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Den afgående 
formands sidste 
beretning
- 40 år siden 
Lokalrådet 
blev oprettet
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Lokalrådets medlemmer:
Abdel Sabri
Bolette Trier
Børge Carlsen 23 72 03 51
Karen Brøndel
Kirsten Lambert 25 54 82 90
Lars Rasmussen 
Morten Brøgger

Lokalrådets formand:
Afventer lokalrådets konstituering 
på næste møde
2sogneformand@gmail.com

Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com

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

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

Næste nummer af  beboerbladet 
udkommer ca. 1. juni 2018.
Indlæg til bladet skal være redaktøren 
i hænde senest d. 10. maj 2018.     

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

Tryksted: Lasertryk

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

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

I dette nummer:
  3  Nyt fra Lokalrådsformanden
  5 Forbrugervalg til SK Forsyning
10	 Affaldsindsamling
11 Hejninge Bylaug
12 Nye halinspektører i Stillingehallen
 Engtoften har fået hjertestarter
13 Kirke Stillinge menighedsråd
18 ”Slagfærdig” fastelavnsfest
20 Fra Nørrebro til Hejninge
21 KFUM Spejderne i Stillinge
25 Kirkesiderne
36 For 75 år siden
37 Stillinge Plejecenter
 Landsbyernes Erhvervsnetværk
38 Generalforsamling i Brugsforeningen
 Ungdomsklubben Stjernen
39 Dagli’Brugsen afholder loppemarked
 Stillinge IF har afholdt generalforsamling
44 Askehavegård
45 Stillinge Skole
48 Stillinge Børnehave
50 Majmarked på Dybkærgaard
54 Bazar i Præstegårdshaven
55 Mødekalender

Forsidebillede: 
Lars Schou takkede af  som formand for Hejninge-
Stillinge Lokalråd efter 10 år på posten. Lars har ydet 
en kæmpe arbejdsindsats med gode resultater for lokal-
området til følge. Se hans beretning for 2017 på s. 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 kon-
tonummer 5356 - 0000242740.
Tak.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet holdt onsdag d. 14. marts det 
årlige Beboermøde i HUSET, med 24 stem-
meberettigede deltagere. Efter velkomsten 
blev tidligere Lokalrådsformand Ole Olsen 
valgt som dirigent, og han konstaterede 
straks, at Beboermødet var lovligt indkaldt. 
Herefter blev ordet givet til Lokalrådets 
første formand, Jørgen Frandsen, der re-
degjorde for tankerne bag og opstarten af   
Lokalrådet d. 16. marts 1978.

Næste punkt var formandsberetningen:
Formålet med Lokalrådet har jo ikke ændret sig 
sønderligt i de 40 år Rådet nu har eksisteret. Der 
kæmpes stadig for etablering af  cykelsti langs hele 
Bildsøvej samt andre trafiksikkerhedsmæssige tiltag, 
herunder bl.a. etablering af  en 2-i-1 vej på Kongs-
markvej og Drøsselbjergvej. Politikerne er naturligvis 
blevet udskiftet gennem de 40 år der er gået siden det 
stiftende beboermøde, men deres modvilje mod inve-
steringer i landdistrikterne er uændret. I de 40 år der 
er gået har vi ganske vist fået cykelsti fra skolen til 
Tudeå, men det er jo trods alt under halvdelen af  den 
nødvendige cykelsti. Vi har også fået bygget en idræts-
hal, og skolens bestyrelse har tænkt langsigtet og med 
etablering af  autistafdelingen, formentlig sikret sko-
lens overlevelsesmuligheder. Hejninge er blevet beriget 
med en friskole, og i Kr. Stillinge er 100 nye familier 
flyttet til. Der er skabt nye arbejdspladser i Skibbæk-
parken, Kommunen har opført vores foreningshus, og 
Brugsen udvider igen, så alt-i-alt går det jo egentlig 
meget godt i vores lokalområde.

HUSET her kan jo lånes af  alle foreninger, til 
møder, generalforsamlinger m.v., og inventaret lejes 
af  Lokalrådet, mere om dette på Lokalrådets hjem-
meside 2sogne.dk. 

En af  de foreninger, der låner HUSET, er Stil-
linge Erhvervsforening, som Lokalrådet var med til 
at etablere i 2016, og i hvis bestyrelse Lokalrådet 
var repræsenteret indtil april sidste år. Vi har fortsat 
et glimrende samarbejde med Erhvervsforeningen. Vi 

samarbejder også med strandområdet, især GF HUS 
& GRUND har vi været i dialog med, vi kunne godt 
tænke os et endnu større samarbejde, men det kommer 
måske med tiden.

Omkring strandområdet er der på kommunens initia-
tiv, sat en del aktiviteter i værk. Der blev d. 9. oktober 
2017 holdt møde i Bildsø Kolonien, hvor kommunen 
kom med nogle oplæg, og hvor det summede af  energi 
og lyst til at gøre noget i f.m. udvikling og udnyt-
telse af  potentialet langs stranden. Der vil allerede 
i år komme flere aktiviteter og arrangementer i den 
forbindelse.

Lokalrådet har i det forgangene år også taget 
initiativ til en lille arbejdsgruppe, der skulle arbejde 
med udbredelsen af  bredbånd i området, herunder 
arbejde med den statslige Bredbåndspulje. Desværre 
viste det sig, at denne pulje - som så meget andet 
statsligt - var meget bureaukratisk, og mest egnet til 
at holde liv i de teknokrater, der skulle administrere 
ordningen. Umiddelbart er det ikke muligt for vores 
lokalområde at få del i midlerne, hvilket vi også an-
førte i et høringssvar, vi har sendt til Energistyrelsen, 
der administrerer ordningen.

I det forløbende år har Lokalrådet også deltaget i 
et velkomstmøde for tilflyttere, der blev holdt på Råd-
huset. Her stod vi sammen med Havrebjerg Sognefor-
ening og Vemmelev Lokalråd, og markedsførte vores 
landdistrikter og strandområder. Også Tude Å-dals 
projektet har Lokalrådets bevågenhed, og især Børge 
Carlsen følger dette tæt. Børge har ligeledes en stor 
aktie i, at det nu endelig ser ud til, at et dige langs 
Næsby Strand må etableres.

I Næsby Strand har der siden sidste Bebormøde 
været slagsmål, mellem lodsejere og SK Forsyning, 
der mente lodsejerne skulle betale for udskiftning af  
målerbrønde, der rettelig var ejet af  SK Forsyning. 
Det er vist kun for folk i Forsyningen, noget sådan 
giver mening, og Forsyningens bestyrelse stak da også 
piben ind, da gode lokale kræfter begyndte at rasle 
med sablerne. Nu må Forsyningen da snart have lært 
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lektien, her i lokalområdet betaler vi kun vores egen 
regninger.

I starten af  august holdt Lokalrådet igen Pic-
nickoncert ved Hallen, denne gang i ’strålende’ vejr 
- i 2018 holdes koncerten d. 4. august, og vi håber 
vejret bliver mere skinnende. Senere i august holdt 
Lokalrådet i samarbejde med Stillinge Idrætsforening 
”Indian Summer Run” ved Bildsø Strand - dette ar-
rangement bliver til trods for tidligere års succes ikke 
til noget i 2018, da der simpelthen mangler kræfter 
til at bære arrangementet igennem.

I Lokalrådet har vi i det seneste år haft et par 
medlemmer, der også var medlem af  Hejninge By-
laug, hvilket har bragt os langt tættere på Hejninge, 
end vi har været i mange år, det har været rigtig godt. 
Vi har også fortsat vores samarbejde med GF Stou-
kærgård omkring Stillinge Aktivitetspark.

D. 3. oktober holdt Lokalrådet valgaften i Stillin-
ge Forsamlingshus, hvor vi havde inviteret spidskan-
didaterne for de 6 landsdækkende partier der hidtil 
havde siddet i Kommunalbestyrelsen. Jeg indledte af-
tenen med at formane politikerne om, at vi i Stillinge 
holdt en sober og konstruktiv tone, og at personangreb 
ikke var acceptable, og jeg tror kun, der var en enkelt 
politiker, der overhørte dette. Det lykkedes faktisk flere 
gange i løbet af  aftenen, vores tidligere og nuværende 
borgmester at blive enige og rose hinanden, det holdt 
så ikke så længe.

6 gange siden sidste Beboermøde har Lokalrådets 
5 flittige bude omdelt beboerbladet 2sogne, der stadig 
er af  meget høj kvalitet, grundet vores dygtige redak-
tør. Jeg medbringer ofte nogle eksemplarer af  vores 
beboerblad, når jeg er til landdistriktsmøder rundt om 
i kommunen, og hver gang bliver folk imponerede og 
ikke mindst misundelige. Tak til redaktøren, han har 
arbejdet, og jeg får roserne.

