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Nyt fra Lokalrådsformanden
LOKALRÅDET
Lørdag d. 6. marts holdt Lokalrådet det årlige beboermøde, denne gang i Kel-
strup Forsamlingshus, hvor Rita havde lavet nogle fantastiske gule ærter til 
alle fremmødte. Lokalrådet solgte øl, vand og snaps med et overskud på små 
200,- kr., idet alle disse drikkevarer var sponseret af Dagli’brugsen i Kr. Stillinge 
– tak til Henning for det. Vi var knapt 40 personer, og startede med at se vores 
lille sognefilm. Derefter blev ordet givet til lokalområdets forskellige foreninger, 
der her havde mulighed for at informere om deres aktiviteter og arbejde. Des-
værre var det ikke alle inviterede foreninger, der havde resurser til at møde op, 
hvilket er ærgerligt, da det jo er interessant og berigende at høre, hvad andre 
foreninger pusler med.

Herefter fulgte Lokalrådets egentli-
ge beboermøde med behandling af 
forslag til ændring af vedtægter og 
valg til Lokalrådet. Som formand 
aflagde jeg følgende beretning fra 
året der er gået:
8. marts 2009 holdt Lokalrådet sidst beboermøde med valg til Rådet. Birthe 
Jacobsen, Hanne Tew og Ib Jensen blev genvalgt for 2 år og Ketty Munch blev 
valgt for 1 år i stedet for Nikolai Mikkelsen. Susanne Hvitnov blev valgt som 
suppleant. 1 suppleantpost var vakant, Rådet har altså året igennem manglet et 
medlem. Den situation håber jeg ikke gentager sig, for jeg mener stadig Rådets 
arbejde er vigtigt for vores lokalområde. Alene det, at Rådet nu serverer gule 
ærter til det årlige beboermøde, synes jeg giver Rådet en vis eksistensberet-
tigelse. Vi konstituerede os med Hanne som kasserer, Ib som næstformand, 
Birthe som sekretær og undertegnede som formand.

Som bekendt skal Rådet udpege 2 repræsentanter til Stillingehallens besty-
relse, og her havde vi faktisk 3 kandidater. Vi genudpegede Allan Jensen, og 
pegede desuden på en helt ny aktivist, nemlig Helle Jensen, idet vi ville tilføre 
Hallens bestyrelse nogle nye kræfter.

I det forløbende år har Rådet arbejdet med flere projekter, blandt andet den 
lille film fra vores 2 dejlige sogne, som vi indledningsvis så. Denne film er re-
sultatet af et samarbejde med Sjællandske Medier, og finansieret af Slagelse 
Kommune. Den kan genses på Lokalrådets hjemmeside www.2sogne.dk. Tak 
til Sjællandske for et godt samarbejde og til Slagelse Kommune for et godt 
initiativ samt de økonomiske midler.

Men allerede dagen efter sidste beboermøde var Rådet på banen med et 
arrangement i Stillinge Forsamlingshus, nemlig optagelserne til ”Mit kæreste 
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eje”, der blev vist på TV2-Øst. Her 
fik vi markedsført vores 2 sogne på 
udmærket vis.

Den 18. april, på en pragtfuld 
solskinsdag, deltog vi i en kommu-
nal landdistriktskonference i Havre-
bjerg Forsamlingshus, hvor vi fik in-
formationer om det igangværende 
arbejde med kommuneplanen, der 
jo er trådt i kraft her pr. 1. januar 
2010. Vi fik også en fantastisk moti-

verende peptalk af Kurt Smith fra Hovborg, der er en stor ildsjæl i landdistrikts-
arbejde.

Den årlige byvandring var i 2009 henlagt til Havrebjerg, der jo er det 3. sogn 
i vores lokalområde. Her forestod Helge Christiansen, for 25 eller 26. gang, 
rundvisningen, hvor han med vanligt lune fortalte anekdoter og historiske facts 
om Havrebjerg by og dens indbyggere gennem tiderne.

Rådet har i det forløbende år fået fremstillet 4 forskellige postkort, der sæl-
ges hos de handlende i de 2 sogne. Dette igen for at markedsføre vores lille 
lokalområde, og umiddelbart er projektet en succes. Postkortene er bl.a. brugt 
til at sende en tak til hver af vores kommunalpolitikere for at afsætte 4 mill. kr. 
på dette års budget til opførelsen af vores Kultur og Fritidscenter HUSET. At 
politikerne således har fået en direkte og personlig tak, er vist første gang i 
kommunens historie, og er bestemt blevet positivt bemærket.

Nogen borgere tror nok, at kontakt til Slagelse Kommune ikke nytter noget, 
men tro mig, det nytter, i hvert fald hvis man taler ordentligt. Rådet fik for nogle 
år siden opsat affaldsstativer på skolestien, disse stativer blev dog efterhånden 
fyldt – også fyldt over. Rådet kontaktede derfor Slagelse Kommune, og 2 dage 
efter var stativerne tømt, og de bliver nu tømt med jævne mellemrum. Sidste 
år henvendte Rådet sig, på opfordring fra nogle sommerhusejere ved Kelstrup, 
til Kommunen for, at få flyttet byskiltet ved Kelstrup strand, og derved udvidet 
zonen med 40 km hastighedsbegrænsning – få uger efter var der opsat nye 
skilte på rette plads.

Sidst i september deltog jeg i en regional landdistriktskonference i Karre-
bæksminde, også denne konference var meget lærerig. Vi fik her med al tyde-
lighed vist, hvor vigtigt det er med et godt netværk – at sammenhold gør stærk. 
Derfor har jeg i årets løb, og gør det gerne igen, opfordret til større og mere 
samarbejde på tværs af foreningerne for at udnytte alle de gode resurser, vi har 
her i lokalområdet på bedste vis – til gavn for os alle. Af hensyn til dette givtige 
samarbejde, er det vigtigt at alle fremmødte foreninger, institutioner m.v., afle-
verer kontaktoplysninger til Birthe, inden I går hjem.
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7. oktober holdt Rådet et velbesøgt valg-
møde i Stillinge Forsamlingshus. Her hørte 
vi først præsentationen af de forskellige par-
tier, hvorefter Gøngehøvdingen Peter Sten 
fra DR-Regionalen, styrede debatten. Endnu 
engang kunne vi tiltrække såvel TV2-Øst som 
Sjællandske Medier og ugeaviserne – vores 
2 sogne rager op, og ses på lang afstand.

I det forløbende år har vi også holdt øje 
med udviklingen på Trelleborg, hvis fremtid 
på et tidspunkt så dyster ud – der blæser 
dog nu mildere vinde på voldene. Vi har selvfølgelig også haft tæt dialog med 
den selvejende institution HUSET, Stillingehallen og Støtteforeningen Hejnin-
ge-Stillinges venner. Vores samarbejde med Stillinge Idrætsforening er også 
godt kørende, vi deler indsats og udbytte af vores OK-sponsoraftale, ligesom 
vi udveksler referater fra vores møder.

Rådet har for et par år siden lavet en ny hjemmeside, der bestemt er et be-
søg værd. Vores webmaster Ib, lægger stor flid i arbejdet med siden, og vi vil 
opfordre alle lokalområdets øvrige foreninger, til at slutte op om siden. Måske 
har Jeres forening ikke en hjemmeside, men så brug vores – har Jeres forening 
selv en hjemmeside, så brug vores alligevel, vi kan linke mellem siderne. Ib sør-
ger for hele tiden at opdatere den arrangementskalender, der er på vores hjem-
meside – sørg nu for at jeres arrangementer er i kalenderen, og tjek kalenderen 
inden I planlægger et nyt arrangement.

