18. august, ser, at Hejninge-
Stillinge Lokalråd har uddelt årspris 2020 til 
digelaget ved Næsby Strand. Man nævner, 
at digelaget er en yderst værdig modtager. 
Lad mig så minde om, at samme beboere, 
i over 20 år, har medvirket til forurening af  
skudeløbet, som ligger syd for Gl. Næsby 
Strand, ved at udlede urenset spildevand, 
som har forårsaget stor ophobning af  fosfor 
og kvælstof  i sedimentet således, at al vege-
tation i bunden af  søen er forsvundet. Det er 
værd at bemærke, at skudeløbet er omfattet 
af  overfredning af  hele Tude Å Dal. 

Når det kunne gå så galt, må man konsta-
tere, at skiftende embedsmænd, i såvel amt 
som kommune, har undladt at tage sig seri-
øst af  de mange skriftlige klager over dette 

forhold. Først ved indgriben fra relevante 
klageinstanser, blev udledningen, fra den 
ulovligt anlagte rørledning til søen, stoppet. 

Det er en miljømæssig skandale, og vel 
også den længste af  kommunens møgsager. 
I dette land har vi en lov, som i store træk 
siger, at har man forureneren, så har man 
også betaleren. Så nu bliver det spændende 
at se, hvordan og hvornår beboerne og kom-
munen sammen vil løse forureningsproble-
met og sørge for at søen kommer tilbage til 
sin oprindelige gode miljøtilstand. 

Så kære lokalråd, hvis årsprisen skal give 
nogen som helst mening, så lad være med at 
give den til nogen, som har ødelagt andres 
værdier. 
Indsendt af  
Søren Schæfer Hansen, Strandvejen 125, Hejninge

Kritik af uddeling  
af Lokalrådets Årspris

Lokalrådets svar på læserbrev fra 
Søren Schæfer Hansen:

Lokalrådet har uddelt Årspris 2020 til Dige-
laget i Næsby Strand. Digelaget har i flere 
år arbejdet for at få etableret et dige, så 
området ikke oversvømmes af  havvand ved 
stormflod.

Lokale beboere har i år og et par gange 
tidligere indstillet Digelaget til Årsprisen, og 
Lokalrådet har fundet Digelaget værdigt til 

Årsprisen, da gruppens arbejde lever op til 
Årsprisens retningslinjer (se https://2sogne.
dk/lokalrådets-årspris/)

Digelaget har kæmpet en ihærdigt kamp 
for en fælles sag, og nu er projektet fuldendt 
til gavn for beboere i et større område. 

Digelaget består af  lokale ildsjæle, som 
ulønnet og uegennyttigt har arbejdet for og 
gennemført en lokal sag.

Hejninge Stillinge Lokalråd
Kirsten Lambert, formand 

kamp for at få diget etableret. Projektet har 
været undervejs i mere end 10 år, og der 
har været mange bump undervejs i form af  
høringer, klager, undersøgelser osv. Nu er 
diget etableret, og det hårdtarbejdende di-

gelag hædret. Stort tillykke til Digelaget ved 
Næsby Strand.

Hejninge Stillinge Lokalråd
2sogneformand@gmail.com
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Facebook: 
Stillinge og Hejninge-Vestsjælland 
www.2sogne.dk

Hejninge Stillinge lokalråd inviterer til

BEBOERMØDE
onsdag den 3. november kl. 19 

i Huset på Bildsøvej 74C, Kirke Stillinge
Generalforsamling kl. 19

Dagsorden:
•  Valg af dirigent
•  Formandens beretning
•  Kassererens beretning
•  Indkomne forslag
•  Valg af Lokalråd og suppleanter (valg af stemmetællere)
 På valg er Morten Brøgger, Bolette Trier Nissen, Karen Brøndel og  

Kirsten Lambert. Alle ønsker genvalg
•  Valg af revisorer
 På valg er Jane Brodthagen og Egon Henriksen. Begge ønsker genvalg.
•  Eventuelt

Forslag skal sendes til 2sogneformand@gmail.com senest 2 uger før 
Beboermødet.
Lokalrådet giver kaffe, te og kage.

Musikcafé kl. 20
Kom til hyggelig og sjov Musikcafé med musiker Per Emil Buch.
Per Emil spiller og synger egne og andres sange, og i aftenens løb vil han 
levere dejlig musik fra flere hylder – blandt andet jazz, folkemusik 
og shanty. Det hele krydres med absolut sandfærdige røverhistorier. 
Tag familien, venner og naboer med og få en hyggelig og sjov aften sammen. 
Køb øl, vand og vin til rimelige priser i baren.
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• Vedligeholdelse af 
 grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse

v/ Lasse Zielinski             

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

www.t-g-s.dk

Kongsmarkvej 230 - 4200 Slagelse - Tlf: 22584406
www.awesomebeautycare.dk - info@awesomebeautycare.dk
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

 kl. 7.30-15.30

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I POSTNUMRE 4200, 4220 og 4241 

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.MINKØBMAND.DK

NÆSBY STRAND

STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

Hyacintvej 34, Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 40 87 74 84

www.strandensmalerservice.dk
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Tagdækning SLAGELSE DYREHOSPITAL  
 Undersøgelser · Operationer 

Tandbehandling · Laboratorium  
Kattens Værn · Kattepension  

Tilbehør ·  Foder 

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

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

Møllegården
Bildsøvej 64 
4200 Slagelse

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

Facebook: 
Stillinge og Hejninge-Vestsjælland 

www.2sogne.dk
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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 og tirsdag 10-17  •  Onsdag lukket

Torsdag og fredag 10-17  •  Ellers efter aftale

Tilbyder nu senior-

 og studierabat!!!
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I halvtredserne og tredserne var det almin-
deligt, at kvinder på landet gik hjemme og 
passede mand, hus og børn. Hvis kvinder 
var udearbejdende, havde man ofte ung pige 
i huset. Connie og jeg havde de første 15 år 
som lærere på skolen 15 forskellige piger, 
mens børnene voksede op. Som tiden gik, 
blev det sværere og sværere at få piger, der 
ville og kunne tage ansvar og omsorg for den 
opgave. Ofte var det piger, der var engage-
rede og havde sat sig et mål med en bestemt 
uddannelse. 

I min anden periode i Stillinge Sogneråd 
fra 1966 var det derfor magtpåliggende for 
mig at få alle de andre medlemmer til at 
bakke op om en kommunal daginstitution 
eller i hvert fald at skaffe et flertal for idéen. 
Det blev langt sværere, end jeg havde for-
ventet. Vi var 9 personer i sognerådet, der 
var to kvinder og syv mænd. Partiforhold be-
tød intet. Jeg blev fra begyndelsen bakket op 
af  de to kvinder, mens alle de andre troede, 
de vidste ”hvor kvindens plads var”. (Man 
kunne i værste fald sammenligne det med 
forholdene i visse lande i verden i dag).

Årene gik og tiden nærmede sig den 1. 
april 1970, hvor de små kommuner omkring 
Slagelse alle skulle sammenlægges og være 
én kommune med 31 byrådsmedlemmer i 
stedet for 21. I sommeren ’69 havde vi fået 
nys om, at Stillinge Kommune var den mest 
”velhavende pr. indbygger”, og så kan det 
nok være, at der var andre end os tre, der 
ærgrede sig over den ubrugte formue. Var 
det nu for sent? Sognerådsformand Henry 
Madsen, der var den eneste, der ønskede 

at fortsætte i politik, og jeg tog initiativet og 
spurgte byrådet, om det var for sent. Ja, det 
var for sent til en kommunal, men hvis vi 
ville bygge en privat børnehave, var de 17 
af  de 21 medlemmer parat til at støtte idéen 
og senere bakke op økonomisk om vores in-
stitution.