Fredag d. 16. marts 2018 er det 40 år siden, 
der var stiftende beboermøde i ”Lokalrådet for Hej-
ninge og Stillinge Sogne”. Lokalrådet har i de sidste 
par numre af  2sogne efterlyst ideer til festligholdelse 
af  dette jubilæum men har desværre ikke modtaget 
nogen. Derimod har vi modtaget et sponsorat på 
4.000,- kr. til et arrangement. Hvad det nye Lokal-

råd finder på, ved jeg af  gode grunde ikke, men det 
siddende Lokalråd har talt om at hæve overliggeren 
i f.m. årets Picnickoncert - bruge lidt flere penge på 
musikken. Andre forslag er naturligvis stadig velkom-
men på 2sogneformand@gmail.com.

Med de ord vil jeg gerne takke af  efter 15 gode 
og spændende år som medlem af  Lokalrådet. Jeg har 
mødt mange spændende mennesker, deltaget i mange 
interessante projekter, udvalg og grupper. Jeg kan 
varmt anbefale at gå ind i Lokalrådet - arbejdet er 
ikke krævende, men meget inspirerende og givtigt.

Det blev også Formanden, der på kassere-
rens vegne fremlagde lokalrådets regnskab, 
der i 2017 udviste et overskud på 6.399,88 
kr. Alle poster kunne forklares, og regnska-
bet var da også behørigt underskrevet af  
revisorerne Jane Brodthagen og Egon Hen-
riksen og blev enstemmigt godkendt.

Da der ikke var indkommet forslag fra 
lokalområdet, fortsatte Beboermødet med 
valg til Lokalrådet. På valg var Karen Brøn-
del, Børge Carlsen og Morten Brøgger - der 
alle genopstillede. Marianne Espenhein, 
Tine Rasmussen, Lars Bøcher og under-
tegnede var også på valg, men genopstillede 
ikke. En enkelt kandidat - Lars Rasmussen 
-	fra	salen	meldte	sig	som	kandidat.	De	fire	
opstillede blev således alle valgt ind i Lokal-
rådet, uden afstemning, og Beboermødet 
bemyndigede Lokalrådet til i løbet af  året 
selv	 at	 finde	 egnede	 suppleanter.	Kasserer-
jobbet varetages fortsat af  Camilla og Con-
nie Jensen, ligesom der var genvalg til de to 
revisorer.
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Under eventuelt var lidt debat / informa-
tioner vedr. den kommende gasledning, der 
skal lægges gennem vores lokalområde og 
idriftssættes fra 2022.

Formanden takkede Ole Olsen for vel-
udført arbejde som dirigent. Denne rettede 
derefter en tak til Formanden for veludført 
arbejde som Formand gennem nu 10 år. 
Denne tak blev gentaget af  Lokalrådet.

Som afslutning på aftenen skulle Lokal-
rådets Årspris uddeles. Det er 8. gang Lo-
kalrådet uddeler Årsprisen, og i år skete det 
på den hidtil mest kortfattede indstilling, vi 
nogensinde har modtaget, men da personen 

i den grad lever på til forudsætningerne for 
modtagelsen, var vi i Lokalrådet helt enige 
i at tildele prisen til vedkommende. Prisen 
gives nemlig for det ulønnede bestyrelsesar-
bejde eller for det frivillige foreningsarbejde. 
Den gives til en af  ”Tordenskjolds Solda-
ter”, der ofte stiller op for lokalområdet og 
foreningerne, en ildsjæl der yder en indsats 
ud over det normale i ”det daglige” i lo-
kalområdet. Prisen kan også gives for ”den 
gode historie” i et enkeltstående succesfuldt 
projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig særligt 
positivt bemærket. Prisen kan også gives til 
foreninger eller institutioner, der ved frivil-
ligt arbejde løfter en særlig opgave i lokal-
området eller har gennemført et enkeltstå-
ende succesfuldt projekt til gavn for en større 
del af  lokalområdet.

På den baggrund skrev Annette Madsen: 
Jeg vil gerne foreslå Annelise Egede til pri-
sen på 5000,00. Hun har i mange år stået for 
Tirsdagskluppen for de ældre, med foredrag, 
banko, kortspil og meget andet.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Forbrugervalget foregår fra 12. marts og til 
og med 2. april. Der kan enten stemmes på 
www.skforsyning.dk eller ringes til SK For-
syning på tlf. 58362522 og udbede sig en 
stemmeseddel.

Det er vigtigt at du er med til, at vi i vo-
res område får valgt en repræsentant ind i 
bestyrelsen.

For at du ikke opgiver på grund af  be-
sværet med at afgive din stemme, er der her 
lidt hjælp:

Gå ind på www.skforsyning.dk - på 
forsiden klikker du ned til et blåt felt: Forbru-

gervalg 2018 - tryk på den grønne pil - un-
der Brug din stemme og klik for at komme 
videre - her skal du bruge NEM ID.

Så kommer der billeder af  alle kandida-
ter, og når du har fundet din kandidat, tryk-
ker du i højre side af  billedet, og du har så 
valgt din kandidat og kan afslutte dit valg.

Lad være at give op halvvejs, da vi har 
brug for din stemme.

Vi kan hjælpe dig, hvis du ringer:
Abdel Sabri, tlf. 40597399
Ole Olsen, tlf. 20612311

Venlig hilsen Abdel Sabri og Ole Olsen

Forbrugervalg 2018 til SK Forsyning
- Skynd dig at afgive din stemme senest 2. april 
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TØ
MRER-GÅRDEN ApS

Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse

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

21 75 91 34 • 58 54 91 31

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

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

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

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

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i 
projektet. 
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FORLEV VOGNMANDSFORRETNING

Udlejning af cykler, kajakker, 
paddleboards og fiskestænger

Økologi, bæredygtighed og lokal produktion
• Gårdbutik med økologiske og lokale produkter, bl.a. chokolade, olie, æg, 

honning, brugskunst og keramik. Vi har også værtindegaver og gavekurve.
• Lysestøberi - vi støber lys i vores eget lysestøberi
• Udlejning af cykler, kajakker, paddleboards og fiskestænger
• Hus & Haveservice - græsslåning, hækkeklipning, maleropgaver m.v.

Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse
dybkaergaard@live.dk · Tlf. 6199 9907

Åbningstider: Hverdage 14-18 · Weekend 10-18 · Webshop: www.dybkaergaard.dk

Dybkærgaard
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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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KO M  T I L  A F FA L D S I N D S A M L I N G

Hejninge Stillinge Lokalråd og Hejninge Bylaug inviterer til

AFFALDSINDSAMLING
Søndag den 22. april, kl. 10 - ca. 13

Vores lokalområde trænger til en kraftig oprydning. Det er så ærgerligt at se alle 
de dåser, flasker og plastik, som ligger langs vejene, ved stranden og i skoven. 

Som frivillig indsamler må du selv bestemme, hvor du vil indsamle affald. Du kan 
indsamle i det område, hvor du bor, ved en af de store veje Stillingevej/Bildsøvej/
Strandvejen eller lægge ruten ud langs stranden eller skoven. 

Hejninge Stillinge Lokalråd og Hejninge Bylaug håber, at du vil hjælpe til. Arran-
gementet er en god kombination af en frisk gåtur, en masse socialt samvær med 
andre lokale beboere og en god gerning for lokalmiljøet.

Den lokale affaldsindsamling foregår samme dag, som Danmarks Naturfred-
ningsforening afholder den årlige affaldsindsamling i hele landet (http://www.
affaldsindsamlingen.dk/). Det lokale affald, som vi samler op, vil blive indrap-
porteret til Danmarks Naturfredningsforening og vil dermed indgå i det samlede 
resultat for den nationale affaldsindsamling. 

Mødested kl. 10: HUSET i Stillinge eller ved kirken i Hejninge
Her får du udleveret affaldsposer

Mødested kl. 12.30: HUSET i Stillinge
Vi sorterer og vejer affaldet. Arrangementet afsluttes med en let fælles 
frokost i HUSET, som Lokalrådet sponsorerer

Ingen tilmelding
Medbring et par arbejdshandsker, refleksvest og eventuelt bil med trailer

Hvis du har brug for flere informationer, kontakt venligst: 
Kirsten Lambert (mobil 25 54 82 90) eller Bolette Trier (mobil 29 32 63 62)
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Affaldsindsamling 2018 
søndag den 22. april kl. 10.00
Vi mødes ved Hejninge kirke. Der uddeles 
skraldeposer, handsker m.m. Når vi er færdige, 
vil der blive serveret pizza til de deltagende.