I det forløbne år har bestyrelsen for Stillingehallen arbejdet med ændring af 
vedtægterne for hallen. For Rådet vil det betyde, at vi fremover ikke længere 
skal udpege 2 medlemmer til hallens bestyrelse, men kun 1. Der skal så på 
beboermødet vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. På Idrætsforeningens general-
forsamling skal der ligeledes vælges 2 medlemmer, derved er der nu skabt øget 
demokrati i StillingeHallen. Halbestyrelsens forslag til vedtægter er godkendt 
af Lokalrådet, Stillinge Idrætsforening, Skolebestyrelsen og pædagogisk råd 
ved Stillinge skole. Tilbage er så kun Slagelse byråd, der endnu ikke er kom-
met med en tilkendegivelse. Derfor er ”de gamle” vedtægter for StillingeHallen 
stadig gældende, d.v.s. at Lokalrådet ved vores konstituering skal udpege 2 
medlemmer til Hallens bestyrelse. Ændring af Hallens vedtægter, har så nød-
vendiggjort en revision af Lokalrådets vedtægter, idet der ikke tidligere har stået 
noget om Hallen i vores vedtægter. Jeg håber I senere tager vel imod Rådets 
forslag til vedtægtsændringer.

I det kommende ”Lokalrådsår” vil vi bl.a. arbejde med et landsdækkende 
projekt der hedder ”Blomstrende Landsbyer”, dette projekt skulle gerne gøre 
det endnu mere attraktivt at bo netop her i området samt synliggøre området 
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endnu mere. Vi vil fremover fortsat forsøge at styrke samarbejdet mellem om-
rådets foreninger og engagementet i lokalbefolkningen.

Dette var min beretning fra året, der gik, og lidt om året, der kommer. Tak.

Denne beretning blev efterfulgt af kassererens fremlæggelse af Rådets regn-
skab, et regnskab der igen i år viser et flot resultat, et resultat der kommer hele 
lokalområdet til gavn.

Lokalrådets forslag til vedtægtsændringer blev med et par rettelser vedtaget 
og kan ses på vores hjemmeside www.2sogne.dk. Der var i år yderligere et par 
forslag til Rådets fremtidige arbejde, en cykel/gangsti langs Drøsselbjergvej og 
forbedring af busforbindelserne til Korsør. Beboermødet henstillede til Rådet, 
at tage disse emner med i det fortsatte arbejde.

Der var i år fire medlemmer på valg. Sanne Broustbro og Jørgen Elsborg øn-
skede ikke genvalg. Ketty Munch og undertegnede genopstillede sammen med 
et par nye, nemlig Marianne Espenhein, Vivi Jensen og Børge Carlsen. Desuden 
genopstillede vores hidtidige suppleant Sanne Hvitnov. Disse seks kandidater 
var lige tilstrækkeligt, da der jo også skal bruges to suppleanter. Efter endt valg-
handling kunne konstateres, at Marianne, Vivi, Sanne og undertegnede blev 
valgt som Lokalrådsmedlemmer i 2 år. Ketty og Børge er således valgt som 
suppleanter i 1 år. I ”det daglige” lokalrådsarbejde skelnes der ikke mellem Lo-
kalrådsmedlemmer og suppleanter, alle deltager på lige fod i arbejdet.

Sidst, men ikke mindst var der genvalg til vores to revisorer, Jane Brodt- 
hagen og Egon Henriksen. Tak til dem, der stillede op, og tak til dem, der har 
taget en tørn, men ikke har resurser til det fremtidige arbejde.

Onsdag d. 10. marts holdt vi så konstituerende møde, hvor undertegnede 
fik genvalg på formandsposten, Ib fortsætter som næstformand, Hanne blev 
genvalgt som kasserer og Birthe fortsætter som sekretær. Til Stillingehallens 
bestyrelse genudpegede vi Helle ”Jongshøj” Jensen, Allan Jensen ønskede 
ikke genvalg, hvorfor Lokalrådet blev enig om at udpege Vivi Jensen som den 
sidste til halbestyrelsen. Til bestyrelsen for den selvejende institution HUSET 
genudpegede vi Ib og undertegnede.

I det kommende år vil vi arbejde mere målrettet med projekt ”Blomstrende 
Landsbyer”, tovholder her er Sanne. Vedligeholdelsen omkring mindestenen 
samt OK-sponsoratet sorterer fortsat under Ketty. Sidst med ikke mindst vil 
det kommende år også byde på nogle udfordringer i forbindelse med kloake-
ringen af strandområdet, som tovholder for dette arbejde valgte vi Børge.

Alt i alt er der udsigt til et meget travlt år for Lokalrådet, med mange møder 
og stor aktivitet. Til dette arbejde kræves visse økonomiske midler, hvorfor vi 
i dette nummer af 2sogne har ilagt et girokort, i håb om at lokalområdets bor-
gere vil bidrage til arbejdet.

Lars Schou, 2sogneformand@gmail.com
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Stillinge IF afholder 
ordinær generalforsamling 

for alle medlemmer
Onsdag den 28. april 2010 kl. 19.00

i Stillinge Hallen, Bildsøvej

Dagorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af fremlagt revideret regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelse, udvalg, suppleant, revisor
6. Valg af medlemmer til aktivitetsudvalg
7. Valg af 2 repræsentanter til Stillinge hallens bestyrelse                                 
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-
manden i hænde senest 14 dage før.

På bestyrelsens vegne
Pia Svendsen, Stillingevej 104, 4200 Slagelse

(næstformand)

Fondsmidler til 
Stillingeområdet!
Der har igen i år været uddeling af fondsmid-
ler fra den tidligere Stillinge Spare- og Laane-
kasse. Ved en nylig sammenkomst i Sydbanks 
Marievang afdeling uddelte Ole Rasmussen fra fonden i alt kr. 50.000,00 til 
følgende modtagere fra lokalområdet: Stillinge Forsamlingshus, Kelstrup For-
samlingshus, Stillinge Børnehave, Børnehaven Askehavegård, Kr. Stillinge 
Plejecenter, Hyggeklubben Stillinge Præstegård, Ungdomsklubben Stjernen, 
Stillinge Hallen, Stillinge IF samt en række privatpersoner Helge Christiansen, 
Niels Hunderup, Anne Skovager og Camilla Kærgård Jensen.
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Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE 
EL - FORRETNING A/S 

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

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen 

Frisør 
Harlekin

v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket mandag · Også solarium
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FYRTEST

OLIEFYRS
SERVICE-
FIRMA

• REPARATION
• RENSNING
• JUSTERING
• UDSKIFTNING AF OLIEFYR

·  Service-abonnement tegnes
·  Lovpligtig oliefyrskontrol
·  Aften- og weekendvagt

KURT’s
OLIEFYRSERVICE
Kurt Bender Petersen
Bildsøvej 57
Kr. Stillinge 58 54 77 22

Højtryksspuling og tømning 
af samle- og 
septiktanke

Tlf. 58 85 24 70

Gangergaardens 
Maskinstation A/S

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

Græsslåning · Hækkeklipning · Ukrudtsbekæmpelse 
Beskæring af frugttræer og buske

Reparation af hus · Mindre mureropgaver
Oprydning · Opsyn med hus og have
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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 

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

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk

Kunstgræsanlæg i hele Danmark.
Total-, hoved eller fagentreprenør,

autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.
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BYFEST
LØRDAG D. 19. JUNI 2010

v/ STILLINGE HALLEN

PROGRAM:

Kl. 10.00–16.30 Pladsen åbner – med udstilling af veterantraktorer, 
 køretur med minitog, ridetur på en hest, 
 hoppeborge for de mindste, lotteri og boder. 
 Prøv en tur med en lift fra Slagelse Liftudlejning, 
 og få overblik over pladsen. 
 Samt familieloppemarked og smådyrsskue.
 