I efteråret ’69 blev der afholdt et stort 
møde i forsamlingshuset, hvor en masse 
mødte op. Der blev valgt en meget kompe-
tent bestyrelse med mig som formand. Nu 
skulle vi i gang med arbejdet. Vi holdt en 
masse møder de næste to år. Hvor skulle 
pengene komme fra, hvor skulle børnehaven 
ligge, og hvem skulle bygge den? Børnehave 
Foreningen fik nok at se til –  selv brugte jeg 
de næste 25 år.

Henrik Jacobsen og hans kone havde en 
meget stor grund bag ved Sparekassen, de 
ville købe deres embedsbolig og sælge grun-
den for en krone. Efter en masse udflugter 
og besøg i andre børnehaver, blev vi enige 
om, at X-beton i Haslev skulle bygge vores 
børnehave. 

Nu var vi i gang. Et nedlagt børnehjem 
i Øster Stillinge donerede os næsten 30.000 
kr. Og de var ikke de eneste. Mange, der 
havde forladt kommunen for år tilbage, 
ringede og ville støtte os.

Som tiden gik, havde vi samlet halvdelen 
af  de penge, vi skulle bygge for. Engage-
mentet var stort.

Vi enedes om at lave en kæmpe byfest 
over en lang weekend. Næsten hundrede 
hjalp til og var aktive med at bygge alle slags 
boder hele den gamle sportsplads rundt. Vi 

Stillinge Børnehave 
fejrer 50 års fødselsdag 

den 16. oktober
En fortælling om hvordan børnehaven blev til.

Af Max P. Køhlert, Bildsø Gl. Skole
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besøgte butikkerne i Slagelse og “tiggede” 
gaver, som skulle være reklame for forret-
ningerne. Der blev sat højttalere op på plad-
sen, og flere kørte rundt og reklamerede for 
forretningerne og festen, som skulle holde 
aktiviteterne i gang hele weekenden. Det 
hele blev en folkelig succes, og vi rundede 
en kvart mill. ialt. Nu kunne vi begynde at 
ansætte personale og diskutere politik.

Connie og jeg har selv fire børn, der alle 
er vokset op i Bildsø Gl. Skole. Det varede 
to år at få  Stillinge Børnehave bygget færdig 
og indviet på vores yngste søns 7 års fødsels-
dag den 16. oktober.

Kun vores yngste datter fik glæde af  an-
strengelserne, mens vores oldebarn Mollie 

har gået der hele sidste år, inden hun skulle 
starte i børnehaveklasse på skolen i august i 
år. De har kunnet gå lige hen til børnehaven 
fra det gamle bageri, hvor familien bor nu.

Under byggeriet skulle vi ansætte perso-
nale til de to stuer med plads til 20 heldags-
børn i den ene og to gange 20 halvdagsbørn 
i den anden. Fra starten i efteråret 1971 var 
der booked fuldt op på formiddagsholdet 
og mere end halvfuldt om eftermiddagen. 
Der var tale om ren pædagogisk  pasning, 
mange ønskede deres børn i samvær med 
andre. Når vi så på de ledige heldagspladser, 
var der kun halvt fuldt. Det er interessant, 
som jeg startede min beretning her med 

Børnehavebørn i 1983. I bagest række står fra venstre: Henry, ?, Heidi, Troels, Kristian Larsen, Kristian 
Beckmann, Wenne. I mellemrække står fra venstre: Jeppe, Frank, Tine, Martin ”Grundkær”, ?. I forreste 
række fra venstre: Anni, der på dette tispunkt ventede barn, ?, ?, ?, ?, Christine, Thea og Inge. Billedet er fra 
Kirsten Jensens bog ”Erindringer Kirke og Sogn gennem 4 generationer”. 

(fortsættes side 16)
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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

 

 års erfaring

Mere end
 

50års erfaringårs erfaring

 SLAGELSE

Kloakservice

Tlf. 58 52 7062

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

 www.slagelsekloakservice.dk

Tlf. 58 52 0025

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

www.antonpetersen.dk
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LYNHURTIGT

INTERNET

- HØJ STABILITET
- HØJ KVALITET
- FORSYNING MED BACKUP
- MULIGHED FOR ONLINE TV
- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

Se dækningskort og hvor du kan få
lynhurtigt internet på internet4u.nu

Eller ring på tlf. 88 440 440  for mere
information

4
Internet

U
.nu

Internet4u.nu
v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440  - 26 244 679

www.internet4u.nu

Kender du det at have et sommerhus, 
eller bo ude på landet hvor det stadig-
væk er svært at få ordentlig hastighed 
på internettet?

Internet4U har løsningen!
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Facebook: 
Stillinge og Hejninge-Vestsjælland 

www.2sogne.dk

TØ
MRER-GÅRDEN 

TØ
MRER-GÅRDEN ApS

ApS

Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse

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

21 75 91 34 • 58 54 91 3121 75 91 34 • 58 54 91 31
   
 
 
 
 
 
      Alt malerarbejde udføres 
   Ring for uforpligtende tilbud 
   

 

Malerfirmaet Bo Nielsen og Datter ApS 
 

Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse 
bo@bo-maler.dk, Tlf.: 28 10 81 23, www.bo-maler.dk 
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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.:

Ring til os på 58859272 for et uforpligtende tilbud om jeres opgave.

 Alt i drænarbejde – med eller uden � ltergrus.
 Indmåling med GPS og optegning af det udførte.
 Slamsugning og spuling af kloakker og dræn.
 Beskæring af levende hegn m.m. med enten  

grensav, � nger- eller slagleklipper.
 Afretning, reparation og 

vedligeholdelse af grusveje.Vi udfører også 
spildevandsrensning 
ved evt. påbud fra 

kommunen.

 Etablering af spildevandsløsninger 
 – herunder beplantet � lteranlæg med 
 lille pladskrav. 
 Kan også etableres ved høj vandstand.
  Tømning af septiktanke.

 Alt i støbearbejde.

 Nedrivning, om- og tilbygning.

Entreprenør og kloakarbejde 3x180.indd   2 29-07-2019   13:17:31
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den historiske udvikling. Bare året efter fik vi  
pladsproblemer. Carmen Curlers sendte 
busser efter kvinderne.

Der kom gang i udearbejde for kvinder 
og et stort behov for børnepasning. Ønsket 
om heldagspladser voksede, og vi  måtte ma-
nipulere, så vi fik nok at gøre med rokader 
i den kommende tid. På et tidspunkt gik 
der to store drenge i en “slags fritidshjem”. 
Jeg tror, at vi måtte være den mest fleksible 
børnehave i miles omkreds.

Og ikke nok med det. Den ene leder, vi 
ansatte efter den anden, søgte job i børne-
haveklasserne. 

Mens det kneb med lederne, så det langt 
bedre ud med det personale, vi havde an-

sat som pædagoger. De var utålmodige og 
engagerede for at komme fra start på bedst 
tænkelige måde! Nu fik den nye besty- 
relse nye udfordringer af  det nyligt ansatte 
dygtige personale, der spurgte: 

“Må vi få kollektiv ledelse?” Igen nye ud-
fordringer - herligt efter den sidste leder var 
sygemeldt.

Så måtte vi igen kridte skoene, hvordan 
gør man det, kan man det, må man det. Vi 
spurgte BUPL, pædagogernes fagforening, 
og vi tog til møder i ministeriet, der kom 
konsulenter og kloge på besøg.

Det blev et kæmpe arbejde for en flok en-
ergiske pædagoger og åben bestyrelse, så det 
lykkedes. 

Her er to dygtige drenge i fuld gang med at male deres gyngestativ på en af  de mange arbejdsweekends. 
Billedet er fra Kirsten Jensens bog ”Erindringer Kirke og Sogn gennem 4 generationer”. 
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Nu kom der en god og rolig tid. Perso-
nalet fik styringen og tog ansvar, og foræl-
drene bakkede op.

Som årene gik, blev det almindeligt med 
en arbejdsweekend, hvor børn og forældre 
kom og deltog i al slags  arbejde. En privat 
børnehave kan og vil mere end en kommu-
nal, så der blev lavet, forbedret og holdt ved 
lige årene igennem, så det var en lyst og et 
økonomisk tilskud. Nogle landmænd og an-
dre med store maskiner forandrede pladsen 
i en fart, og andre hænder hyggede og pas-
sede børn.