Generalforsamling i Hejninge Bylaug 
tirsdag d. 24. april kl. 19.00
Se nærmere på Facebook, mail og opslags-
tavlen ved Hejninge kirke.

Den årlige trampestitur 
søndag d. 6. maj kl. 10.00
Vi mødes ved Hejninge kirke.
Husk madpakken m.m. som spises under-
vejs. På tilbageturen fra stranden samler vi 
atter skrald. Alle er velkommen

Loppemarked søndag d. 27. maj 
kl. 10-13.
Afholdes ved gadekæret.

Tilmelding sker via Facebooksiden ”Hej-
ninge – by og land ved Trelleborg”, hvor der 
vil blive oprettet en begivenhed eller på mail 
bestyrelsen@hejninge.dk. Alle er velkom-
men.

Hejninge på film
Som en del af  Landudvikling Slagelses pro-
jekt ”Sig det med billeder” har Produktions-
skolen	i	Korsør	udarbejdet	en	film	om	Hej-
ninge. 
Filmen præsenterer vores dejlige Hejninge 
på en kold og blæsende januardag.
Der	var	filmpremiere	d.	7.	marts	2018.	Fil-
men vil bl.a. blive lagt på You Tube, Face-
booksiden ”Hejninge – by og land ved Trel-
leborg”, Hejninges hjemmeside, Lokalrådets 
hjemmeside, kommunens hjemmeside og 
områdets ejendomsmæglere skal også have 
glæde	af 	filmen.

Tine Jongshøj

Hejninge Bylaug

VVS • KØL • FRYS5853 0515

 Klima - køl
 Vandkølingsanlæg
 Varmepumper
 Aircondition
 Fryseanlæg

 VVS-arbejde
 Smedearbejde
 Blikkenslagerarbejde
 Naturgas
 Forsikringsskader



12       2sogne      April      2018     

Karsten Petersen er netop ble-
vet ansat som ny halinspektør i 
Stillinge Hallen, og Henrik An-
dersen er samtidig ansat som 
ny halassistent. Karsten kender 
mange sikkert allerede, da han 
har været ansat på skolen i mere 
end 20 år, hvilket han fortsætter 
med ved siden af  jobbet som ny 
halinspektør. Henrik Andersen 
er også et kendt ansigt lokalt, da 
han sammen med familien driver 
Dybkærgaard ved Næsby Strand. 
Fremover vil han sammen med 
Karsten stå for den daglige drift af  Stillinge 
Hallen.

Jack Rasmussen gav stafetten videre den 
1. marts, og bestyrelsen vil i den forbindelse 
gerne takke for det mangeårige samarbejde 

og bede alle om at give de nye folk en god 
start. 

På halbestyrelsens vegne 
Anders Sværke

Ny halinspektør og halassistent 
i Stillingehallen

Henrik Andersen og Karsten Petersen.

Dette er måske en lille overdrivelse, da vi 
ikke har fået den, men har fået lov til at 
bruge den i tilfælde af  akut behov (hvilket vi 
ikke håber bliver aktuelt).

Brødrene Henning og Finn Thomsen har 
af  egne midler købt hjertestarteren, og så-
ledes samtidig givet os borgere råderet over 
den. 

De har endvidere tilkøbt et serviceabon-
nement for at sikre, at den altid virker og er 
i orden.

Hjerterstarten er placeret på adressen 
Lindesværmervej nr. 4. I en lille gård, med 
belysning, der tænder ved bevægelse, så hvis 

Grundejerforeningen Engtoften 
har fået en hjertestarter
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man har brug for hjertestarteren om natten, 
er der lys på.

Hjertestarteren	er	registreret,	som	offent-
ligt tilgængelig og kan ses på www.hjertestar-
ter.dk og på www.trygfonden.dk.

Hjertestarten er tilgængelig 
døgnet rundt
Det er meget vigtigt for jer selv, at I orien-
terer jer om placeringen, inden I får brug 

for den. I er velkomne til at gå ind på ejen-
dommen og observere, hvor hjertestarteren 
er placeret. I behøver ikke at banke på eller 
kontakte familien. Find ud af  dens place-
ring, når det passer jer.

Jeg vil på alles vegne sige en stor tak til 
brdr. Thomsen for deres store medmenne-
skelighed.

Formand for Grundejerforeningen Engtoften
Jens Marchholdt Mikkelsen

 

Hus og Grund er en frivillig forening for grundejere langs stranden fra Næsby Strand til Bildsø Strand.  

Vi er aktive bl.a. sammen med Hejninge-Stillinge Lokalråd og Slagelse Kommune omkring vores strande. 

Du kan læse mere på www.husoggrund.dk - bl.a. om, hvordan du bliver medlem af Foreningen.  

Medlemmerne inviteres til at give in-put til arrangementer, fordelsordninger (15 % rabat hos byggemarked), 
emner i forhold til Kommunen etc. 

Medlemsskabet koster kun 100 kr. årligt. Du skal være velkommen! 

Med venlig hilsen 
Bestyrelse Hus & Grund 

	 	 Vi	er	på		 		-	Hus	Og	Grund	Grundejerforening	-	og	www.husoggrund.dk	 	
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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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ig
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ad

Lars Meng 40 53 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

Hanne’s Rengøring
Alt i rengøring

tilbydes

Tlf. 2125 8385
info@hannesrengoering.dk
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• Aut. VVS installatør
• Blikkenslagermester
• Varme
• Varmepumper
• www. naesbyvvs.dk
• Webshop - www.naesbyvvsshop.dk

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

Hurtig VVS-hjælp

FYRTEST

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

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

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

GAVEKORT UDSTEDES

Varmepumper

Kom-Ann
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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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WWW.FACEBOOK.COM/SLAGELSEBOGROENT

Åbent	hverdage	9-1730· 
Lørdag	9-1600	·	Søndag	og	forårets	helligdage	10-1600

Disagervej 22, Øster Stillinge

Møllegården
Bildsøvej 64 · 4200 Slagelse
moellegaarden64@gmail.com
26298029
(bestilling gerne pr. mail eller sms)

MØLLEGÅRDENS BRÆNDESALG
Brænde og træpiller (svenske, danske og finske).

Hele paller eller enkelte sække.

Fællesformand  Brian Grundahl 5194 9397  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  Arne Olsen 6067 3342 nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Kirsten Nielsen 5353 6290 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Mangler formand  badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Kim Nielsen 20739789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Gymnastik  Maria Sværke 2826 8594 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Anne Friberg Jensen 2063 2683  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Mangler formand   petanque@stillingeif.dk 

6718
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Stillinge Idrætsforening
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Søndag d. 11. februar 2018 holdt vi faste-
lavnsfest i Stillingehallen. 280 glade gæster 
sørgede for en rigtig dejlig dag.

Igen i år er vi dybt imponeret og glade for 
at SÅ mange gør så meget ud af  udklædnin-
gerne, og det gælder både børn og voksne! 
I sætter os på en prøve, når præmierne for 
bedste udklædninger skal uddeles – stor tak 
til jer!

Børnene var i topform til at slå til tøn-
den,	 og	 vi	 fik	 fundet	 både	 kattekonger	 og	
kattedronninger i deres aldersgrupper. Det 
kneb lidt mere i voksen-kategorien, da vi i år 
havde udfordret jer med ekstra forstærkede 
tønder.		Kvinderne	fik	naturligvis	slået	deres	
ned, mændene…  ja tønden er stadig så god 
som ny og er klar til en tur mere næste år.

Lotteriet var som altid en succes. Vi hav-
de	mange	flotte	gevinster,	sponseret	af 	50	lo-
kale erhvervsdrivende. I skal have tusind tak 
for jeres støtte, uden jer intet arrangement.

Over de seneste 3 år har vi samlet et over-
skud på 5.000 kr, som vi har valgt at forære 
spejderne, til hjælp til indkøb af  et nyt sejl 

til deres tipi, så den kan komme til glæde og 
gavn allerede fra foråret.  