Kl. 10.00–14.00 Fodboldturnering, hvor Stillinge IF tager imod 
 gæstehold

Kl. 12.00–13.30 Underholdning i teltet med bl.a. Helle og Lars

Kl. 14.00 Uddeling af støtte fra Hejninge Stillinges venner  

Kl. 14.30–16.00 Stillinge-fighten. Husk tilmelding på dagen

Kl. 16.00 Lodtrækning i det store lotteri

Kl. 16.30 Pladsen lukker

Der vil hele dagen være mulighed for at købe pølser, popcorn, is, slik, øl, vand 
samt kaffe mv.

Fredag rejses telt, boder o.s.v. – hjælp modtages med tak fra kl. 14.00.
Søndag mødes vi kl. 10.00 for nedtagning – også her har vi brug for hjælp.

Ret til ændringer forbeholdes.
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Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner  
afholder

Børnedyrskue
Lørdag den 19. juni kl. 10.00-16.30

 
Har du lyst til at vise dine små kæledyr eller 
bamser frem? Hvis ja - så ta’ til byfest ved 
Stillingehallen.  
Du skal selv medbringe udstyr til opsætning af bur 
m.v.
I løbet af dagen vil der være uddeling af forskellige 
præmier.
Er du interesseret i at deltage i dyrskuet eller 
ønsker yderligere oplysninger, så kontakt 
Addi Hansen, tlf. 58 54 71 73 eller Pia Svendsen, 
tlf. 29 63 65 89 SENEST den 12. juni.

Familieloppemarked
Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner afvikler i forbindelse med 
den årlige byfest familieloppemarked som afholdes:

Lørdag den 19. juni kl. 10.00–16.30
ved Stillingehallen. 

Grib chancen og reservere en stand til dine/
jeres effekter. Du/I skal selv medbringe udstyr 
til opsætning af salgsstanden.

Er du/I interesseret i en stand eller ønsker 
yderligere oplysninger, så kontakt 
Addi Hansen, tlf. 58 54 71 73 eller 
Pia Svendsen, tlf. 29 63 65 89 
SENEST den 12. juni.



14 2 sogne

Gade/byfest
Lørdag den 19. juni kl. 18:30

På sportspladsen v/Stillinge Hallen

Medbring mad, service og godt humør.
Der bliver sat grill op til fælles brug.

Drikkevarer, is, slik og chips kan købes til rimelige priser.

Jimmi Jørgensen
spiller op til fællessang og dans.

Pris for dette arrangement:
Voksne 80,- kr.

Børn til og med 9. klasse gratis.
Der er børne/ungdoms bord i år - meddeles ved tilmelding.

HUSK: Tilmelding senest den 7. juni til:

Daggi Thomsen
Bygmarken 7
Tlf: 58267272
Mobil: 50566100
Mail: daggi.thomsen@gmail.com

Max 150 personer ”Først til mølle”
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Stillinge IF Fodboldungdom
Stillinge Idrætsforening Fodboldungdom byder velkommen til udendørs fod-
bold på banerne ved Stillinge Hallen.

Træningsstart og træningstider er individuel for alle holdene, så det bedste 
er at kontakte trænerne for svar.

Vi har tilmeldt følgende nedenstående hold. Et enkelt hold er tilmeldt turne-
ring i SBU og øvrige er tilmeldt turnering i DGI. 

Foldboldleg er ikke tilmeldt turnering. De skal bare have lov at snuse til hvad 
det vil sige at spille fodbold og det er selvfølgelig for både drenge og piger.

Årgang Hold Række  Træner Tlf.

’94 U 16 ABC 7 mands Kim K/Per P/Hanne C 26 15 70 46

’95-’96 U 15 BC 7 mands Ole Madsen 21 40 20 30

’97-’98 U13 C 7 mands Niels-Jørgen D/Rasmus Ringbo 27 11 29 06

’97-’98 piger U13 BC 7 mands Ronni Heltoft/Claus Brøndkær 72 20 94 57

’99-’00 U11 C 7 mands Frank Nielsen/Heidi Nielsen 51 27 29 70

’01-’02 U9 C 7 mands Kenneth T/Thomas Petersen 29 48 66 89

’01-’02 piger U9 C 5 mands Daggi Thomsen/Karsten 

’99-’04 piger U7  5 mands Heidi Madsen/Birgitte K/Daggi T 21 64 36 38
  Start 12. april kl. 16.00. Efterfølgende møde med forældre

’05   Fodboldleg Martin Thomassen 20 22 72 07

Husk at alle trænerne er frivillige, der yder et stort stykke arbejde, således der 
er fritidstilbud til børnene i vores lokalområde

Kontingentet for at spille fodbold i Stillinge fodboldungdom er kr. 600,00 for 
en hel sæson fra april til april med mulighed for indendørs fodbold om vinte-
ren. Som et ekstra tilskud til kontingentet kan vi i år tilbyde et gratis kort fra FC 
Vestsjælland, der giver fri adgang til alle deres hjemmekampe samt 10 % rabat 
ved køb af mercandise. Dette tilbud tilfalder alle ungdomsspillere, der betaler 
kontingent i Stillinge IF.

Når programmet for hjemmekampe ved Stillingehallen er fastlagt, vil dette 
blive lagt på hjemmesiden www.2sogne.dk og www.stillingeif.dk.

Niels-Jørgen Düring
Formand for fodboldungdom, Stillinge IF
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

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

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

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

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.
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Aut. VVS-installatør

58 54 91 40
Næsbyvej 22 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 91 40

www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk

VAND · VARME · SANITET · NATURGAS
SOLVARME · BIOBRÆNDSELSANLÆG · VARMEPUMPER

AUT. EL-INSTALLATØR & INGENIØR

v/ Flemming Jørgensen
Bildsøvej 20, Bildsø, 4200 Slagelse

Telefon 58 54 70 20 - 23 96 70 20
E-mail: bildsoe-el@mail.dk
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STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

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

www.strandensmalerservice.dk

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN
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M   B   B  G
Alt indenfor

Murer-, tømrer-, byggeteknik 
• Nybyg • Renovering • Rådgivning

Ring for uforpligtende tilbud

Murer Martin Pedersen, tlf. 23 84 98 18
Tømrer/byggetekniker Karl H. Pedersen, tlf. 29 86 62 09

Bildsøvej 40, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Mail: mtb-byg@hotmail.com

- Dit lokale byggefirma
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Kr. Stillinge Plejecenter
Den 25. januar holdt Kirke Stillinge plejehjems venner et bankospil i Kirke Stil-
linges Forsamlingshus.

Det blev et meget vellykket arrangement. Der kom godt 90 bankospillere, 
som under Ib Hansens kyndige ledelse fik mulighed for at få del i de mere end 
70 gevinster, som var på spil denne aften.

Langt de fleste præmier var sponseret af de lokale næringsdrivende, og der 
skal i den forbindelse lyde en stor tak for de mange fine præmier, som vi fik. 
Forsamlingshuset havde også stillet sig meget velvilligt an til arrangementet.

Der var 10 frivillige med. De sørgede for, at aftenen forløb på bedste måde.
Nettoresultatet blev på 5.400 kr. Pengene vil gå til venneforeningens kasse.

Venneforeningen vil i samarbejde med personale og beboere afholde for-
skellige arrangementer på plejehjemmet til glæde for beboerne. Et af ønskerne 
er et fast månedligt musikarrangement, og med det fine resultat fra bankospil-
let er det nu muligt.

Hvert år laver plejehjemmet en sommerferietur for beboerne. Det er en dyr tur, 
da der skal meget personale med. Det betyder, at egenbetalingen for nogle af 
beboerne kan være uoverkommelig. Her vil venneforeningen gå ind og støtte.

Vi arbejder på at arrangere et bankospil en gang i kvartalet. Næste gang 
bliver det i Keldstrup Forsamlingshus. Datoen kendes endnu ikke.