Det hele drejede sig om samvær for bør-
nenes skyld, og hvad mere vi altid kunne 
finde på. Der var frokost og kaffepause og 
en trillebør med øl og vand kom rundt til de 
svedende arbejdsfolk.

Den stemning og arbejdssomhed, der var 
dengang, varede i mange år frem, men da 
det startende personale efter måske 12 -15 år 
ikke var der længere, gik det galt. Der opstod 
uenighed mellem personale og bestyrelse. 
Personalet ville ryge, og det var vi klart imod. 
Et legehus havde asbesttag, det ville person-
alet absolut have fjernet for sundheden. Så 
da vi foreslog nyt frisk anderledes tag, fort-
satte rygningen. Det hele endte med gam-
meldags ledelse og frisk ny leder og viceleder.

For at gøre det kort. En ansøgning som 
souschef  var blevet væk, og det var ikke mu-
ligt for os i bestyrelsen at få ansøgningen at 
se. Mødet måtte udsættes og den pågældende 
ansøger bekræftede, at hun havde afleveret 
til den og den på dagen, hvor hun havde 
været og se børnehaven. Det hele skete lige 

før jul, så vi mødtes privat og gjorde tingene 
op. Bestyrelsen besluttede at sende mig som 
formand og vores næstformand på besøg 
hos BUPL. for at klargøre situationen for 
fagforeningen. Der var kommet disharmoni 
i huset, så vi gjorde rede for vores spørgsmål. 
BUPL’s svar kom promte:

“Hvis det kollektive personale manipole-
rer med posten, skal de fritstilles”! Det betød 
fyring!

Så fortsatte vi til den juridiske afdelig af  
Slagelse Kommune for at få opbakning øko-
nomisk.

Konklusion: Hele personalet blev fyret 
med den løn, de havde krav på. Nogle af  
dem kunne med penge i lommen lige gå 
ud og få et nyt job, andre måtte vente en 
tid og julen nærmede sig. De børn, der ikke 
havde et direkte behov, måtte blive hjemme. 
Forældrene og en pædagogmedhjælper tog 
ansvar, og vi klarede overgangstiden til nyt 
personale blev ansat efter den gammeldags 
model. Afsked med folk er aldrig behageligt, 
men der kan være situationer, hvor man må 
skære igennem.

Det var Slagelse Kommune, der tog det 
økonomiske ansvar – det kostede en formue.

Personalet blev skiftet ud, forældrene i 
bestyrelsen blev skiftet ud. Ingen er uund-
værlige, men arbejdet med og for børnene 
har været en stor og betydningsfuld opgave 
for begge parter. 

Efter min bedste hukommelse om de 
første 25 år.                       

Max P. Køhlert. 
Bildsø Gl. Skole       

Facebook: 
Stillinge og Hejninge-Vestsjælland

www.2sogne.dk
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Loppemarkedet i Spejdergården 
Mange tak for støtten, donationerne af  ef-
fekter og handlerne til vores loppemarked d. 
15. august i Spejdergården på Støvlebækvej. 
Overskuddet fra loppemarkedet går til spej-
derarbejdet i Stillingegruppe.

En særlig tak til vores trofaste hjælpere. I 
har hjulpet os gennem de sidste mange lop-
pemarkeder med at få gjort klar og sælge 
til loppemarkedet - uden jer havde det ikke 
været muligt at gennemføre loppemarkedet.

Til loppemarkedet d. 15. august havde vi 
samlet sammen gennem 4 år og havde fået 
mange effekter, vi kunne sælge på loppemar-
kedet, og vi fik en fornuftig fortjeneste. 

Vi har valgt at dette loppemarked bliver 
vores sidste, og vi tager derfor ikke længere 
imod effekter. 

Vi håber, vi ses til et af  vores andre ar-
rangementer i Spejdergården.

Køb dit juletræ hos spejderne
Igen i år vil du få muligheden for at købe 
familiens juletræ hos de lokale spejdere – og 
dermed at støtte det gode spejderarbejde.
Spejderne vil være at finde på Kildemarks-
vej 14 i Kildemarken, hvor man frit kan 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. 11-15. Første 
åbningsdag vil således være lørdag den 27. 
november. 

KFUM Spejderne i Stillinge

Ikke flere loppemarkeder 
i Spejdergården

Hyggeklubben er kommet godt i gang efter 
lang tids covid19 nedlukning, og byens gam-
le og hyggelige præstegård i Kirke Stillinge 
er igen samlingspunktet for hyggeklubbens 
aktiviteter.

Sæsonens program består af  mange for-
skellige tiltag. Her kan nævnes rejseforedrag,  
busudflugter, bankospil, fællesspisning og 
ikke mindst en masse snak, grin og sjove ti-
mer, når man mødes i Hyggeklubben. Nogle 
af  os er pensionister med lidt alder på ba-
gen, så vi har også brug for ”unge pensioni-
ster”, der har lyst at deltage med gode grin. 

Alle som én er velkommen. Her er de bedste 
betingelser for at finde nye bekendtskaber, 
nye gode venner - og altid en go’ kop kaffe 
med bagværk. 

Vi mødes hver tirsdag kl. 13-16. Der er  
kørsel med Egons Bus fra eget hjem tur/
retur såfremt det ønskes. Kontakt Annelise 
tlf. 30 71 00 82 for kørselstilmelding og for 
øvrig information omkring Hyggeklubben.  

Med venlig hilsen bestyrelsen 
for Kirke Stillinge Hyggeklub

Bent – Erna – Else – Inger - Annelise

Kirke Stillinge Hyggeklub
er kommet godt igang igen
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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

Facebook: 
Stillinge og Hejninge-Vestsjælland

www.2sogne.dk
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Fliserens & Algebehandling

·  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

RING NU

61 42 43 42

FOR GODT
TILBUD

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!

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!

Effektiv rensning & algeimprægnering af alle dine udendørs-arealer

Fliserens ·  Algebehandling

RING NU

61 42 43 42

VI FINDER
LØSNINGEN

www.storebaelt-tagrens.dk · Tel.: 61 42 43 42

Storebælt Tag- & Fliserens · Din garanti for et godt resultat
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Endelig kunne vi få luft under håndboldvin-
gerne igen. Det har været SÅ SKØNT at 
komme i gang med at træne, og i skrivende 
stund har vi også haft de første trænings-
kampe. Vi har heldigvis (og 7-9-13) været 
forskånet for coronaballade, og det håber vi 
rigtig meget fortsætter sådan.

På mange hold har vi allerede fået flere 
nye kammerater med mod på håndboldlivet 
og det er ikke for sent, hvis der skulle sidde 
nogen derude, der har en håndboldspiller 
i maven, så er i velkomne I hallen. Vi har 
hold for alle aldre fra 2 til 16 år og fra 19 

til 99 år, så kig endelig ind og hils på os og 
se om det kunne være noget for dig eller dit 
barn. 

Specielt vil vi gerne reklamere for vo-
res yngste håndboldspillere. Vi træner hver 
tirsdag kl. 16 til 17. Man skal have en mor/
far eller en bedsteforælder med, der kan gå 
på banen, da det er en slags mor/far-barn 
håndbold - vi kalder det Trille/Trolle. Bar-
net skal være mellem 2 og 5-6 år og man 
behøver ikke være vild med håndbold, da vi 
også laver en masse andet sjovt, f.eks. lege og 
motorikhalløj. 

Vores turneringer starter 
i oktober, og her skal vi spille 
med i turneringer for U7/
U9, U11, U13 og U15. Der-
udover har vi to seniorhold 
tilmeldt turneringen, så der 
bliver masser af  muligheder 
for at komme til håndbold i 
hallen om søndagen. Tider og 
programmer meldes ud, når vi 
nærmer os. 