Sponsorer: Advodan· Bo Grønt· Bruuns 
VVS & Kloak v. Kristian Bruun· Cirkus 
Is· Daglig Brugsen· Dansk Rengøring og 
Serviceselskab ApS· Dybkærgård· Eisensøe 
last-bus- & varevognsservice· GSC Anlæg v. 
Christen Clemmensen· Gørlev Idrætsefter-

Tak for en ”slagfærdig” fastelavnsfest 
i Stillingehallen!
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skole· Hair by Ågaard· Hannes rengøring· 
HH Auto· HJ huse· John M. Jensen· Jongs-
høj Maskiner· Jyskebank· Jørgen Jensen 
(Jordbær)· Kelstrup Forsamlingshus· Kilde-
mosen Smedie· Kom-Ann hudplejeklinik· 
Kirke Stillinge El-forr. A/S· Kr. Stillinge 
Forsamlingshus· Kurts Oliefyrsservice V. Ja-
kob Nielsen· Leif  Henriksen· Lindegårdens 
Blomster· Lysgaarden Bed & Bath· Ma-
lerfirmaet	 Bo	 Nielsen·	Min	 Bolighandel	 v.	
Hanne Steenberg· Min Købmand v. Næsby 
Strand· Møllegården· Næsby Strand VVS· 
Ostebørsen· RealMænglerne v. Jan Than-

ning· Revisor Karin Juel· Rådhus Apote-
ket· ScanMetals· ZBC Selandia· Steenbergs 
Hobby· Stillinge Auto & Pladeværksted· 
Stu-shoppen.dk· Superdæk· ToyR’us· Trel-
leborg Grøn Service· Trelleborggaard 
Blomster· TSJ Service v. Thomas Jensen· 
Tøvestensgården· Vognmand Keen Birke-
mose· Wordling v. Helle Hartmann Jensen· 
Ølandsgården.

Vi håber vi ses igen til næste år!
På vegne af  

Fastelavnsudvalget
Charlotte E. Poulsen
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I	september	sidste	år	flyttede	vi	fra	vores	to-
værelses lejlighed på Nørrebro til Ormsager-
gaard i Hejninge. Det var en både en kæmpe 
omvæltning men også en drøm om livet på 
landet, der gik i opfyldelse. Vores oprinde-
lige plan var at blive boende i København et 
par år mere, men sidste forår blev vi alligevel 
enige om, at vi burde tage ud og kigge på 
landsteder bare lige for at se, hvad der var af  
muligheder med de ønsker, vi havde. 

Vi havde egentlig forestillet os at, vi skulle 
finde	en	firelænget	gård	langt	ude	på	landet	
– for enden af  en lang grusvej med langt til 
al	ting.	Men	efter	at	have	kigget	på	flere	for-
skellige gårde rundt omkring på Sjælland, 
blev vi alligevel klogere og enige om, at vi 
måske	 ikke	 nødvendigvis	 skulle	 have	 fire	
længer og at vi faktisk hellere ville bo på et 
landsted enten i en lille by eller lige i udkan-
ten af  en.

Det vigtigste for os var, at vores kommen-
de hjem havde mulighederne for at etablere 
kreativt værksted, gårdbutik, plads nok til at 
Kims	forældre	kan	flytte	med	og	grund	nok	
til, at vi kan være selvforsynende. Og alt det 
fandt vi lige her i Hejninge. 

Vi vidste absolut intet om Hejninge før 
den dag, vi første gang var ude at se Orms- 
agergaard, men da vi kørte ind i gårdsplad-
sen, vidste vi, at det var lige her, vi skulle bo. 

Og vi har ikke fortrudt et eneste sekund - på 
trods af  omfattende renovering, regn ned 
i	 stuerne,	mus	 i	 køkkenet,	 flere	 dage	 uden	
varme og varmt vand, sprængte vandrør og 
alverdens andre uforudsete udfordringer.  

Udover vi selvfølgelig er helt vilde med 
gården, så har det vist sig at være et helt 
fantastisk lokalsamfund, hvor vi er blevet 
taget så godt imod. Flere af  vores naboer 
har været forbi og hilse på og følger med i 
renoveringen og mange har vi mødt gennem 
Hejninge Bylaugs arrangementer. 

Og søde og hjælpsomme naboer er jo helt 
uundværlige - især når man virkelig har brug 
for et bad efter tre dage uden varmt vand.   

Og vi har virkelig mange planer med vo-
res liv på Ormsagergaard – og vi vil gerne 
det	hele	på	én	gang.	Som	allerede	nævnt	flyt-
ter Kims forældre ind sammen med os, vi er 
allerede i gang med at indrette vores kreative 
værksted, hvor vi blandt andet skal lave kera-
mik og ting i træ, vi skal lave den gamle stald 
om til en gårdbutik, vi skal have bistader, fri-

Fra Nørrebro til Hejninge



2sogne 21April      2018 

KFUM Spejderne - Stillinge Gruppe

Sidste	år	 i	marts	måned	fik	vi	hos	KFUM-
spejderne i Stillinge overrakt lokalrådets 
Årspris. Vi er meget glade for og stolte over, 
at det var os, der modtog prisen og vil gerne 
takke for indstillingen til og modtagelsen af  
Årsprisen.

Da vi i 2017 havde et travlt og begiven-
hedsrigt år, har vi først her i februar 2018 
brugt de 5000 kr., der fulgte med Lokal- 
rådets Årspris - men vi har længe set frem til 
vores leder og grupperådsarrangement, som 
vi afholdte en lørdag i februar.

Med Årsprisen fulgte beskeden om, at 
pengene skulle bruges til et arrangement for 
ledere, vi fulgte beskeden. Beløbet blev om-
sat til en tur i bowlingcenteret efterfulgt af  et 
bil-o-løb, sidste post var i Korsør på Madam 
Bagger,	hvor	vi	fik	god	middag	og	tilbragte	
nogle gode, sjove og uformelle timer. Et så-
dan arrangement styrker sammenarbejde og 
sammenhold blandt ledere og grupperåd.

Endnu en gang tak for Lokalrådets Års-
pris.

På vegne af  KFUM-Spejderne i Stillinge

Loppeting
KFUM spejderne i Stillinge søger 

effekter til vores loppemarked
Ligger du inde med effekter, du mener, vi kan bruge, dog ikke 

hårde hvidevarer, kan du kontakte os på telefon og aftale 
nærmere om eventuel afhentning.

Peter Nielsen tlf.: 51 25 32 19  · Karsten Jørgensen tlf.: 22 34 73 95

 KFUM
spejderne

 KFUM
spejderne

Tak for lokalrådets Årspris 2017 

landsgrise, høns, tyrekalve og højbede i mas-
sevis.	Og	midt	i	vores	fine	skov	skal	vi	bygge	
et kæmpe orangeri af  gamle vinduespartier, 
som naturligvis skal være omgivet af  frugt-
træer og bærbuske. Og vi har travlt… Lige 
fra overtagelsen i september har vi renoveret 
nærmest i døgndrift, og huset er i gang med 
den helt store forvandling. Og som I sikkert 
har regnet ud, laver vi det meste selv – godt 
hjulpet af  familie og venner, som er søde til 
at gi’ en hånd med. Vi kommer til at udleve 

vores drømme her på gården de næste man-
ge mange år, og vi glæder os til at udvikle de 
mange potentialer, vi så i stedet, da vi købte 
det og forvandle stedet til vores helt eget. 

Vi ved, at rigtig mange har bemærket, at 
der sker ting og sager på Ormsagergaard, og 
alle er meget velkomne til at komme forbi 
for at se, hvad vi egentlig har i gang. I kan 
også følge med på vores blog: http://livet-
paaormsagergaard.blogspot.dk/    

 Marie Kirk Hansen
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Madsen’s Multiservice
www.madsens-multiservice.nu

Anlægsarbejde · Gravearbejde 
Anlæg af græsplæner

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

v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512
Email: ebbensgaard@ofir.dk

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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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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S  mmerfuglen   
www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Et trygt alternativ
for de mindste!

www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Lea & Stian Koldhøjvej 7, 4200 Slagelse tlf.: 20896179

	  

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  
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Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56

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
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PINSENS HÅB 
Når det bliver pinse og vi skal høre om Helligånden, ven-
der jeg gang på gang tilbage til den bog af Søren Kierke-
gaard, der hedder Sygdommen til Døden. Det er trods 
dens dystre titel en af de mest opløftende bøger, jeg 
kender. Bogen handler om ånd, og den sygdom, der kan 
angribe ånden, nemlig fortvivlelsen. Ånd har ikke noget 
med spøgelser eller andre fantasifulde ting at gøre, men 
ånd betegner, at vi mennesker, mens vi lever, må forholde 
os til os selv.  
 Vi lever aldrig blot i nuet, men vi bærer fortiden 
med os i erindringen. Erindringen kan være en ressource, 
som vi øser af, i form af det vi har lært og erfaret, den kan 
også være en tyngende last i form af skyld. Vi lever også 
altid i fremtiden, for vi kan ikke undlade at tænke fremad. 
Tænke på, hvad der kommer til at ske, hvad vi vil gøre, 
hvad der kan tilstøde os. Tænke på, at der en dag ikke vil 
være mere fremtid for os, at vi skal dø.  
 