Ud over bankospil afholder vennerne et loppemarked lørdag den 15/5 på 
Kirke Stillinge præstegårds gårdsplads. Sæt kryds i kalenderen.

I august holder vi sommerfest på plænen foran plejehjemmet.
Det er ikke nogen forudsætning, at man skal have pårørende på plejehjem-

met for at være ven med plejehjemmet. Alle der har lyst til at give en hånd med, 
er mere end velkomne. Man kan henvende sig til plejehjemmet og spørge efter 
Gitte eller Lilian.

Man kan også kontakte mig. Kristian Hvitnov
Disagervej 19, Øster Stillinge., Tlf. 58506100

Året startede godt for Kr. Stillinge Plejecenter, vi fik en check fra Stillinge Spare 
og Lånekasses midler.

Det gør, at vi endnu et år kan komme på udflugt. Det takker beboere og 
personale for.

Der er blevet holdt banko med stor succes, i Kr. Stillinge Forsamlingshus, 
mange gode gevinster og en masse glade bankofolk.

Vi håber på at kunne gentage denne succes.
Der er opstartet en lille Venneforening, er der nogen der har lyst eller har tid 

i overskud, må I meget gerne deltage.
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Vi har i terapien åben hver dag fra kl. 10.00 til kl. 11.30, er der nogen der har 
lyst til at komme og se til os, så er I meget velkomne. Der sker mange ting, der 
bliver bagt, gjort gymnastik, sunget, malet m.m. 

Eller har du bare lyst til en kop kaffe og en lille snak, er du /I velkommen til 
det. 

Er der nogen i sognet, som har tid til at komme evt. en gang om måneden 
med sang og musik, er I meget velkomne.

Lilian Nielsen

Skolebestyrelsen
Nu har vinteren endelig sluppet sit tag, så vi kan glædes over lysere og læn-
gere dage og forårsblomster, der pibler frem.

I skolebestyrelsen arbejder vi stille og roligt med en fortsat revidering af 
de eksisterende principper. Vi har evalueret skolefesten og finder både skole- 
festen og det forberedende arbejde med teaterforestillingen på tværs af år-
gange særdeles værdifuldt. Det er bestemt et arrangement, vi er stolte af og 
som vi ved kræver mange ressourcer fra personale og elever. Tak for det.

Vi afventer en ressourcetildeling fra Slagelse kommune. Det er det famøse 
regneark som bestemmer hvor mange lærerressourcer skolerne tildeles. Skal 
der spares eller tilføres (sikkert ikke!)? Når denne tildeling kommer, skal der 
foretages prioriteringer og afvejninger efter de principper skolebestyrelsen har 
vedtaget. 

Skoleboden kæmper en hård kamp for at overleve skolens kostpolitik. Der 
vil på ny blive arbejdet med skolebodens udbud, og muligvis vil elevrådet 
komme med forslag til ændringer/justeringer af kostpolitikken. Der har gen-
nem mange år været en tradition for, at skoleboden kunne indtjene et ganske 
godt bidrag til den kommende skolerejse i 8. klasse, men spørgsmålet er, om 
denne indtjening kan modsvare det store arbejde, der lægges i boden, fra 
både elever/forældre og lærere? Skal der tænkes i andre tiltag for at indtjene 
penge – måske en indtjening uden for skoleregi?

Når dette læses, har der været valgmøde i forbindelse med valget til skole-
bestyrelsen (den 23/3). Her har der forhåbentlig været stort fremmøde af nys-
gerrige forældre og måske forældre, som HAR besluttet, at de vil stille op til 
skolebestyrelsen.  Skolebestyrelsen har en vigtig mission og har stor mulighed 
for indflydelse, hvis man vil tage opgaven på sig. Vi HAR også oplevet, at vi 
kunne påvirke det politiske niveau gennem høringssvar og henvendelser. Så 
tøv ikke, hvis du har interesse for skolens mere overordnede drift. Man kan 
læse mere om tidsplanen for valget på skolens hjemmeside.

På vegne af skolebestyrelsen, Annette Kaae
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

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

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

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

KILDEMOSEN SMEDIE

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

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse

Tlf. 20 21 93 55

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde onsdag.

VELKOMMEN
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Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

58 50 07 28
Fax 58 52 75 24 • Bil 40 41 07 28

OG ALUFACADER
• Forsikringsskader • Solfilm • Butiksruder 

Indramning af billeder • Salg af kunstnerartikler
Alt glarmesterarbejde udføres

• Alu-
 facader
• Altanlukninger

IT-Camera sikrer dig professionel og fremtidssikret sikkerhedsløsninger baseret 
på det nyeste teknologi.

IT-Camera leverer skræddersyet sikkerhedsløsninger til konkurrencedygtige priser.

Tilbud: Overvåg dit hus/butik med IP-overvågning (4 kamera) og følg live med 
hvorend du befinder dig. Priser fra 7.500 kr.

IP-Overvågning Tyverialarm (AIA, Privat)
Satellit Overvågning Adgangskontrol
Netværk

Kontakt:
Info@it-camera.dk
Tlf: 40190979
www.it-camera.dk
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Tømrermester

JØRGEN BO JENSEN
Gasekærvej 6, Kelstrup

4200 Slagelse
Tlf. 58 54 93 12

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leve-
res.

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

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

Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

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

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

Salg af æg, brænde m.v.
26298029 / 26298012

Bliver det vinter igen i 2011?
Bestil dit brænde nu, så du har 

tørt brænde på lager.
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Godt håndværk

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

jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

Brændetræ 
Bøg eller Ask aflagt i 2,7 m stakke 

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

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

Valdbygaard Skovdistrikt

FÆLLESFORMAND Brian Madsen tlf. 20 30 46 31
BADMINTON Pia Nielsen tlf. 51 62 54 55
FODBOLD - ungdom Niels-Jørgen Düring tlf. 58 58 66 86
FODBOLD - senior Erik Jørgensen tlf. 58 54 90 97
GYMNASTIK Kirsten Lambert tlf. 58 54 95 05
PETANQUE  Bent Heegaard tlf. 58 54 04 36
HÅNDBOLD Mette Frimann Nielsen tlf. 22 55 09 69

6718

STILLINGE

ID
R

Æ
TSFORENIN

G

S.I
.F

.

www.stillingeif.dk

Stillinge Idrætsforening
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Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

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

med 2 enkeltsenge.

Priser: Se hjemmesiden
www.lysgaarden.dk

eller kom forbi og tal med mig eller ring.

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

Tlf. 58 54 14 12 · tew.private@mail.tele.dk

Bed & Breakfast er åben hele året, men husk at
bestille værelser i god tid.

Velkommen!

Erlings
Hestevogne

Aftal tur med hestevogn
Vogne med plads til 2-30 pers.

Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03

Murermester Richard Nielsen & Søn ApS 
Valbyvej 74 - 4200 Slagelse - Mobil 20 11 54 67 / 20 33 30 90
www.kvalitetsarbejde.dk 

Kvalitetsarbejde til tiden Kalkning af kirker
Reparationsarbejde
Flisearbejde
Badeværelser
Ombygning
Nybyggeri

og meget mere...
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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

Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10

Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12 • Øster Stillinge 4200 Slagelse
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND
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Nyt fra HUSET
2. februar 2010 var jeg til møde med Borgmesteren og Udviklingsdirektøren i 
Slagelse kommune. Det var et uhyre konstruktivt møde, hvor vi (HUSETs be-
styrelse) blev stillet over for et valg. Vi skulle vælge mellem 2 løsningsmulig-
heder:

1. Fortsætte med vores ”store” projekt, der indebærer opførelsen af en selv-
stændig bygning på den nuværende fodboldbane tættest på hallen. Dette re-
sulterer i, at den store 11-mands fodboldbane reduceres til en lille 7-mandsba-
ne. For at få lov til det, skal der anlægges en ny 11-mandsbane på den anden 
side af skolestien. At anlægge en ny bane der kræver et kommuneplantillæg, 
der skal udarbejdes og godkendes i Miljøministeriet, hvilket normalt tager 2-3 
år. I mellemtiden skal vi så indsamle yderligere 3-4 mill. kr., da dette ”store” 
projekt løber op i 6-8 mill. kr.