I forhold til udvikling af  
Stillinge IF’s håndboldafde-
ling, så vil vi fremover indgå 
i et samarbejde med Slagelse 
HK på ungdomssiden angåen-
de et projekt omkring fairplay, 
dommerudvikling og kultur i 
håndboldhallerne. Det venter 
vi os meget af, og når vi har 
lidt mere struktur på det, så vil 
der komme information ud til 
dem der kunne være interes-
seret.    

Mvh. Anne Friberg 
- Stillinge håndbold 

Håndbold atter i fuld gang 
i Stillinge IF
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
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Facebook: 
Stillinge og Hejninge-Vestsjælland

www.2sogne.dk



2sogne 25Oktober      2021 

K
I
R

K
E

S
I
D

E
R

N
E

 
 
 

    
 

K
 I 

R
 K

 E
 S

 I 
D

 E
 R

 N
 E

 
Om at sørge med håb – og uden  
Døden er et angreb på kærligheden. Det er den, fordi døden 
forandrer kærligheden fra glæde til sorg. Den gør kærligheden 
til byrde. Den gør, at det at elske bliver forbundet med smerte. 
Den planter savnet, der er som et hul i brystet på os, mellem os 
og den, vi holder af.  
 Dermed stiller døden spørgsmålet, om kærligheden er al 
den smerte værd, al den sorg, alt det savn. Var klogt, at vi holdt 
sådan af et andet menneske, at livet uden det menneske er byr-
defuldt og tungt at leve, at vi skal leve med en så nærværende 
tomhed i vores liv? Var det virkelig sandt, at denne vores kær-
lighed skulle være det, der gav vores liv fylde og mening, så at 
vi nu, hvor vi skal undvære den person, der betød så meget for 
os, skal have så svært ved at finde en mening og en betydning i 
at leve? 
 Sådanne spørgsmål stiller døden til os, og gør det dermed 
nærliggende at tænke ilde om kærligheden. Den gør det 
nærliggende at trække sig tilbage fra kærligheden og fra det, at 
den binder os til en anden. Den får det mere distancerede 
forhold til andre mennesker til fremstå klogere.  
 Men skaden er sket, når vi sørger. Derfor kan det blive 
sorgen, vi vil prøve at trække os fra. Men når døden vil anspore 
os til at slippe for sorgen så hurtigt og bekvemt som muligt, så 
er det også kærligheden, den vil have os til at flygte fra, for 
sorgen er kærlighed til den døde. Døden gør sorgen værre, gør 
den tungere og mere smertefuld. Det lyder måske mærkeligt, 
for er sorgen ikke bare, som den er? Det mener jeg ikke. Når 
jeg siger, at døden gør sorgen værre, skyldes det, at døden, når 
den vel at mærke er det sidste, når der intet andet er end 
adskillelsen, når der ikke er mere end falmende minder og 
tiltagende glemsel, altså når døden er den blotte tilintetgørelse, 
da bliver sorgen forfærdelig tung. Da giver døden os ikke andre 
muligheder end enten at fortvivle eller glemme den, vi skulle 
sørge over. Men i begge tilfælde lider kærligheden skade.  
 Jeg er opstandelsen og livet, sagde Jesus, og hvad disse 
ord indebærer, afslørede han den dag i byen Nain, da ligfølget 
kom gående mod byporten for at begrave den døde. Han viste 
det ved, at han vakte den døde til live, men betydningen lå ikke 
mindst deri, at han gav ham til hans mor – som der står. Han 
gav ham til hans mor – opstandelsen betyder altså, at han gen- 
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opretter det af døden brudte forhold mellem mor og søn.  
 Denne opvækkelse af den døde unge mand fra Nain, viser 
synligt, hvad der usynligt også for os er opstandelsens virkelig-
hed allerede nu. At forholdet ikke er lagt øde. At vi ikke ved 
døden adskilles endegyldigt, men at vi er forenede også trods 
døden, forenede af Gud. At vi ikke lever frem mod den mørke  
intethed og glemsel, men vi lever frem mod Guds evighed.  

 
 På den baggrund skal sorgens protest mod døden ikke 
være forgæves og fortvivlet. Den er ikke som en brand, der 
fortærer den sørgende, men i den sorg, der på Guds løfte ved 
sig usynligt forenet med den døde, og som på Guds løfte 
forventer i evigheden at få den igen, som man her skiltes fra, i 
den sorg finder kærligheden sin genstand, dér finder 
kærligheden den elskede igen.  
 Således formår den sørgende i kraft af opstandelsen håb 
også at give slip på den døde, fordi det ikke længere er at 
overlade den døde til intetheden og mørket. Denne accept af 
adskillelsen ved døden, er en forudsætning for, at man kan tage 
imod den døde igen her og nu i opstandelsens håb og engang 
ansigt til ansigt i opstandelsen. Opstandelsesbudskabet får den 
fortvivlede sørgende til at løsne sit krampagtige greb om den 
døde, fordi den sørgende nu ikke skal overgive den døde til 
dødens mørke og kulde, men til Gud.  
 Opstandelsen redder os ikke fra sorgen. Det vil den heller 
ikke. Budskabet om opstandelsen vil frelse os i sorgen, så at vi 
kan sørge. Det gør det ved at lære os ikke at sørge fortvivlet, 
men sørge med håb og fortrøstning.  

    MB 
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KONCERT I STILLINGE KIRKE 
Pedersborg Kirkes Ungdomskor 
Søndag, den 10. oktober kl. 15.00 
 

 
De 12 dygtige piger fra Pedersborg ledes af Solveig 
Bjergkvist. Til koncerten synger de et varieret  
efterårsprogram. 

Der er gratis entré. Alle er velkomne. 
 
FÆLLESSANG I HEJNINGE KIRKE 
Torsdag, den 4. november kl. 19.30 
Uge 44 er Spil Dansk uge, og vi fortsætter den mange-
årige tradition med fællessang fra Højskolesangbogen.  
De fremmødte kan frit vælge en sang, som vi sammen  
synger. 

 
Der bliver en lille kaffepause i våbenhuset midt på  
aftenen. 

Der er gratis entré. Alle er velkomne. 
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FOREDRAG I PRÆSTEGÅRDEN 
Torsdag, den 14. oktober, kl. 19.30: 

Cand.pæd. i musik Jørgen Kastrup Larsen:  

Den russisk-ortodokse kirkemusik og 
Dostojevskij 
 

 
 
Med billeder og musikeksempler giver Jørgen 
Kastrup Larsen en indføring i den russisk-ortodokse 
kirkemusik fra dens rødder tilbage i oldkirken og 
frem, og vi følger bl.a. udviklingen fra enstemmig til 
flerstemmig vokalmusik.  
Samtidig inddrages den russiske forfatter Fjodor 
Dostojevskijs russisk-ortodokse kristentro og hans 
opgør med det moderne ateistiske Europa.  
Om foredraget er det blevet sagt: ”En berigende og 
skøn aften, hvor vi engageret og kyndigt bliver taget 
ved hånden og får mulighed for at kigge ind i et 
kæmpestort univers.” 
 
Alle er velkomne. Der er fri adgang og kaffebord. 
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Studiekreds i Præstegården 
 
I studiekredsen skal vi i dette efterår læse Paulus’ Første 
Brev til Korintherne (ofte blot kaldet Første Korintherbrev).  
 Studiekredsen ledes af sognepræst Morten Brøgger.  
Alle er velkomne. Det forudsættes, at man har læst Første 
Korintherbrev. 
 

 
 
Vi mødes onsdagene 13. og 27. oktober samt 10. 
november, kl. 19.30 i Præstegården. 
 

KUNST OG KIRKER 
Udstillingen Kunst og Kirker løber igen i år af stablen i 15 
kirker i og omkring Slagelse. Af vore kirker deltager i år 
kun Hejninge kirke. Her vil man kunne se værker af 
kunstnerne Pia Engström Agesen og Robert Røssell. 
Udstillingen er åben lørdag d. 13. november og 
søndag den 14. november kl. 10-16.  
 