 
 
 Fordi det er sådan, så er det altafgørende, at der 
findes fremtid for os. Og fremtid vil sige, at der en åben-
  
  

K
 I 

R
 K

 E
 S

 I 
D

 E
 R

 N
 E

 



26       2sogne      April      2018     

K
I
R

K
E

S
I
D

E
R

N
E

hed foran os i livet. Men der findes mange situationer, 
hvor denne åbenhed bliver borte. Hvor vi i stedet er låst 
fast og ikke kan komme videre. I sådanne situationer 
truer fortvivlelsen. Fortvivlelse er at være uden håb.  
 Kierkegaard skriver i bogen: „Naar En besvimer, saa 
raaber man Vand, Eau de Cologne, Hoffmannsdraaber; 
men naar En vil fortvivle, saa hedder det: skaf Mulighed, 
skaf Mulighed, Mulighed er det eneste Frelsende; en 
Mulighed, saa aander den Fortvivlende igjen, han lever 
atter op; thi uden Mulighed kan et Menneske ligesom ikke 
faae Veiret.“ 
 Sagen er, at mulighed og – med muligheden – håb, 
at det er noget, der gives et menneske. Det er ikke noget, 
man kan få på bestilling, eller som man kan beslutte sig 
for at have. Det, som kan redde en fra at fortvivle, er 
troen på, at der er mulighed, at noget endnu kan ske.  
 Hvor skal man få modet til i en situation, hvor der 
intet håb kan ses, dog at fatte håb? Det nytter jo ikke at 
spille dum ved ikke at ville indrømme den faktiske 
håbløshed, heller ikke at drømme sig til muligheder, der 
ikke findes.  
 Den frigørende tro er på sin vis at give sig selv lov til 
at give op. Først da kan man overgive sig til fuldstændig 
at lade sig hjælpe, at lade sin fremtid fuldstændig bero på 
en anden og således dog ikke give op.  
 Denne tro er noget, vi får givet – af budskabet om 
Gud, for hvem intet er umuligt.  
 At intet er umuligt for Gud, er jo sådan en sandhed, 
man siger, og som sådan er den fuldstændig ligegyldig. 
Gyldighed får den først for alvor, når alt håb er ude, og vi 
da står over for spørgsmålet, om vi vil kaste al vor 
håbløshed på ham, tage skridtet ud i den tomme luft, og 
håbe med håb mod håb. 

MB
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KORKONCERT I STILLINGE KIRKE 

Mandag, den 14. maj kl. 19.30 
 

 
 
Ars Nova Koret fra Slagelse gæster 
Stillinge kirke med et flot program af sange om forår 
og kærlighed.  
Ars Nova Koret er et ambitiøst amatørkor, hvor den 
danske sangskat og godt humør har en særlig plads. 
Korets ca. 40 sangere ledes af Solveig Bjergkvist,  
organist ved Pedersborg og Bromme kirker.  

Der er gratis entré. Alle er velkomne. 
 
Kommende koncerter mm. 
2. juni, kl. 10-16: Basar i Præstegårdshaven (se mere 
andetsteds i bladet). 
7. juni, kl. 19.30: Mikkels kvartet, Hejninge kirke. 
14. juni, k. 19.00: Kirkens børnekor og voksenkor, 
Stillinge kirke. 
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd 
I menighedsrådet er vi meget tilfredse med den opbakning, der 
til stadighed er til vore arrangementer. 
 Som omtalt tidligere er vi ved at undersøge mulighederne 
for først og fremmest at udvide de eksisterende graverfacili-
teter så de er tidssvarende og samtidig opfylder arbejdsmiljø-
kravene. Men herudover kigger vi også på mulighederne for at 
etablere et større mødelokale. Hele menighedsrådet har derfor 
holdt møde med præstegårdskonsulenten. Der er udarbejdet et 
såkaldt summarisk program for byggeriet. Vi har fået bevilget 
penge til udarbejdelse af et skitseprojekt, som når det er klart 
skal fremsendes til provstiudvalget samt Roskilde stift. Udvi-
delsen af graverfaciliteterne sker i forlængelse af den eksi-
sterende graverbygning, mens en evt. nyt større mødelokale vil 
blive placeret øst for indkørselsvejen til præstegården. Med 
andre ord skal vi også søge dispensation for Exnerfredningen, 
der dækker hele for pladsen til præstegården. Den eksisterende 
parkeringsplads vil ikke blive berørt. 
 Ellers er der fuld gang i basarforberedelserne. Basaren 
afholdes jo lørdag d. 2. juni i samarbejde med Plejehjemmets 
Venner samt spejderne. Du kan læse nærmere om arrange-
mentet andet sted i 2 Sogne. Vi håber med dette initiativ at 
skabe en årlig tilbagevendende tradition. 
 På det sidste menighedsrådsmøde 5. marts godkendte vi 
regnskabet for 2017. Samtidig skiftede vi regnskabsfører, idet 
Birthe Hamann efter 5 år har valgt at drosle ned. I stedet er 
Birgit Hjortstrand antaget som ny regnskabsfører. Vi glæder os 
til samarbejdet. Menighedsrådet arbejder i øvrigt på at etablere 
Mobile Pay, således at dette kan tages i brug senest ved 
basaren. 
 En storkonflikt på det offentlige arbejdsmarked truer 
som bekendt med at springe ud i fuldt flor. Dette berører også 
samtlige kirker landet over, idet det kun er tjenestemændene 
der går fri, mens alle overenskomstansatte vil blive lockoutet. 
Konflikten kan træde i kraft pr. 10/4, men kan også blive udsat 
af forligsmanden i op til 2 gange to uger. Endelig kan der jo 
også blive indgået forlig mellem parterne. Vi håber naturligvis 
på det sidste, men er uheldet ude, vil vi naturligvis gøre vores 
til, at generne bliver så få som mulige. 
 Med venlig hilsen 
 Ebbe Gjørup/formand. 
 

K
I
R

K
E

S
I
D

E
R

N
E



2sogne 29April      2018 

K
 I 

R
 K

 E
 S

 I 
D

 E
 R

 N
 E

 
ÅRETS KONFIRMANDER 
 
Stillinge kirke, søndag, den 6. maj, kl. 10.30: 
Lukas Birkedahl, Stillingevej 58, Kr. Stillinge 
Lærke Birkedahl, Stillingevej 58, Kr. Stillinge 
Amélie Magnhiild Guldbirk Damgaard, Kildemarksvej 10, Kel.  
Lærke Emilie Lyck Elsborg, Stillingevej 30, Ø. Stillinge 
Isbjørg Phoebe Storgaard Guldbirk, Kildemarksvej 10, Kelstrup 
David Frederik Hansen, Tuborgvej 11A, Gørlev 
Hans Peder Gerster Hansen, Bildsøvej 64A, Kr. Stillinge 
Peter Alexander Tyssøy Hansen, Rugmarken 3, Kr. Stillinge 
Mads Barbesgaard Knudsen, Havremarken 6, Kr. Stillinge 
Celina Kokholm, Bildsøvej 65C, Kr. Stillinge 
Laura Mei Kroman, Slagelse Landevej 103, Vemmelev 
Caspar Pedersen, Hvedevej 5, Korsør 
Alice Jaqueline Bech Manetti Petersen, Havremarken 3, Kr. Stil. 
Lucas Werner Rasmussen, Bildsøvej 178, Næsby Str. 
Morten Juul Rohdemejer, Sortspættevej 15, Ll. Kongsmark 
Oscar Siig, Bildsøvej 12, Bildsø 
Amalie Wærnskjold Thiesen, Stationsvej 17, Vemmelev 
Ida Stige Aagerup, Hvedevænget 28, Kr. Stillinge 

 
 
Stillinge kirke, Kr. Himmelfarts dag, den 10. maj, kl. 10.30: 
Oliver Modin Abkjær Brossmann, Fasanstien 23, Korsør 
Marie Hass Buchholtz, Vejsgårdtoften 40, Vemmelev 
Marie Johanne Christensen, H.C. Andersensvej 10, Slagelse 
Mathilde Christiansen, Lygtevej 4, Gyldenholm Mark 
Oliver Niels Høgh, Tunøvej 7, Slagelse 
Silke Juel Hansen, Byskov Alle 33, Slagelse 
Jonas Kovdal Jørgensen, Søndervang 24, Slagelse 
Kasper Kildebo, Margrethevej 3, Slagelse 
Andreas Rask Larsen, Mølletoften 33, Slagelse 
Mikkel Høegh Lyngholm, Grønnebakken 60, Slagelse 
Aleksander Roar Jensen Mouritzen, Løvegade 42D, Slagelse 
Mia Louise Rasmussen, Højbuen 53, Høng 
Mikkel Nybo Deleuran Seeberg, Byhøjvej 8, Hyllerup 
Mikkel Hamann Tomeh, Søndermarksvej 180, Slagelse  
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ÅRETS KONFIRMANDER - fortsat 
 