2. Fortsætte med vores ”lille” projekt, der indebærer opførelsen af en tilbyg-
ning til den eksisterende bygningsmasse (formentlig Hallen). Med dette projekt 
bliver opførelsen af HUSET uafhængigt af anlægget af ny fodboldbane, og vi 
undgår lang sagsbehandlingstid med kommune- og lokalplan. Projektet kan 
således også holdes indenfor det afsatte beløb på 4 mill. kr., hvorfor arbejdet 
umiddelbart kan igangsættes.

Bestyrelsen har debatteret mulighederne og har enstemmigt besluttet, at 
arbejde videre med mulighed nr. 2, altså det ”lille” projekt. På den måde håber 
vi byggeriet kan komme i gang allerede i sommer og inden de afsatte 4 mill. 
kr. falder ned i et andet hul. Vi tror i øvrigt også, der med dette projekt vil opstå 
nogle fordelagtige synergier mellem Hallen og HUSET.

Da HUSET derved bliver et rent kommunalt anliggende, med så stor indfly-
delse fra lokalområdet som muligt, har bestyrelsen besluttet at nedlægge ”Den 
selvejende institution HUSET”, og fortsætte som et udvalg under Lokalrådet. Vi 
har også i bestyrelsen/udvalget valgt at lade Niels-Jørgen Düring og underteg-
nede være kontaktpersoner/bindeleddet mellem forvaltningen og udvalget.

Onsdag d. 3. marts vedtog Kultur- & Fritidsudvalget så at igangsætte arbej-
det, og det første indledende møde mellem Kultur- & Fritidsforvaltningen og 
HUS-udvalget fandt sted onsdag d. 24. marts.

Nu er vi endelig på vej.
På HUSETs vegne – Lars Schou

2sogneformand@gmail.com

Besøg hjemmesiden www.2sogne.dk
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Hyggelig fastelavnsfest 
i Stillinge Hallen for 11. gang

Søndag d. 14/3-10 var der som traditionen tro Fastelavnsfest i hallen.
Der var tilmeldt 276 personer, af dem 121 børn. Dejligt, at der er så stor op-
bakning.

Der var mange flotte og fantasifulde udklædninger både blandt børn og 
voksne. Børnene var i topform til at slå til tønden, og vi fik fundet både en kat-
tekonge og kattedronning i alle aldersgrupper.

Til de voksne vil jeg love, at der næste år vil være 2 tønder. Beklager, at I ikke 
alle nåede at give et tøndeslag.

Lotteriet var som altid en succes, og vi havde mange flotte gevinster. 1000 
tak til vores sponsorer.

I år fik vi endnu engang stor opbakning fra 31 sponsorer, og de skal have en 
særlig tak for deres støtte. Uden dem intet arrangement.

Tak til udvalget for den store indsats.
Venlig hilsen

Hanne H. Thomassen

SPONSORLISTE FASTELAVN 2010

Vognmand Keen Birkemose
H.J.Huse
Klippegården
Spar Næsby Strand
Rådhusapoteket
Kirke Stillinge El
Fætter BR
Dagli´Brugsen Kirke Stillinge
Slagter Leif Henriksen
J.M.Jensen
Kurts Oliefyrsservice
Jongshøj Maskiner
Møllegården
Jørgen Jensen (Jordbær/Kartoffel Jørgen)
Finns Auto Kirke Stillinge
Lysgården Bed and Breakfast

Cirkus Arena
Malerfirmaet Bo Nielsen
Kom Ann Hudplejeklinik
Legekæden
Danish Agro Kirke Stillinge
HH Auto
Bo Grønt Havecenter
Maria Ege Lysbutik Øster Stillinge
Helseklinikken v/Berit Juul
Punkt 1 Korsør
Nordea Korsør
Hair Fashion
Madsen Antenneservice
Ølandsgården
Trelleborg Grøn Service
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Petanque
 

Oh, forår! Så kom du - i hvert fald ifølge kalenderen. Vi starter det 
nye medlemsår, (den 8. sæson) tirsdag d. 6. april. En lille trofast 
skare har spillet hele vinteren, kun i feb. har KONG VINTER be-
nyttet banerne! - Og vi spiller fortsat tirsdag og fredag kl. 14-16. Fra tirsdag d. 
4. maj ændres tirsdagstiden til 19-21. Vi har god plads til flere nye spillere.
Vel mødt tirsdag og fredag.                                     

Gurli, Connie, Leif H., Erik J. og Bent

Stillinge Hallen
 
Vi har investeret i en hjertestarter, der er opsat i foyen ved døren ud til indsko-
lingen. Med i indkøbet af en hjertestarter hører et kursus til 12 personer. Dette 
kursus er afholdt med deltagelse af skolens og hallens serviceleder, 4 lærere 
fra skolen, repræsentant fra hallens cafeteria samt 2 fra Stillinge idrætsfor-
enings bestyrelse.

Det er ikke nødvendigt at have deltaget i et kursus for at bruge hjertestarte-
ren. Skulle det en dag blive nødvendigt at bruge hjertestarteren er det bare at 
tage den ud i en fart og følge instruktionerne til at få den tændt, herefter fortæl-
ler hjertestarteren trin for trin, hvad man skal gøre.

Vi har søgt og fået tilskud fra den tidligere Stillinge Spare- og Laanekasse, 
til indkøbet af hjertestarteren. Vi takker hermed for tilskuddet.

Vi har også investeret i en harpiksrenser til rengøring af hænderne, inden 
harpiksen bliver fordelt i hele hallen. Det har længe været et stort ønske for 
rengøringspersonalet i hallen. Harpiksfjeneren er ophængt inde i hallen på 
væggen ud mod cafeteriaet. Nu skal alle brugere i hallen bare lære, at den 
kun skal bruges til at rense hænder med, og servietterne skal lægges op i den 
tilhørende skraldespand og ikke smides ved siden af. Vi håber, at alle vil hjælpe 
til med at sørge for dette.

På bestyrelsens vegne, Niels-Jørgen Düring

KFUM Spejderne
Der har været generalforsamling i Grupperådet hos spejderne, og gruppen 
tegnes herefter af følgende medlemmer:
Formand: Dorthe Simonsen · Kasserer: Morten Pedersen · PR: Marlene  
Jakobsen · Medlem: Anja Ledskov · Medlem: Henrik Andersen · Flokleder: 
Addi Hansen · Tropleder: Rikke Jørgensen · Klanleder: Gitte Nielsen · Grup-
peleder: Karsten Jørgensen

Marlene Jakobsen
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Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

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

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

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse
58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Knud Olsen
Bildsø

Tlf. 58 54 73 96

• Alt i VVS
• Naturgas
• Tank-udskiftning
• Rimelige priser
• Kommer overalt
• Faglig betjening

- solsikker varme
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Jeres sommerhus skal i nærmeste 
fremtid tilsluttes den offentlige kloak

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

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

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

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården

Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT  20 15 02 62
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Kunsten i lokalområdet
Flere steder i Stillinge og Hejninge sogn blomstrer kunsten.

Er du interesseret i kunst, findes den faktisk også i dit lokalområde. Af ud-
øvende kunstnere kan nævnes Marie Duedal, Gitte Levin, Branca Lugonja 
samt Susanne Hvitnov.

Alle er åbne for besøg.