    
 
Se mere om udstillingen og alle deltagende kunstnere og 
kirker på Kunst og Kirkers hjemmeside: 
www.kunstogkirker.dk 
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Sæt  i kalenderen 
 
Her er en liste over nogle af de ting, der sker i vore 
kirker og i præstegården i de kommende måneder: 
 
9. december, kl. 19.00 – Julemøde i Kirke Stillinge 
Forsamlingshus.  
 
12. december, kl. 10.30 – Krybbespil i Hejninge kirke 
ved elever fra Trelleborg Friskole. 
 
12. december, kl. 14.00 – Vi Synger Julen Ind med 
Landsbykoret i Stillinge kirke.  
 
Fortrolig samtale 
Jeg vil gerne minde om, at jeg som præst står til 
rådighed, hvis man ønsker en fortrolig samtale. Som 
præst har jeg tavshedspligt.  
 Der er ingen krav til, hvad en samtale skal dreje 
sig om. Det er dig, der bestemmer det, alt efter hvad 
du har på hjerte.  
 Samtalen kan foregå hos mig i præstegården, 
men jeg kommer også gerne til dig, hvis det passer 
bedre. 
 Ring til mig på 20 11 76 92 eller skriv en mail på 
mbr@km.dk, så kan vi træffe en aftale.  

Morten Brøgger, sognepræst    
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

3. oktober, 18. s. e. trinitatis 1030 900 
10. oktober, 19. s. e. trinitatis 1030 Ingen 
17. oktober, 20. s. e. trinitatis 900 1030 
24. oktober, 21. s. e. trinitatis 830 * Ingen 
31. oktober, 22. s. e. trinitatis 1030 900 

7. november, Alle helgen s. 1600 (V) Ingen 
14. november, 24. s. e. trin. 1030 900 
21. nov., Sidste s. i kirkeåret 1030 Ingen 
28. nov., 1. søndag i advent 1600 (B+U) 1030 

5. dec., 2. søndag i advent 1030 Ingen 

(V) = Voksenkoret deltager. 
(B+U) = Børne- og Ungdomskoret deltager. 

Gudstjenester på plejehjemmet 
Tirsdagene 12. oktober og 9. november, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Ebba Neimann Rasmussen. 

 
Kirkernes hjemmeside www.stillingekirke.dk 
eller www.hejningekirke.dk 

Kirkebil 
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til  
gudstjenester og til arrangementer i præstegården.  

Ferie 
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 18.-24. 
oktober. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-
Havrebjerg sogne. Se www.sctpederskirke.dk  
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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 Pia Nielsen, tlf. 51 22 87 86, e-mail: pln@km.dk  

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 
Karin Juel 
Carina Rasmussen 
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 Uffe Nygaard Pedersen, tlf. 58 52 90 59, 
e-mail: nygaard@pedersen.mail.dk  

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Henrik Hviid 
Anni Ejland Nielsen 
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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

Murermester

Byggeri & anlæg

Kunstgræsanlæg
i hele Danmark
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Stillinge Skole er kommet godt i gang med 
skoleåret. Det er en sand fornøjelse, at ele-
verne og medarbejderne igen kan være sam-
men på kryds og tværs i løbet af  dagen. Vi 
glæder os igen over at kunne have morgen-
sang, legepatrulje, samtalegrupper, elevråd 
og ture ud af  huset osv. Nu krydser vi alle 
fingre for, at vi kan undgå nedlukninger, re-
striktioner osv. hen over vinteren. 

SFO 
I SFO har vi i år inddelt eleverne i tre pri-
mærgrupper 0. – og 1. klasse, 2.- og 3. klasse 
og SFO2 med fast personale i hver gruppe. 
Inddelingen er lavet ud fra erfaringer under 
Covid- 19, hvor vi kunne se, at mange børn 
havde glæde af  faste voksne, da det styr-
kede relationerne. Én dag om ugen er alle 
børnene sammen på kryds og tværs og har 
mulighed for at vælge forskellige aktiviteter 
sammen med de andre grupper. 

40 års jubilæum
Den 1. august havde Astrid Kristiansen 40 
års jubilæum. Astrid har i alle årene været 
ansat på Stillinge Skole og har oven i kø-
bet 25 års jubilæum som skolens tillidsre-
præsentant for skolens lærere. I forbindelse 
med jubilæet fik Astrid overrakt Dronnin-

gens fortjenstmedalje. Stort tillykke til 
Astrid.

Sociale medier   
Skolebestyrelsen vil i dette år have fokus på, 
hvordan vi i fællesskab kan skabe en god 
kultur om brugen af  sociale medier blandt 
ansatte, elever og forældre. Som fælles in-
spiration til arbejdet havde vi besøg af  fore-
dragsholder Imran Rashid. Skolebestyrelsen 
inviterer i efteråret skolens forældrene til 
dialog om, hvordan vi sammen kan skabe en 
fælles kultur om brugen af  sociale medier. 
Herefter vil Skolebestyrelsen udarbejde en 
vejledning til brug i klasserne og ved foræl-
dremøder. 

0.a har arbejdet med kyllinger 
Som en del af  opstarten i 0. klasse har elever-
ne udruget kyllinger, som nu er blevet store. 
Eleverne har i forbindelsen med projektet talt, 
tegnet og skrevet om kyllinger og skal snart ud 
og aflevere kyllingerne til landmanden. 

Guldmedalje
Skolens 4. klasse har vundet guld i skole-
håndbold. Stort tillykke til eleverne med den 
flotte præstation. 

Martin Meier, Skoleleder

	

	

Stillinge	Skole	
Bildsøvej	+,	
!"##	Slagelse	
	
Tlf.:	'(	')	*+	'(	
stillingeskole@slagelse.dk	
stillingeskole.slagelse.dk	
EAN	nr:	()*+,,)-*,,-)	

!sogne	
	
Nyt	logo	og	nye	skilte	
	
Som	I	kan	se,	har	skolen	fået	udarbejdet	et	nyt	logo,	da	det	var	nødvendigt	at	designe	et	nyt,	der	
kan	bruges	på	Facebook,	Instagram	og	skolens	hjemmeside.	Logoet	forestiller	1	børn	i	forskellige	
størrelser	og	farver	som	symbol	på	værdierne	forskellighed	og	fællesskab.	Til	logoet	er	der	
desuden	designet	en	supergrafik.	Jeg	håber,	I	vil	tage	godt	i	mod	logoet	og	like	det	på	Facebook	
mv.		
Vi	arbejder	desuden	på	at	få	opsat	skilte	ved	indkørslen	til	skolen,	så	man	bedre	kan	se,	hvor	man	
skal	køre	ind.		
	
Skolens	resultater	ved	afgangsprøven	fra	!.klasse	
	
Undervisningsministeriet	har	netop	opgjort	karaktergennemsnittet	for	alle	elever	i	hele	landet.	
Stillinge	Skole	har	præsteret	markant	over	kommunes	gennemsnit	og	ligger	også	over	
landsgennemsnittet.	Fra	skolens	side	skal	der	lyde	en	tak	til	alle	elever,	forældre	og	medarbejdere	
for	den	store	indsats,	der	er	med	til	at	gøre	eleverne	klar	til	tiden	efter	folkeskolen.		
	
Nye	medlemmer	i	skolebestyrelsen			
	
Der	har	været	afholdt	suppleringsvalg	til	Skolebestyrelsen	og	følgende	blev	valgt	ved	fredsvalg:	
Cecilie	Thielemann,	Mor	til	Ursula	i	3.c	
Mads	Alring	,	Far	til	Victoria	i	2.a	
Jacob	Ganderup,	Far	til	Elias	i	#.b	
	
Møde	mellem	Skolebestyrelsen	og	Forældrerådene	
	
Den	%.	oktober	var	der	møde	mellem	Skolebestyrelsen	og	Forældrerådene.	Mødet	var	en	stor	
succes	og	Skolebestyrelsen	arbejder	på	de	kommende	møder	videre	med	at	få	omsat	det	fælles	
arbejde	med	skolens	værdiord	til	en	samlet	folder,	som	forældrerådene	kan	bruge	i	deres	arbejde	
med	at	bakke	op	om	elevernes	læring	og	trivsel.		
	