Stillinge kirke, søndag, den 13. maj, kl. 10.00: 
Christa Willemoes Albertsen, Bygmarken 7, Kr. Stillinge 
Malthe Strunge Andersen, Nygade 29, Kr. Helsinge  
Erik Brodthagen, Gasekærvej 12, Kelstrup 
Benjamin Haahr Buchwald, Stillingevej 54, Kr. Stillinge  
Emma Cecilie Ladegaard Darlslund, Akacievej 11, Slagelse 
Sille Hansen, Kildemarksvej 25, Kelstrup 
Nikolaj Ruhwald Ibsen, Havremarken 21, Kr. Stillinge 
Jacob Mads Iversen, Havremarken 15, Kr. Stillinge 
Amalie Aggergaard Lisner Jensen, Slagelse Landevej 170, Vem. 
Rasmus Benjamin Johansen, Jellingvej 11, Slagelse 
Julie Era Birk Madsen, Kærrebjergvej 1, Bildsø 
Jonas Bender Nielsen, Strandvejen 130, Hejninge 
Lucas Malik Nørgaard Nielsen, Gl. skolevej 3, Ø. Stillinge 
Natasja Juel Petersen, Elmevej 2, Vemmelev 
Josephine Gjetting Strate, Skovvej 6, Korsør 
Nicolai Stenfeldt Brenholdt Svendsen, Fugleholmvej 6, Hejn. 

 
 
Stillinge kirke, søndag, den 13. maj, kl. 12.00: 
Emil Ærboe Due Andersen, Rødhøjvej 1A, Korsør 
Benjamin Malte Espenhain, Oehlenschlægersgade 25, Slagelse 
Benjamin Kjerulff Hansen, Banevej 50, Korsør 
Steven Cholewa Lindgaard Hansen, Holsteinborgvej 69, Rude 
Isabella Hellberg, Glentevej 6, Slagelse 
Oliwer Deleuran Zwick Jepsen, Magleøgade 9, Korsør 
Sebastian Alexander Vang Lindenskov, Ærtebjergvej 98, Tjæ.by 
Sara Brendy Petersen, Obovej 1, Slagelse 
Lauke Seir Rosenkvist Tomczyk, Skovvej 19, Skælskør 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

1. april, Påskedag 1030 V 900 
2. april, Anden påskedag 1030 B Ingen 
8. april, 1. s. e. påske 830 * Ingen 
15. april, 2. s. e. påske 900 1030 
22. april, 3. s. e. påske 1030 Ingen 

27. april, Bededag Ingen 1030 
29. april, 4. s. e. påske 1030 Ingen  

6. maj, 5 s. e. påske 1030 K Ingen 
10. maj, Kr. himmelfarts dag 1030 K 1930  
13. maj, 6. s. e. påske 1000 K + 1200 K Ingen 
20. maj, Pinsedag 900 1030 T 
21. maj, Anden pinsedag 1030 V Ingen 
27. maj, Trinitatis søndag 1030  Ingen 

K = Konfirmation 
B – Børnekoret 
V – Voksenkoret 
T – Trompetist Christian Brøgger  

Gudstjenester på plejehjemmet 
Tirsdagene, d. 10. april og d. 8. maj, kl. 14.30. 

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

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

Sognenes hjemmeside 
www.stillingekirke.dk eller www.hejningekirke.dk 

Ferie 
Sognepræst Morten Brøgger har ferie 3.-9. april. 
Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-
Havrebjerg sogne. Henvendelse kan ske til kirkekon-
toret på 58 52 08 81. Se evt.: 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 Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.  

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

Kirkeværge: Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55, 
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.com 

Birte Andersen  
Susanne Broustbo 
Poul Tranekær Nielsen  
Søren Skovager  
Joachim Wolder 

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

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

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

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Henrik Hviid 
Anni Ejland Nielsen 
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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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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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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
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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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Den 21. april 2018 er det 75 år siden, at et 
stort	 bombefly	 blev	 skudt	 ned	 af 	 tyskerne	
ved Kirke Stillinge. Samme dato er det 25 
år siden, at en mindesten blev opsat på Støv-
lebækvej nær ved Kongsmark. Syv engelske 
og	 canadiske	 flyvere	 omkom	 ved	 dette	 fly-
styrt, mens den ottende overlevede. Det var 
Donald V. Smith, der sprang ud med fald-
skærm, gik til fods tværs over Sjælland og ro-
ede over Øresund til Sverige. Denne bedrift 
gjorde	ham	til	den	første	allierede	flyver	ud	
af 	ca.	100,	som	med	dansk	hjælp	flygtede	til	
Sverige.

Fra Stockholm kom han tilbage til Eng-
land, og efter krigen bosatte han sig i Cana-
da. Da mindestenen for hans syv omkomne 
kammerater skulle afsløres ved Kirke Stil-
linge i 1993, kom Donald V. Smith sammen 

med sin kone fra Canada for at foretage af-
sløringen. 

Han døde i 1998, 77 år gammel, og den 
4. maj 1999 kom hans tre sønner, Brian, 
David og Curtis Smith til Danmark for at 
opfylde deres fars sidste ønske, at hans urne 
skulle nedsættes på Svinø Kirkegård nær ved 
hans syv kammeraters grave. På gravstenen 
står der TOGETHER AT LAST. Endelig 
sammen.

Donald V. Smiths egen beretning om 
hans	 flugt	 til	 Sverige	 kan	 læses	 på	 nettet.	
Den	hedder:	 ”Første	flyver	 til	 Sverige”,	og	
den	kan	findes	ved	at	søge	på:	www.airmen.
dk/v999010.htm 

En kortere beretning kan læses i Lokalhi-
storier 5. samling, som kan købes i Brugsen 
i Kirke Stillinge.

Donald V. Smith 1943. Og ved Mindestenen 1993

For 75 år siden
Af Helge Christiansen, Bildsø
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Landsbyernes 
Erhvervsnetværk
HAVREBJERG · HEJNINGE · STILLINGE

www.landsbyerhverv.dk
landsbyerneserhverv@gmail.com

Foråret er snart på vej. Drivhuset kommer 
dog ikke i gang lige med det samme. Vi 
ruster os med tålmodighed, og venter med 
glæde på varmere vejr.

I februar havde vi besøg af  Bente Nør- 
gaard og spillemanden Gunner. De kom 
med krammebamser til alle beboerne. Der 
blev	 sunget,	 spist	 kage	 og	drukket	 kaffe	 en	
times tid. Det var rigtig hyggeligt for os alle.

Bamserne er strikket af  en ældre dame 
fra Slagelse, som har mistet sin mand til de-
mens-sygdommen. Hendes mand faldt til ro, 
når han sad med bamsen.

Personalet er i gang med det nye demens-
kursus. De får nye arbejdsmetoder og viden 
inden for området. Selv om de er meget dyg-
tige, har man altid brug for viden.

Der har igen været ubudne gæster ude i 
vores boliger. Heldigvis var der en borger, 
der var hurtig til at ringe til politiet. De 2 ro-
maer, som det drejede sig om, blev anholdt 
og er fortsat fængslet. 

Det er meget kedeligt, at vi fortsat skal 
være utrygge i vores egne hjem. Men vi kan 
kun være opmærksomme og hjælpe hinan-
den med at holde ubudne gæster for døren. 

1 marts havde vi 13 år fødselsdag. Det fej-
rede	vi	med	lagkage	til	kaffen.

Vi prøver at få flere aktiviteter op at 
stå, så bor du uden for plejehjemmet 
og har lyst til at deltage, skal du være 
velkommen.

Der er stadig gymnastik fredag formid-
dag, også for deltagere udefra plehjemmet, 
og der er sang anden torsdag i måneden fra 
kl. 14.00 til 15.00.

Hvis der sidder nogen ude, der har lyst til 
at være med eller kan spille på et instrument, 
er I velkommen.

HUSK loppemarked starter op igen den 
3 marts. Derefter er det fortsat første lørdag 
i måneden.

De bedste hilsner 
Kr. Stillingeplejecenter.

Stillinge Plejecenter      

Landsbyernes Erhvervsnetværk vil gerne 
indbyde til vores næste arrangement i 2018
Det bliver afholdt onsdag den 18. april 2018, kl. 19-21 på Vikingeborgen, 
Trelleborg Museum.
På dagen vil Anne-Christine, overinspektør på museet, fortælle om stedet. 
Derudover vil vi få tid til at netværke med hinanden.

Men inden vi skal høre om museet, så afholder vi en kort generalforsamling.
Arrangementet vil være uden aftensmad, 
men	selvfølgelig	med	lidt	at	drikke	-	og	lidt	til	kaffen.