Marie Duedal laver dejlige akva-
reller og har bl.a. lavet akvareller til 
Lokalrådet. Senest en akvarel af Kir-
ke Stillinge Kirke, som menighedsrå-
det fik overrakt ved genåbningen af 
kirken i november. Marie er meget 
inspireret af den dejlige natur ved 
Næsby Strand, men også af kursus-
ophold på Færøerne, hvor hun har 
modtaget undervisning af den kendte kunstner Bardur Jakupsson.

Marie bor på Strandlystvej 22 ved Næsby Strand. Marie kan kontaktes på  
tlf. 58549515, hvis du har lyst til at se nærmere på, hvad hun laver.

Gitte Levin hører til ved 
Kongsmark Strand. Her arbej-
der hun med malerier. Gitte ma-
ler meget alsidigt og går gerne i 
gang med nye udfordringer.

Gittes motiver spænder fra portrætter og blomster til mennesker i forskellige 
sammenhænge.

Har du lyst til at se Gittes arbejder, er der altid åbent for et besøg, du behøver 
bare at ringe i forvejen.

Gitte bor på Ællingevej 11 og kan træffes på tlf. 56325544. Det er også muligt 
at gå ind på hjemmesiden www.gittelevin.dk og se hendes billeder.

Branca Lugonja er glaskunstner. Hun er eks. ju-
goslav og kom til Danmark for omkring 12 år siden. 
De første 10 år tilbragte familien i Ribe, men i 2007 
besluttede de at købe en stor landejendom i Hejninge 
for at skabe rammer om et glasværksted med tilhø-
rende galleri.

Branca laver spændende glas indenfor mange forskellige genrer. Det spæn-
der fra specialdesignede håndvaske, fade, skulpturer til smukke glasperler.
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Hver anden måned skiftes udstilling. Her kan man møde spændende kunst-
nere fra såvel ind- som udland.  

Branca og hendes mand arbejder begge i galleriet/værkstedet, som holder 
åbent fra onsdag til fredag mellem kl. 13.00 og kl. 17.00 samt i weekends.

På Disagervej 19 i Øster Stillinge hører Susanne Hvitnov 
til. Her flyttede familien til landlige omgivelser, idet huset de 
købte levnede plads til at lave et atelier. Et tomt lagerlokale 
blev forvandlet til et dejligt atelier med plads til at skabe. 

Susanne arbejder fortrinsvis med akrylbilleder. Farveglæ-
den fornægter sig ikke, og man mødes ofte af underfundige 
fantasifulde dyr samt fuglebilleder.

Atelieret er åbent efter aftale, men traditionen tro er der 
åbent i pinsen. Hverdag fra kl. 11-17. I haven udstilles der skulpturer, af Mo-
gens Søbygaard. Her er man også velkommen til at spise sin medbragte mad 
og nyde husets kaffe. Se www.galleri-hvitnov.dk.

Gymnastikafdelingen SIF
 

Efter en veloverstået gymnastikopvisning i slutningen af marts, er denne gym-
nastiksæson nu slut. Og blikket vendes nu allerede mod den kommende sæ-
son, som begynder i starten af september. Men inden den kan sættes i gang, 
skal der findes to nye medlemmer til gymnastikudvalget.

Formand Kirsten Lambert og udvalgsmedlem Charlotte Vittenbach har beg-
ge valgt at stoppe efter mange år som hhv trænere og som medlemmer af 
gymnastikudvalget. Kirsten og Charlottes børn deltager ikke længere i gymna-
stik, men spiller nu på de grønne fodboldbaner, og hér kræves også forældre-
deltagelse og -opbakning.

De to nye medlemmer af gymnastikudvalget, som skal vælges på den kom-
mende generalforsamling den 28. april, kommer til at samarbejde med nu-
værende udvalgsmedlem Ragnhild Lysemose. Ragnhild er desuden træner i 
gymnastikafdelingen, og har stået for Troldungerne i den forløbne vinter.

Arbejdet i gymnastikudvalget indebærer planlægning af gymnastiksæson 
og –opvisning samt deltagelse i SIF-bestyrelsesmøder. Det er et spændende 
arbejde, ikke specielt tidskrævende, men derimod meget givende, da man 
arbejder for egne og andre børns aktivitet i foreningslivet og gør et værdifuldt 
stykke arbejde for lokalsamfundet.

Hvis gymnastikafdelingen fremover skal bestå, kræves det, at minimum to 
interesserede har lyst til at deltage i gymnastikudvalget. Konsekvensen bli-
ver ellers, at der ikke længere kan tilbydes gymnastik i Stillinge Hallen. Alle 
interesserede opfordres derfor til at kontakte formand Kirsten Lambert på tlf.  
5854 9505 eller tlf. 2554 8290 inden generalforsamlingen den 28. april.
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HUSK
- en salgsvurdering fra Nybolig Jan Milvertz er gratis
                 og uforpligtende, og skulle dit fritidshus 
                     - mod forventning ikke blive solgt, 
                         så koster det dig naturligvis ikke 
                          en krone.

Nybolig Jan Milvertz
Stillinge Strand
Drøsselbjergvej 119
4200 Slagelse
tlf. 5850 6400

FRITIDSBUTIKKEN
- det naturlige valg når du skal
sælge eller købe fritidshus.

www.nybolig.dk En ordentlig handel
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
ig
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Lars Meng 58 85 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

Roser, læ-, remise- og hækplanter
Igen i år tilbyder vi en plantepakke: 

25 træer + 75 buske: Pris kr. 600, incl. moms.
Plantepakken, eller planter efter eget valg, kan bestilles 

til afhentning på tlf. 70 23 10 10
Roser fra kr. 25 pr. stk. Kom og se udvalget efter aftale.

Med venlig hilsen
Kildemosen i/s, Kelstrup, Kr. Stillinge · v/ Kjeld J. Andersen
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Grundejerforeningen Stoukærgaard
indkalder hermed til den årlige generalforsamling

Tirsdag den 20. april 2010 Kl. 19.30 i Stillinge Forsamlingshus, Stillingevej 88

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
• Valg af dirigent
• Bestyrelsens beretning
• Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
• Indkomne forslag
• Belysning af stier, oplæg vil blive omdelt.
• Reetablering af området ved fjernelse af kælkebakke.
• Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent for det kommende år
• Rykker gebyr – Bestyrelsen 
• Valg af formand
• Valg af kasserer
• Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
• Valg af første og anden suppleant
• Valg af revisor
• Eventuelt
Forslag stiles til formand Jacob Tranegaard, Rugmarken 15, 4200 Slagelse, 
tranegaard@googlemail.com senest 12. april 2010.

Vel mødt til generalforsamlingen
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Historier om gamle originaler
Hentet fra e-bogen ”Keldstrup og Næsby Strand”

Kort før Poul Waarst døde, blev han interviewet i forbindelse med udarbejdelsen af den 
første udgave af egnsbogen om Kelstrup og Næsby Strand.

86-årige Poul Waarst har fortalt forfatteren et par historier om nogle særlinge eller 
originaler, hvoraf nogle af dem har levet op til omkring 60’erne.

Waarst svigerforældre havde først sommerhus i nærheden af Friisenborg (på Næs-
by Strand – ligger der endnu), men købte i 1930 et grundareal af Strandlystejeren - en 
dejlig grund, der går fra toppen af Strandlystvej og helt ned til stranden.

I 1961 blev det stråtækte hus bygget, og senere blev huset overtaget af familien 
Waarst.