Julearrangement	i	SFO	
	
Den	%.december	var	der	julearrangement	i	SFO’en.	Der	blevet	lavet	juledekorationer,	flettet	
hjerter	og	spist	æbleskiver.	Tak	til	alle	der	var	med	til	at	gøre	dagen	til	en	god	dag	for	alle.		
	
Martin	Meier	
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Årets høstfest/sommerfest løb af  stablen lør-
dag den 28. august med god tilslutning igen 
i år. Vi var 55 mennesker samlet i telt ved 
gadekæret. 

I år prøvede vi noget nyt, da der var ar-
rangeret ponyridning og skattejagt for bør-
nene i Hejninge i løbet af  formiddagen. Det 
vil vi helt sikkert gentage til næste år. 

Om aftenen var der fællesspisning, ame-
rikansk lotteri og ægte Hejninge-hygge til ud 
på de små timer. 

TV2-øst har taget kontakt til os for at lave en 
reportage om vores mange tilflyttere – især 
dem med børn. De seneste 3 år er der tilflyt-
tet 11 familier, hvoraf  de 8 har tilført børn 
til sognet. Familierne er flyttet hertil fra bl.a. 
Nørrebro, Roskilde, Smørum og Slagelse.

Da der kun bor omkring 170 mennesker 
i Hejninge sogn, er vi i Hejninge Bylaug me-

get stolte over den tilslutning, som vi oplever 
fra de nye unge tilflyttere. 

Den 2. september kom der et hold ud og 
interviewede en af  de nye familier og vores 
formand, Bolette Trier angående dette. Det 
kom der et spændende indslag ud af, som 
kunne ses på TV2-øst fredag den 3. septem-
ber. 

Høstfest i Hejninge

Børnefamilier i Hejninge
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Hanne’s Rengøring
Alt i rengøring

tilbydes

Tlf. 2125 8385
info@hannesrengoering.dk

Facebook: Stillinge og Hejninge-Vestsjælland
www.2sogne.dk
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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
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

VVS • KØL • FRYS5853 0515

 Klima - køl
 Vandkølingsanlæg
 Varmepumper
 Aircondition
 Fryseanlæg

 VVS-arbejde
 Smedearbejde
 Blikkenslagerarbejde
 Naturgas
 Forsikringsskader

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

Hansensvej 8
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
Book online på www.kom-Ann.dk

Hudplejeklinik
• Ansigtsbehandlinger
• Japansk lift
• Ansigtszoneterapi
• Diamantslibninger
• Vipper og bryn 
• Hårfjerning
• Oxygenbehandlinger 

GAVEKORT UDSTEDES

Kom-Ann
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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! 

Alle former for smedearbejde i stål, rustfrit stål og aluminium  
Trapper – Havelåger – Stålkonstruktioner – Reparationer  

 

	  

Grønhøjvej 1, 4200 slagelse
Tlf. 29 73 13 17 · info@slagelse-anlaegsfirma.dk
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Madsen’s Multiservice
www.madsens-multiservice.dk

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: ebbensgaard4200@gmail.com

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
Løvegade 40A, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12b, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385
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Sommeren går på held, og alle børn er 
kommet tilbage til huset, hvor vi har star-
tet forløb op igen for myrer, græshopper og 
krudtugler. Derudover er det for alvor blevet 
hverdag på den måde, at fra 1. september 
må forældrene nu igen komme ind i huset. 
Spritten opfordrer vi dog stadig alle til at 
bruge. 
Udover de faste forløb bruger børnene tiden 
på en masse kreative projekter og nus med 
alle kaninungerne – der er snart en til hvert 
barn! Vi har også markeret Naturens Uge 
med at undersøge insekter og kriblekrable-
dyr.  
Vi har afholdt en arbejdsdag, som vanen tro 
forløb med masser af  hygge og solskin. Vi 
fik ordnet en masse hængepartier og spist en 
bette flæskestegssandwich eller to. En dejlig 

dag for både børn og 
voksne. Tak for alle 
deltagere! Vi sætter 
stor pris på, at der er 
så stor opbakning. 
I oktober holder vi 
igen et godt, gammel-
dags forældremøde i 
huset, hvor personalet 
vil fortælle om hverdag, forløb og måske 
fortælle os, at børnene gerne må få navne 
i tøjet. Vi holder også valg til forældrebesty-
relsen, så hvis du som forælder har lyst til 
at være med til at gøre en indsats for vores 
dejlige institution, skal du være meget vel-
kommen til at melde jer på banen. 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Askehavegård

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

Facebook: askehavegaardboernehus

(Endelig) tilbage til hverdagen 
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Den årlige byfest i Kelstrup blev i år holdt 
hos Kirsten og Leif  Poulsen, som med tak 
for god velkomst ved tilflytning til byen gav 
pølser fra pølsevognen. 

Der var gensyn med mange gode naboer 
og stort velkommen til nye naboer. 

Næste års byfest holdes ved nytilflyttede 
Mette og Paul, Grønhøjgård, som også er 
kommet med en produktion af  cykler til 
byen.

Jbr

Byfest i Kelstrup

Petanquemestre kåret

Petanque har adfholdt klubme-
sterskab. 1.-pladsen gik til Sonja 
Jensen, 2.-pladsen gik til Keld og 
3.-pladsen gik til Ivan. Alt i alt en 
dejlig dag.
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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. 20 10 59 70 

Email: f.hangartner8@yahoo.dk

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

KFUM-Spejderne
i Stillinge
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

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leveres.



2sogne 43Oktober      2021 

Skibbækparken	5-11	·	Kirke	Stillinge	·	4200	Slagelse
Tlf.	58859813	·	Email:	info@scanmetals.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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Tommedyssevej 6, Kirke Stillinge 
Tlf. 53 57 98 78

@vikfreds.dk

Vikfreds
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Havrebjerg
Service

v/ Martin Johnsen

- Din handyman

Tlf: 61 71 54 82

Havrebjerg Service
v/Martin Johnsen
- Din handyman

      Ejendomsservice
            Havearbejde
                  Fældning af træer
                       Beskæring/topkapning
                             Stubfræsning

Ring for uforpligtende tilbud

Vi har 
sæsonaftaler 

på 
haveservice

Følg os på facebook
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Skærtorsdag den 22. april 1943 skete der 
en eksplosion i Tårnhøj Mølle på Slagelse-
egnen, hvorved en 20-årig modstandsmand 
mistede sin højre underarm. Det var mølle-
rens søn, kommis Verner Thomsen, der var 
ved at fremstille sprængstof, da det pludselig 
eksploderede mellem hænderne på ham. 
Han var netop kommet hjem fra Falster, 
hvor han var ansat i brugsen i Kettinge ved 
Nysted. Han medbragte noget pulver, som 
han havde købt, og det pressede han ned i 
er jernrør anbragt i en skruestik.  Møllerfa-
milien var samlede til frokost i stuehuset, og 
da de hørte eksplosionen, skyndte de sig op 
i møllen, hvor de fandt Verner ilde tilredt 
med blodet sprøjtende ud fra den ene arm. 
Han var slynget væk fra skruestikken, der 
var splintret, og hans højre hånd var revet 
af. Verners svoger forsøgte at standse blodet 
ved at anlægge en slynge, der kunne stram-
mes ved at dreje en pind rundt. Andre ha-
stede af  sted til den nærmeste telefon, som 
var hos sognefogeden et par hundrede meter 
væk, for at få ringet efter en ambulance. Sog-
nefogeden, som var min farfar, skyndte sig 
op til møllen, hvor Verner lå og var ved af  
forbløde. Min farfar fik så strammet slyngen  
tilstrækkeligt til, at blodet holdt op med at 
strømme, ligesom han med hænderne for-
søgte at presse såret sammen, indtil ambu-
lancen nåede frem og kunne køre den tilska-
dekomne til Centralsygehuset i Slagelse. Her 
måtte de foretage en amputation af  Verners 
højre hånd. 