Arrangementet er kun for medlemmer.
Tilmelding til arrangementet skal ske til 
landsbyerneserhverv@gmail.com senest den 10. april 2018.
Lars Emde Poulsen
Formand for Landsbyernes Erhvervsnetværk
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www.klubstjernen.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
ved Kirke Stillinge Brugsforening A.M.B.A

Afholdes i Huset tirsdag d. 24.04.2018 kl. 19.00 med efterfølgende spisning.
Tilmelding til spisning i Brugsen Kirke Stillinge.

Dagsorden:
1)  Valg af ordstyrer samt stemmetæller.

2)  Bestyrelsens beretning.
3)  Forelæggelse af årsrapport.

4)  Indkomne forslag
5)  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg er: Per Johansen, Carsten Andersen & Anita Sørensen 
Valg af suppleant: Dorthe Gliese Henriksen 

6)  Eventuelt

Klub Stjernen hygger 
med de unge i klubben

Vi har holdt LAN-aften med spisning, lavet lidt konkurrencer i bordtennis og pool, og 
der er gang i det kreative værksted.
Der vil være forskellige aktiviteter i eller uden for klubben frem til vi lukker.
Blandt andet vil de nuværende 2. klasser blive inviteret op i klubben en dag i maj må-
ned, så de kan se, hvor de også kan være i fritiden, når de kommer i 3. klasse.
Endvidere har vi jo vores traditionelle afslutningstur til BonBonland. 
Datoer på ovenstående er endnu ikke fundet, men følg med på vores hjemmeside 
www.klubstjernen.dk samt på Facebook: Ungdomsklubben Stjernen og endvidere i 
klubben for opslag på aktiviteterne.

På bestyrelsens vegne 
Dorthe Gliese
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Stillinge IF har afholdt 
generalforsamling

LOPPEMARKED 

KR. HIMMELFARTSDAG D 10. MAJ 2018

Traditionen tro afholder Dagli’ Brugsen Kirke Stillinge 
Loppemarked Kr. Himmelfartsdag på pladsen ved vaskehallen 

Hold øje på Facebook under grupperne:   
Kirke Stillinge – 4200 Slagelse, på stillingelopper for opslag  

samt i Dagli’ Brugsen, hvor stadeplads ligeledes kan købes senere.

Mvh. Brugsens bestyrelse 

Stillinge IF har i marts måned afholdt gene-
ralforsamling. Der var ikke mange deltagere, 
men dem, som var der, havde en hyggelig 
aften uden indvendinger mod afdelingernes 
beretninger.

2017 har været klubbens 150. år, og som 
omtalt tidligere blev det fejret med to arrange-
menter, som bestyrelsen har været tilfreds med. 
Tilfredsstillende var også medlemstilgangen på 
ca. 30 tilmeldte på diverse hold, samt regnska-
bet, som dog udmøntede sig i et underskud på 
ca. 7.000 kr. - udgifter til jubilæum og faldende 
medlemstilskud fra kommunen medvirkede til 
det lille underskud. Klubben har dog en meget 
sund økonomi med ca. 300.000 kr. på bankbo-
gen. Det er penge, som med tiden vil komme 
medlemmerne til gode i form af  redskaber og 
forbedringer af  forhold generelt, men det er 
også nødvendigt med en solid kassebehold-
ning, da den kommunale kasse er slunken, og 
der spares yderligere på tilskud både til med-
lemmer og redskaber i 2018.

Årets leder- og fairplay priser gik til Anne 
Friberg, som er meget aktiv ungdomshånd-
boldtræner, og til fodbold U15 som kom hjem 

fra stævne i Holland med netop stævnets fair-
playpris. Tillykke til begge.

Badminton og petanque mangler begge 
formænd for afdelingerne, så hvis du er in-
teresseret så kontakt idrætsforeningen. Afde-
lingerne kan godt køre uden formænd, men  
da ekstraarbejdet så tilgår bestyrelsen, vil det 
selvsagt betyde lavt aktivitetsniveau, som ikke 
fremmer afdelingens udvikling.

Bestyrelsen vil gerne sige en stor tak for 
indsatsen	 igennem	 flere	 år	 til	 de	 afgående	
afdelingsformænd for håndbold Christina 
Winther, Connie Jensen og Jane Christensen 
fra petanque samt Ole Hansen fra badminton.

Pbv. Arne Olsen
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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.
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Skibbækparken	5-11	·	Kirke	Stillinge	·	4200	Slagelse
Tlf.	58859813	·	Email:	info@scanmetals.com

ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

Salon New Hair

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

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

med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

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

bestille værelser i god tid.
Velkommen!



42       2sogne      April      2018     

VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

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

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

• 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
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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

UDEKØRENDE TEKNIKER
VI TILBYDER OGSÅ

JERNBANEGADE 14
4200 SLAGELSE
V/ DENNIS MØLLER

+45 42 41 53 53
KONTAKT@PCDOKTOR.DK

KONTAKTOPLYSNINGER ADRESSE

 STATIONÆR & BÆRBAR REPARATION

 MAC REPARATION

 VIRUS FJERNELSE

 DATA BACKUP & GENSKABELSE

 SALG AF COMPUTERE, HARDWARE, SOFTWARE SAMT TILBEHØR

VI TILBYDER PÅ ALLE TYPER SAGER

GRATIS FEJLSØGNING
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Forårsaktiviteter
Så	 fik	 vi	 sne,	 lig’som	 da	 far	 var	 dreng... 
Det er skønt at vide, at vores unger får den 
fantastiske oplevelse af  den dalende sne, ly-
den af  sneens knirken under vinterstøvlerne 
og får muligheden for at boltre sig med kælk 
og bygge snemænd.

Det blev  vist lige en tand for nostalgisk.
Ungerne har haft en fed vinter, men som 

altid glæder de sig til, at dagene bliver var-
mere, så man kan slippe for alt det besvær-
lige overtøj. Vi er ude året rundt, men der 
er stadig en del, der skal indhentes udenfor 
efter vinterens mange perleplader, tegninger 
og halskæder. Der skal rutsjes, gynges, klat-
res, fanges og hygges. Børnene kigger efter 
liv og små grønne spirer blandt efterårets 
sidste vindtørre blade. 

Bedsteforældredag
Vi afholder traditionen tro Bedsteforæld-
redag torsdag d. 26. april kl. 9-12. Bedste-
forældrene medbringer en plante, som de 

sammen med børnene planter i krukker og 
bede. Børnene synes, at det er fantastisk at 
have bedsteforældrene med på ”arbejde”, 
så de kan se, hvad de laver til hverdag. Slut-
teligt spiser de madpakker sammen til stor 
fornøjelse for alle parter.

Forældremøde
Forårets forældremøde afholdes Onsdag d. 
23. maj. Aftenens program består af, perso-
nalet fortæller om børnenes forløb: Larver-
ne, Myrer, Græshopper og Krudtugler. Både 
hvordan de arbejder, børnenes reaktioner 
og det endelige resultat. Man hører om bør-
nenes hverdag generelt, nye tiltag og even-
tuelle hjertesuk fra personalet. F.eks. bliver 
det bare meget nemmere både for personale 
og forældre, når der er navn i børnenes tøj.

Arbejdsdag
Der afholdes Arbejdsdag Lørdag d. 26. maj 
kl. 9-16. Vi mødes om morgenen, hvor man 
melder sig på det eller de ting, man gerne vil 

Foråret er landet i 
Askehavegård Børnehus

Åbent hus
I forbindelse   med vores traditionsrige arbejdsdag lørdag d. 26. maj vil vi gerne invi-
tere til åbent hus. Så hvis I tænker, at Askehavegård Børnehus kunne være stedet for 
jeres barn og jer, så kig forbi, se stedet og få en snak med personale og forældre.
Vi tager imod med åbne arme fra kl. 11.00 til 16.00.
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Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk

være med til at lave. Der skal males, graves, 
saves, fejes, beskæres og forbedres, så alt er i 
tip top stand og klar til brug. Man kan også 
melde sig på et sandwichhold, der sørger 
for middagsmaden til børn og voksne. Det 

er en rigtig hyggelig dag i familiens tegn og 
det er med til at skabe et godt sammenhold 
i Huset.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Askehavegård

Skolefest og Fastelavn
Tak til jer alle for jeres deltagelse i årets sko-
lefest. Igen i år var vi 800 mennesker, som 
så 6. klasserne opførte skuespil, 7. klasserne 
forskrækkede store og små i deres spøgelses-
hus og 8. klasserne som solgte mad, så de 
kunne tjene penge til deres skolerejse. Der 
skal også i år lyde en stor tak til alle bedste-
forældrene og børnehaverne, som var til ge-
neralprøve om formiddagen. At vi kan fylde 
salen to gange på en dag, er en stor glæde for 
eleverne, som med sommerfugle i maven er 
spændte på, om de lykkes med deres opgave.