Ved et hyggeligt besøg hos Poul Waarst i sensommeren år 2000 (han døde decem-
ber 2000), fortæller han følgende:

Poul Waarst om Poul Aal
En af de største originaler var Poul Aal. Han var gårdmandssøn og fra et godt hjem, 
men Poul forsumpede efterhånden og boede i et gammelt hønsehus nede på engen 
overfor købmanden. Når vandet steg ved storm og højvande, så lagde han sin madras 
op på sit bord, hvorefter han kravlede op på bordet og lagde sig på madrassen, når 
vandet stod højt i huset. Han havde også en speciel ret som han spiste. Han kogte en 
god portion havregrød, og så tog han en nyfanget torsk - og den havde nok ikke været 
renset særlig godt. Torsken røg ned i gryden til havregrøden, og så blev det hele kørt 
godt rundt - og som Poul sagde: ”Det skal det samme sted hen alt sammen”.

En gang om måneden eller hver 14. dag skulle han hente sin understøttelse - det 
foregik i Stilinge - så cyklede han hen for at hente den, men inden han kom tilbage til 
Næsby, havde han fået så meget at drikke, at han var at finde i grøften langs landeve-
jen sammen med sin cykel - og det var helt normalt.

Poul havde en ven der hed Karl Sandmand, han havde fået sit navn fordi han skov-
lede sand på stranden og solgte det. Han var slem og var ret ubehagelig, men det var 
Poul ikke, han var næsten lige modsat - han var pæn og høflig med de flotteste tæn-
der. Jeg kan huske engang, hvor vi skulle til købmanden og der mødte Poul, han var 
halvfuld, men han stak mig på næven og sagde: ”Tak fordi du altid hilser på mig”.

Poul Waarst omJyde Aage
Poul Waarst fortæller videre, mens vi nyder den vide udsigt fra hans hus:
”En anden, Aage Petersen - også kaldt Jyde Aage - boede også i et hus på engen 
overfor købmand Broløs, han var grøftegraver, og gravede alt, hvad der var at grave 
for folk. Han gravede bl.a. en brønd for os nede på stranden, hvorefter vandet blev 
pumpet op til huset. Brønden var på 3 rør, og det tog ham kun 3 timer at grave den - 
det var godt gjort. Men Aage drak også tykt. Jeg kan huske, at engang, hvor jeg kom 
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hen til ham ved hans hus, lå der en dynge flasker udenfor, og jeg lyver ikke, når jeg 
siger, den var over 1 meter høj - men dengang fik man ikke penge for de tomme flasker 
- den dynge var høj - det var utroligt.

Poul Waarst om Aage Barfod
Jeg kan fortælle, at omkring 1940 skulle vi have lavet en ny trappe, vi havde tænkt os 
sveller, men det blev cementfliser (cementblokke). Der var en anden - der også hed 
Aage, og som boede på den anden side af Villadsens Minde (eller den nu nedrevne 
ferie-koloni overfor P-pladsen ved Næsby Strand). Han var noget af en særling og gik 
altid barfodet, men han fandt altså ud af at støbe fliser til trappen, og vi fik ham til at 
lave trappen - der var 52 trin - den kom til at koste 75 kroner. Men da den var færdig, 
stod den i en bue - det havde han ikke taget hensyn til. Et par dage senere kom han 
gående og så trappen og sagde så: ”Det der kan I sgu’ ikke være tjent med, mon ikke 
jeg skule lave den om”, og så fik Aage lov til at lave den om, nu var den helt som den 
skulle være. Så fik han 75 kroner igen, og trappen står der den dag i dag.

Jyde Aage
Gunnar Broløs om Jyde Aage og Broløs (fortalt af forhv. købmand Gunnar Broløs 
Næsby Strand).

Poul Waarst fortalte om grøftegraveren ”Jyde Aage”, men der er også en sjov epi-
sode med ham og købmand Broløs. Da forretningen hos Broløs skulle udvides, havde 
de fået ”Jyde Aage” til at begynde at grave ud til fundament, men en dag, da ”Jyde 
Aage” skulle grave videre, mødte han ikke op. Da vognmanden kom forbi fortalte 
Broløs det til ham, og denne svarede, at Broløs bare skulle gå over og sige undskyld. 
Dette gjorde Broløs så, og ”Jyde Aage” fortsatte sin udgravning - men Broløs undrede 
sig og fandt aldrig ud af, hvorfor ”Jyde Aage” var blevet fornærmet.

Mærkelig forurening
Der kan også fortælles om gårdejeren, der af kommunen (Stillinge kommune) ikke 
kunne få tilladelse til at udstykke noget af sin mark til sommerhuse. Det blev han så 
sur over, at han fik indført, at de nærliggende sommerhusgrunde ikke måtte have sive-
brønd (så de var nødt til at have samlebrønd), fordi han havde egen brønd, og dermed 
ville undgå forurenet vand. Men det mærkelige i det var, at han selv havde en mødding 
lige uden for huset fra et stort antal kreaturer.

”Pengemand?”
Det fortælles, at en lokal nu for længst afdød boelsmand, var temmelig pengegrisk. 
Han og konen havde nærmest ikke fællesøkonomi, og derfor gemte konen sine penge 
i sin morgenkåbe (uden at han vidste det), men en dag havde han brændt kåben med 
alle pengene.

Da han var op i årene, fortælles det videre, frasolgte han det meste af sin jord til na-
bogården og gemte pengene et eller andet sted, men ingen har fundet dem efter hans 
død.                                                                                                        Jørgen Weiberg
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5. klasse på Stillinge Skole 
gentager succesen

Drengene vinder Danske Bank Cup - Pigerne nr. 2
- Stor dramatik

Igen i år lykkedes det 5. klasse drenge og 
piger at kvalificere sig til finalen i skolefod-
boldstævnet Danske Bank Cup. 

Drengene skrev jo sidste år skolehistorie 
ved at vinde stævnet. Det var først gang si-
den stævnets start i 1963, at et drengehold 
fra Stillinge skole vandt finalen. I år bestod 
holdet af Mikkel Essendrop, Aske Christen-
sen, Malthe Leppänen, Andreas Schou Pe-
tersen, Rasmus Mikkelsen og Frederik Vittenbach.

I år var stævnet lidt anderledes for drengene, da de alle sammen nu spiller 
i SBI. Det betød, at de skulle møde mange af deres venner fra fodbolden. Så 
det var ikke kun pokalen, der blev kæmpet om, men også håneretten et helt år. 
Stillinge skole var så heldige, at have Finn Vittenbach som holdleder/træner, da 
han også kender de fleste drenge fra fodbolden i SBI, hvor han er træner for 5. 
klasserne (årgang 1998).

I år skulle Stillinge Skole møde Marievang, Antvorskov og Søndermark i den 
indledende pulje. Kun nr. 1 ville gå videre til semifinalen. Drengene fra Antvor-
skov havde til fodboldtræningen fortalt, at de havde lavet et stærkt hold, og at 
de havde fået lov til at flytte pulje med et andet Antvorskovhold, så de kunne 
få lov til at vinde over Stillinge skole.

De to første kampe blev begge vundet relativt let - 3-0 over Søndermark-
skolen og 1-0 over Marievangskolen. 

Sidste kamp var gruppefinalen, da Antvorskov også havde vundet deres 2 
kampe og faktisk havde en bedre målscore end Stillinge. Altså skulle Stillinge 
vinde over Antvorskov for at gå videre til semifinale.

Det  blev en spændende gruppefinale, hvor begge hold spillede flot fodbold. 
Desværre var det Antvorskov, som bragte sig foran på et flot skud ude fra. Men 
Stillinge svarede igen med det samme på et lige så flot skud udefra af Aske 
Christensen. Herefter bølgede kampen frem og tilbage, men i det sidste minut 
scorede Stillinge til 2-1 og 3-1. Det var nogle skuffede Antvorskovspillere som 
forlod banen sammen med nogle meget glade Stillingedrenge.