I 1943 var jeg hen ved 8 år gammel, da 
jeg den omtalte skærtorsdag sad sammen 
med min familie og var ved at spise til mid-
dag, da der pludselig kom en person løbende 
for at ringe efter en ambulance. Min farfar, 

der var 72 år gammel, skyndte sig af  sted 
til møllen for at være behjælpelig ved ulyk-
ken. Da han senere blev afhørt af  det danske 
politi, fortalte han dem, at Verner Thomsen 
var meget jagtinteresseret. I virkeligheden 
skyldtes Verners interesse for sprængstof  
formentlig, at hans ældre familiemedlemmer 
i København medvirkede til sabotage, men 
det skulle tyskerne nødig få nys om.

Da min farfar kom tilbage, fik vi mere at 
vide om ulykken, og jeg husker, at jeg spurg-
te ham, om jeg måtte fortælle det i skolen. 
De voksne prøvede at undgå, at vi børn vid-
ste for meget under krigen. 

Verner Thomsen blev født den 1. oktober 
1922 i Holme Mølle i Ejby sogn på Køgeeg-
nen. I 1928 købte hans far Tårnhøj Mølle, 
og efter skolegang i Kirke Stillinge kom Ver-
ner i lære i Kirke Stillinge Brugsforening hos 
uddeler Thomsen. 

Tårnhøj Mølle blev ved en fejltagelse 
bombet af  englænderne i 1942, (Se evt. 
MØLLEN marts 2019: Bomberegn over 
Tårnhøj Mølle.) Her blev Verner kastet om 
på gårdspladsen, mens talrige bombesplin-
ter borede sig ind i væggene over ham og 
stuehuset blev helt ødelagt. Ved den lejlig-
hed slap han uden fysiske skader i modsæt-
ning til ulykken den omtalte skærtorsdag. 
Han fik senere lavet en kunstig hånd med 
en handske, og han fik også en protese til 
at køre bil med. I 1948 blev han gift med 
Vera, og de slog sig ned i Jyllinge ved Ros-
kilde Fjord. Vera havde et barn i forvejen, 
og de fik en fælles datter, Jette. Vera havde en 
forretning med kioskvarer i Fensmarksgade 
i København, og her var jeg i 1956 inde og 
hilse på dem. Verner arbejdede i nogle år i 
Varedirektoratet og i en længere årrække på 

Ulykken på Tårnhøj Mølle 1943
Af Helge Christiansen 2019
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Risø ved Roskilde. I 1984 købte jeg et stykke 
jord af  Verners søster, og her havde  jeg lej-
lighed til at møde Verner og hans 2. kone 
Grethe, idet Vera var død nogle år før. Ved 
den lejlighed forærede Verner mig en antik 
mønt, som han havde fundet på marken 
med metaldetektor.

Verner Thomsen døde den 20. oktober 
2004, 82 år gammel og efterlod sig sin hu-
stru og datter foruden to stedbørn. 

De tre Slagelse-aviser (Sorø Amtstidende, 
Sorø Amtsblad og Vestsjællands Social De-
mokrat) bragte hver sit referat fra ulykken 
påskelørdag den 24. April 1943. 

Vestsjællands Social 
Demokrat skrev:

Fået en hånd revet af.
Sønnen på Tårnhøj 

Mølle eksperimenterede 
med eksplosionsstoffer.

Slagelse.
En 20-årig kommis, 

Verner Thomsen, søn af  
Møller Thomsen, Tårnhøj 
Mølle ved Bildsø, er i tors-
dags under et ferieophold 
i hjemmet kommet slemt 
til skade på grund af  sin 
grænseløse letsindighed. 
Den unge mand, der har 
udlært i Kr. Stillinge Brugs-
forening og er ansat i en 
brugsforening på Falster, 
havde noget hvidt pulver 
med hjem, som han gik 
over i møllen og eksperi-
menterede med. Pulveret, 
der var eksplosionsfarligt, 
har han hældt i et jernrør, 
som han har forsøgt at 
proppe ved en skruestik.

Ved 12½-tiden lød et 
frygteligt brag ved møllen, 

og samtidig blev vinduet slået ud. En svoger 
til den unge mand og sognefoged Christian-
sen ilede hen til møllen, hvor de fandt Ver-
ner Thomsen i ilde tilredt tilstand. Han var 
slynget væk fra skruestikken, som var splin-
tret, og hans højre hånd var revet af. Svo-
geren bandt en slynge af  et stykke reb om 
den unge mands arm, og Falcks ambulance, 
der var tilkaldt, mødte lynhurtigt og fik den 
kvæstede ført til Centralsygehuset. Her op-
lyses i dag, at man har måttet foretage en 
amputation på armen. Han har fået forskel-
lige sår ved eksplosionen, men tilstanden er 
dog ret god.
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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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		Bo	Grønt	Slagelse	
		Disagervej	22a,	Øster	S6llinge	
		4200	Slagelse	
		www.bo-groent.dk	
		www.facebook.com/slagelsebogroent/	

Åbnings6der:	
Hverdage	900-1730	
Lørdag	900-1600	

Søndag	og	forårets	helligdage	1000-1600	

NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE
GRÆSETABLERING
VEDLIGEHOLDELSE
BESKÆRING
TRÆFÆLDNING
KLOAKARBEJDE

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund 
www.stepla.dk

Brian Olsen 
26 16 57 20 

brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 

martin@stepla.dk
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Luksus Ansigtsbehandling 549kr. 
Farve af bryn og vipper inkl. ret 199kr. 
Spraytan 150kr . 
  

SSee  mmeerree  ppåå  BBeeaauuttyy44yyoouu--ssllaaggeellssee..ccoomm  
    

BBeeaauuttyy  44  yyoouu    

  
WWeebbsshhoopp  &&    SSkkøønnhheeddssbbeehhaannddlliinnggeerr    

  
VVeellkkoommmmeenn  hhooss  ddiinn  kkoossmmeettoolloogg  
 
KKrriissttiinnaa  AAnnddeerrsseenn    
TTeelleeffoonn::  2233445599229900  
LLaannggeess  GGåårrdd  1177,,  SSllaaggeellssee    

GGIIVV  EETT    
GGAAVVEEKKOORRTT  
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Rieks Rengøring

V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask

Kelstrup Forsamlingshus
Bildsøvej	100	·	4200	Slagelse	·	5854	9411	·	www.kelstrupforsamlingshus.dk

Fællesformand  Arne Olsen 6067 3342  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  Pia Svendsen 2963 6589 nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Maria Sværke 2826 8594 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Laura Kjørup  badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Lar Emde Poulsen  fodbold@stillingeif.dk 
Gymnastik  Maria Sværke 2826 8594 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Anne Friberg Jensen 2063 2683  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Leif Henriksen 2295 1944 petanque@stillingeif.dk 
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Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 28 73 19 72 · E-mail: kj@revisorkj.dk

www.revisorkj.dk

Lokalt samarbejde for
vækst og erhvervsfremmende 

aktiviteter 
- er din virksomhed også repræsenteret?

Landsbyernes 
Erhvervsnetværk
HAVREBJERG · HEJNINGE · STILLINGE

www.landsbyerhverv.dk
landsbyerneserhverv@gmail.com
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Præsten Hans Kjep, der var sognepræst i Hej-
ninge, indberettede i 1738, at Hejninge Sogn 
hørte til Antvorskov Krongods, og at Hejnin-
ge ikke havde noget skolehus. Børnene blev 
henvist til at bruge rytterdistriktets kongelige 
skoler i Holmstrup og Store Valby, de såkaldte 
rytterskoler. Men da vejen dertil var alt for 
lang og farlig for børnene, særligt om vinteren, 
ville de hellere gå til Rytterskolen i Næsby ved 
Stranden, hvor der også var en skolemester. 
Dette skulle forældrene dog betale ekstra for, 
og derfor holdt degnen i Hejninge, Christoffer 
Svanning, også skole i sin degnebolig for nogle 
af  børnene. Både han og hans kone Maren 
Nielsdatter ligger begravet inde i Hejninge 
Kirke, og altså ikke ude på kirkegården.