I semifinalen skulle Stillinge møde endnu et hold fra Marievang. Stillinge 
kom bagud 0-1, men fik kæmpet sig tilbage og fik udlignet til 1-1 på mål af 
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Andreas Petersen. Med kun 30 sek. tilbage af kampen presser Aske Christen-
sen modstanderen på deres banehalvdel. Marievangspilleren afleverer tilbage 
til “målmanden”, da han jo kender Askes evner. Men ud af ingenting dukker 
Rasmus Mikkelsen op. Han prikker let til bolden, som ryger igennem målman-
dens ben og ind i målet. Marievangspillerne er som forstenede og får ikke sat 
et sidste angreb ind. Drengene er i FINALEN.

I finalen skulle de møde det samme hold som sidste år - Dyhrs Skole.
Finalen var uden tvivl en stor oplevelse for drengene og pigerne. Der var 

mødt ca. 1000 tilskuere op, og alle finalehold skulle vandre ind på banen med 
højt musik og klapsalver fra tilskuerne i åbningsceremonien.

Kulissen og de mange tilskuere gjorde indtryk på drengene, og det var tyde-
ligt, at de var spændte og nervøse inden kampen skulle begynde.

Måske var det derfor, at Stillinge faktisk kom bagud 0-2 i finalekampen. 
Stillinge spillede godt og flyttede bolden rundt, men fik ikke afsluttet ordent-
ligt. Dyhrs spillede som forventet, de havde meget energi og jagtede bolden 
konstant og afsluttede hurtigt, når de havde bolden. Men fodbold skal spilles 
klogt, og det gjorde Stillinge. De fastholdte konceptet med at spille bolden 
rundt. Kort efter målet til 0-2 scorede Aske Christensen til 1-2. Stillinge var 
med igen og med under 30 sek. tilbage scorer Mikkel Essendrop et fantastisk 
mål 2-2. Dyrhs bliver ivrige og smider hurtigt bolden væk, efter at de har givet 
bolden op og Stillinge kommer straks i angreb. Frederik Vittenbach får bol-
den ude på siden, hvor han med en snæver dribling sætter en Dyrhsspiller af 
og spiller bolden fladt ind foran mål. Her står Rasmus Mikkelsen fuldstændig 
umarkeret. Rasmus Mikkelsen skal blot sætte indersiden på bolden, og han 
svigter ikke - Mååååååååål. Alt dette sker imens tiden er gået over i “Golden 
Goal”, hvilket betød at drengene havde vundet finalen. Dette gik dog først op 
for dem, da dommeren tog bolden og forlod banen.

Til sidst skal Finn Vittenbach roses for sine udskiftninger og spilkoncept. 
Alle spillere fra Stillinge blev skiftet ind (og ud) så de kunne opleve finalen. 
Dyrhs havde deres 3 bedste spillere på banen hele kampen i et desperat for-
søg på at vinde.

5. klasse piger spillede sig i finalen med en 
flot semifinalesejr over Nørrevangskolen, 
men i finalen var Marievang dog en tand for 
stærke. Stillinge tabte 3-1, men spillede en 
rigtig god kamp i den helt fyldte Slagelsehal.

Super flot af pigerne, som var i finalen for an- 
det år i træk. Holdet bestod af Katrine Løhde 
Kristiansen, Line Højris Christensen, Sara Kol-
ding og Lise Lambert Olsen. 

 Nikolaj Mikkelsen
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter
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VEST Transport
v/Jesper Pedersen

Tlf. 40 50 32 48

Flytning og kurérkørsel

Kirkens
Korshær
Slagelse

Møbelgenbrug
Stenstuegade 5
Tlf. 58 53 24 11
Åben:
Tirsdag 10-14
Torsd. & fred. 14-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Tøj og ting
Løvegade 10
Tlf. 58 53 47 11
Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-12
(gratis afhentning)

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

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

Øster Stillinge
(Møllers Stue- og Havecenter)

Disagervej 22 · Øster Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 60 46 · Fax 58 58 60 47

Åbningstider:

Hverdage 9.00-17.30
Weekend og helligdage

9.00-16.00

www.bo-groent-slagelse.dk
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www.klubstjernen.dk

Stjernen havde den 9. marts inviteret forældre på besøg i Stjernen til PØLSE-
SNAK. Vi havde overvejet, hvordan vi kunne få lejlighed til at vise Stjernen frem 
for brugernes forældre, og ”lokkede” i dagens anledning med pølser/brød, 
snak med lokalpolitiker Helle Jacobsen og Lokalrådsformand Lars Schou, set i 
lyset af at klubben bliver en del af det fremtidige projekt ”HUSET”.

Initiativet blev vel modtaget af både de unge og forældrene. Ca. 10 forældre 
kiggede forbi, så klubbens faciliteter, snakkede med repræsentanter fra be-
styrelsen og andre forældre. Vi er glade for, at flere nu har en fornemmelse af 
klubben som værested for de unge, og måske medvirker det til, at man har lyst 
til at give en hjælpende hånd.

Endelig er det besluttet at sætte arbejdet omkring det kommende Kultur- og 
foreningshus i værk. Vi havde frygtet, at kommunens sparekrav ville ramme 
”Huset”. Sidst i marts afholdes det første afklarende møde om projektet med 
Kultur- og fritidsforvaltningen og repræsentanter fra lokale foreninger. Stjernen 
kæmper for at få en central rolle i den ”kommunale arbejdsgruppe” og håber, 
det lykkes at overbevise andre medlemmer i lokale foreninger om vores natur-
lige repræsentation.

Eftersom Stjernens midlertidige lokalesituation har været behandlet i pres-
sen og haft stor bevågenhed i vores lokalområde, har det uden tvivl medvirket 
til, at det politiske niveau satte penge af til projektet. 

Under alle omstændigheder glæder vi os til, at ”Huset” bliver en realitet og 
kan bruges af alle foreninger i lokalområdet.

Klubben har flere arrangementer i nær fremtid. Blandt andet Klatreaften i 
Skælskør fredag den 9. april, LAN aften (vi er nu trådløse!) og bowling. Vi op-
fordrer til, at de unge orienterer sig i klubben og melder til aktiviteterne til fast-
satte deadlines. Ved for få deltagere aflyses arrangementerne.

På vegne af Stjernen
Annette Kaae



Onsdag d. 5. maj kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Tirsdag d. 11. maj kl. 19.30
Koncert i Stillinge Kirke

Onsdag d. 19. maj kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 3. juni kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 5. juni kl. 19.00
Byvandring i Drøsselbjerg. 
Mødested P-plads ved kirken.

Onsdag d. 9. juni kl. 19.30
Sommerkoncert i Hejninge Kirke

Onsdag d. 16. juni kl. 19.30
Sangaften i præstegården

Lørdag d. 19. juni
Byfest v/Stillingehallen
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Mødekalender 
Onsdag d. 7. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 15. april kl. 19.30
Foredrag i Præstegården

Tirsdag d. 20. april kl. 19.30
Generalforsamling i 
Stoukærgaard grundejerforening

Onsdag d. 21. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mandag d. 26. april
Vedligeholdelse af Stillinge Forsam-
lingshus - hjælp modtages gerne

Girokort
I dette nummer af ’2sogne’ er indlagt et girokort, som kan benyttes, hvis 
man vil støtte, at bladet udkommer. Det er også muligt at indbetale på 
kontonummer 0570 5700050532.
Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto og omde-
ling af bladet.

På forhånd tak!
Lokalrådet



Troen kan ikke flytte bjerge
- men det kan vi!

Måske de bedste på jorden!

• Maskinudlejning
• Vognmandskørsel
• Kran / grabbil
• Containere
• Levering af grus & sten
• Gravemaskiner 0,9 - 30 t
• Dumpere
• Blokvogn
• Dozer

Dyssegårdsvej 1A – Kelstrup, 4200 Slagelse.
Tlf.: 5854 9366 • Fax: 5854 9379 • Mobil: 4056 9248