1700-årene var der 6 forskellige degne i 
Hejninge, for nogle rejste, så snart de kunne 
få et bedre lønnet embede i et større sogn. 
Efter at Valdbygård var blevet oprettet i 
1774, og landsbyen Store Valby blev ned-
lagt, ophørte  degnerettigheden af  14 gårde. 
Det gik ud over degnen i Hejninge, Hans 
Tuxen, der anlagde sag mod oberst Casten-

schiold og vandt sagen. I 1788 fik han de 
mange års løn, han var berettiget til.

Først i 1806 fik Hejninge ordnede sko-
leforhold. Der blev indrettet en simpel læ-
rerbolig og en lav og snæver skolestue i den 
gamle degnebolig, og der blev oprettet et 
kombineret lærer og kirkesangerembede 
med samme løn som ved rytterskolerne.

Den første seminarieuddannede lærer i 
Hejninge var Jens Nielsen, og han fik i 1810 
et bedre lønnet embede i Drøsselbjerg. Den 
næste var cand. philol. Frederik Rummel, 
der var født i Slagelse og havde været lærer 
i Sorø. I 1824 fik han besøg af  biskoppen, 
der skrev, at han var meget vel tilfreds med 
Rummels undervisning og evner, og at bør-
nene læste godt i bog. Lærer Rummel blev 
i 1844 afløst af  v. Falkenstein, der først var 
hjælpelærer hos Rummel og derefter fortsat-
te i embedet indtil 1877. De næste 10 år var 
A. Poulsen lærer ved Hejninge Skole, hvor-
efter fulgte lærer Jensen fra 1887 til 1890.

De følgende 77 år var der utroligt nok 
kun 2 lærere ved Hejninge Skole. Fra 1890 

Hejninge Skole og lærerne
Af Helge Christiansen
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til 1930 var det Hans Peter Rasmussen, der 
var ansat som enelærer, kirkesanger og or-
ganist. Han var født på gården Vedendal på 
Falster, og han var gift med Elisa Christian-
sen, der var født i Argentina. Han stiftede 
en lokal foredragsforening, var formand for 
brugsen og holdt en velbesøgt aftenskole for 
de unge, der ikke gik i skole mere. I 1916 
brændte den gamle skole, men forinden var 
der i 1911 blevet bygget en ny skole i ud-
kanten af  byen. Denne skole er nu en del af  
Trelleborg Friskole. Lærer Rasmussen døde 
i 1955, 93 år gammel.

Johannes Henrik Larsen var 30 år, da 
han blev ansat som enelærer, kirkesanger og 
organist. Han underviste som de foregående 
lærere i alle fag undtagen håndgerning, som 
hans kone, Karen Margrethe Larsen, tog 
sig af. Der var 50 elever i Hejninge Skole i 
1955, hvor de 4 ældste klasser blev flyttet til 
Vestre Skole i Slagelse. Larsen havde så kun 
de 3 yngste klasser indtil 1967, hvor de sid-
ste 14 børn blev flyttet til Stillinge Skole. For 
Larsen var det da blevet til 37 år som lærer i 
Hejninge, men han fortsatte endnu 4 år som 
kirkesanger og organist, og han døde som 

82-årig i 1972. Hans hustru havde gennem 
alle årene hjulpet ham med kirkesangen, 
idet hun havde en god sangstemme.

Det orgel, som både lærer Rasmussen 
og lærer Larsen havde spillet på i kirken, 
var ikke et kirkeorgel med piber, men kun 
et harmonium eller stueorgel med to peda-
ler. Et harmonium virker på den måde, at 
metaltunger sættes i bevægelse ved luft fra 
blæsebælge. Derfor skulle organisten bruge 
pedalerne hele tiden, mens han spillede. 

I 1979 var det gamle harmonium blevet 
så slidt, at det måtte udskiftes, og der blev 
anskaffet et firestemmers pibeorgel. Det blev 
bygget i Hillerød på Jensen og Thomsens or-
gelbyggeri, og det er stadig i brug i Hejninge 
kirke. Organist Jens Ramsing startede sin nu 
50-årige karriere i Hejninge Kirke, da lærer 
Larsen holdt op i 1971. Nina Vestergaard-Pe-
tersen var derefter organist indtil 1983, hvor 
kirkens nuværende organist, Charlotte Niel-
sen, begyndte. Fra 1999 har Charlotte Niel-
sen også været organist ved Stillinge Kirke, og 
det er nærliggende, idet Hejninge og Stillinge 
har haft samme præst siden 1973, først Eva 
Svenningsen og siden 2000 Morten Brøgger.
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MORTENS AFTEN 
KELSTRUP FORSAMLINGSHUS

Onsdag den 10. november 2021 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. 140,00 pr. person, som betales ved indgangen.
Der sælges øl, vin og vand i baren.

Salg af kinesisk lotteri med flotte gevinster under middagen.

Bindende tilmelding kan ske fra 15. oktober 2021 kl. 9.00
til Rita Sørensen, tlf. 58 54 94 11. Der er ikke mulighed for forhåndsreserveringer, 

samt kan der ikke tilmeldes ved indtaling af besked på telefonsvarer på 
tilmeldingsdagen. Dvs. man har først en plads, når man har talt med Rita.

Max. 100 personer til arrangementet – først til mølle princippet

Kom og vær med til en hyggelig aften med venner,
familie og naboer. Vi glæder os til at se jer

Kelstrup Forsamlingshus
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Mødekalender 

Onsdag	d.	6.	oktober	kl.	18.30
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag	d.	10.	oktober	kl.	15.00	
Koncert i Stillinge Kirke.
Pedersborg Kirkes Ungdomskor

Torsdag,	den	14.	oktober,	kl.	19.30
Foredrag i Præstegården:
Den russisk-ortodokse kirkemusik og 
Dostojevskij

Onsdag	d.	20.	oktober	kl.	18.30
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag	d.	3.	november	kl.	18.30
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag	d.	3.	november	kl.	19.00
Hejninge-Stillinge Lokalråd afholder 
Beboermøde med Musikcafé i Huset

Torsdag	d.	4.	november	kl.	19.30	
Fællessang i Hejninge Kirke

Lørdag	d.	13.	november	og	
søndag	den	14.	november	kl.	10-16
Kunst og Kirker 
- Udstilling i Hejninge Kirke

Onsdag	d.	17.	november	kl.	18.30
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag	d.	1.	december	kl.	18.30
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag	d.	15.	december	kl.	18.30
Reklamebanko i Stillinge Forsamlingshus

Facebook: 
Stillinge og Hejninge-Vestsjælland

www.2sogne.dk

Hejninge-Stillinge Lokalråd
U

D
VIKLING ·  N

Æ
R

H
E

D
 · Å

B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd

Hejninge-Stillinge Lokalråd

Hejninge-Stillinge Lokalråd
U

D
VIKLING ·  N

Æ
R

H
E

D
 · Å

B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge 
Lokalråd

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd
U

D
VIKLING ·  N

Æ
R

H
E

D
 · Å

B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd
U

D
VIKLING ·  N

Æ
R

H
E

D
 · Å

B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd

Hejninge-Stillinge Lokalråd

Hejninge-Stillinge Lokalråd
U

D
VIKLING ·  N

Æ
R

H
E

D
 · Å

B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge 
Lokalråd

U
D

VIKLING ·  N
Æ

R
H

E
D

 · Å
B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 

Hejninge-Stillinge Lokalråd
U

D
VIKLING ·  N

Æ
R

H
E

D
 · Å

B

ENHED · S
AM

M
E

N
H

O
L

D
 ·

 