I februar havde vi traditionen tro også fa-
stelavnsfest. Eleverne til og med 6.klasse slog 
katten af  tønden. Som skoleleder ved man, 
at det har været en god dag, når de heldige 
kattekonger og dronninger møder op dagen 
efter med deres krone på hovedet. 

SMOP  -  Slagelse mesterskaberne 
i oplæsning.
6. årgang har deltaget i højtlæsningskonkur-
rence. Her var eleverne så dygtige, at vi har 
en	 elev,	 som	 skal	 deltage	 i	 landsfinalen.	Vi	
hepper alle på Alma og håber hun giver de 
andre	dygtige	elever	baghjul	til	landsfinalen.		

Trivselsdag
Den 23. marts afholder vi skolens trivsels-
dag. Denne dag er eleverne blandet på kryds 
og tværs, så de kan lære hinanden at kende 
endnu bedre. Eleverne er igennem dagen 
ude på forskellige værksteder, hvor de skal 
samarbejde om forskellige opgaver. Dagen 
sluttes af  med fælles afslutning på skoletor-
vet, hvor vi alle synger Venskabssangen. Sid-
ste år var dagen en stor succes, så vi håber at 
kunne gentage det igen i år. 

Indbrud på skolen
Vi har desværre haft indbrud på skolen, 
hvor der blevet stjålet iPads og computere. 
Derfor er vi i gang med at undersøge mu-
ligheden for at etablere videoovervågning af  
alle skolens bygninger. Hvis man har viden 
om, hvor skolens ting er, må man meget ger-
ne kontakte politiet eller skolen, så vi kan få 
tingene tilbage til skolens elever. 

I ønskes alle en god Påske. 

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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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



2sogne 47April      2018 

STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

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

www.strandensmalerservice.dk

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge	Auto-	&	Pladeværksted
Stillingevej	78,	Kirke	Stillinge

Tlf.	58	54	71	64
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”Hvor alle børn har en god børnehave-
dag, hver dag”
Mennesker, som kommer i Stillinge Børne-
have for første gang, udtrykker ofte to be-
stemte ting: At atmosfæren virker utrolig rar 
og hjemlig, og en forundring over vores store 
legeplads med bålsted, bakke, rutsjebane, 
træværksted, legehuse, fodboldbane, tarzan-
bane og masser af  frugttræer. En oase, som 
gemmer sig bag det hus, der set udefra mest 
af  alt ligner en stor villa.

Børnene er fordelt på 3 stuer. Mælkebøt-
ten hvor 11. vuggestuebørn, 2 pædagoger 
og en medhjælper holder til. Solsikkestuen 
rummer 21-23 børn på 2.8 - 4½ årige, 3 
pædagoger og en studerende. På Spilop 
stuen går de 4½-6 årige førskolebørn sam-
men med 1 pædagog og en 1 medhjælper. 
Desuden modtager vi jævnligt gæstebørn fra 
dagplejen.

Vores gruppeopdeling
Vi har valgt at fordele børnene i 3 alders-
grupper for bedst muligt at kunne tilrette-
lægge aktiviteterne ud fra børnenes udvik-
lingstrin.
På Mælkebøtten/vuggestuen arbejder vi 
mest med børnenes udvikling i forbindelse 
med dagens rutiner men også i nøje plan-
lagte forløb, tilpasset børnenes udviklings-
trin. Vi sprogstimulerer, når der pusles ved 
bordet, når vi spiser, i garderoben, på lege-
pladsen, ved sang og historier/billedbøger. 
Motorikken stimuleres, når børnene selv 
skal kravle op på puslebordet, ned af  stolen, 
hjælpe med at ryde af, tage tøj af  og på, og 
i vores store gamle liggehal der er indrettet 
med masser af  motorik redskaber.

Børnene	lærer	at	passe	på	hinanden,	fin-
der venner, hjælper hinanden og de voksne 

er på gulvet i børnehøjde, hvor de leger med 
og støtter børnene i at nå deres næste udvik-
lingstrin.
Børnehaven:
At børnene lærer gældende normer i sam-
fundet via besøg i f.eks. private hjem, kirker, 
offentlige	transportmidler	og	naturen,

At de voksne fungerer som rollemodeller.

På Solsikken/mellemgruppen, handler det 
om at lære at være en del af  børnehaven.

Børnenes alsidige personlige udvikling 
tilgodeses ved at følge dagens rytme, vente 
på tur, tage hensyn, borddækning, spisning, 
holde bordskik, skiftes til at sige vær så god, 
oprydning, tøj af  og på osv.

Børnene har mulighed for at indgå i so-
ciale relationer i små og store grupper i både 
strukturerede og ustrukturerede situationer. 
De sociale spilleregler læres gennem f.eks. 
turtagning i spil, fælleslege, fri leg. De gode 
venskaber er i centrum og børnene hjælpes 
ind i legerelationer.

Der fokuseres på børnenes sproglige ud-
vikling, Vi synger, snakker, rimer og remser, 
læser historier, fortæller om os selv og arbej-
der med ”Læse Leg”

Finmotorisk øver vi os ved at klippe kli-
stre, tegne, male, puslespil, perler osv.

Grovmotorisk udfordres børnene i vores 
motorikliggehal, i puderummet og på vores 
store legeplads.

På Spilopstuen/skolegruppen arbejdes 
primært med at gøre børnene skoleparate. 
Vi arbejder bl.a. med barnets personlig ud-
vikling og med at skabe et socialiseret fælles-
skab. Vi taler om hvad ven er og hvordan 
man er en god ven. Børnene skiftes bl.a. til 
at råbe hinanden op efter en billedplanche, 

Stillinge Børnehave 
(Kirke Stillinge Børnehave & Vuggestue)
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fællesskabet illustreres, og samtidig er det en 
af  de metoder, vi bruger til at øve barnet i at 
være i centrum. Vi synger, taler om år, dato, 
ugedag, måneder, vejret, snakker rim og 
remser, spiller teater og læser historier m.m. 
Grovmotorisk udfordres børnene på lege-
pladsen, laver løb, træner på vores Tarzan-
bane, laver motions jagt og samarbejdslege. 
Finmotorisk udfordres, med kniven til mad-
dage, vi tegner, klipper, saver, laver perler og 
meget mere. Vi træner børnene i at tabe og 
sige pyt, når noget ikke lykkedes og opfordrer 
dem til at hjælpe hinanden. Børnenes ønsker 
ligger til grund for de emner, der tilrettelæg-
ges i de pædagogiske aktiviteter i løbet af  
året, og der arbejdes med kommunens ram-
mer ift. brobygningsarbejde med skolen.

Vores Værdigrundlag
Vores børn møder hver dag smilende og 
positive voksne, som udviser forståelse og 
skaber en positiv stemning. Vi mener, at en 
glad voksen er en forudsætning for, at vores 
børnene er trygge og har lyst til at være sam-

men med os. Hvert barn bringer sin indivi-
duelle baggrund med til institutionen, hvil-
ket medtages i vores måde at være sammen 
med det enkelte barn på. Alle børn skal have 
mulighed	for	selv	at	bestemme	og	træffe	valg	
i forhold til egne erfaringer. Vi ønsker at give 
børnene udfordringer og muligheder i for-
hold til deres nysgerrighed.

Legen er børnenes udtryksform og det 
at indgå i relationer, er afgørende for bar-
nets personlige udvikling og egne identitet. 
Stillinge børnehave er børnenes mødested, 
hvor de indgår i større fællesskaber og har 
mulighed for at udvikle sig i relationer til 
jævnaldrende og med respekt for hinanden. 
Tid til fordybelse, leg og venskabsrelationer 
på tværs af  stuerne er prioriteres derfor højt.

Vores tilgang til børnene
Når vi som voksne er sammen med børnene 
i hverdagen, er det altid børnenes perspek-
tiv, der er drivkraften for vores pædagogiske 
arbejde. Vi kommunikerer med børnene 
med samme respekt som med voksne. Vi ar-

Vores dejlige legeplads
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bejder med en udviklings understøttende til-
gang til børnene, som udspringer fra Marte 
Meo metoden

Vi ser og følger det enkelte barnets initia-
tiver, Hvad ser det på? Hvad gør barnet? 
Hvad udtrykker det?

Ved at være opmærksomme, nærværende 
og vise interesse for det, børnene er optaget 
af, styrker vi børnenes selvværd og selvtillid 
ved at give dem følelsen af  at være betyd-
ningsfulde og respekterede.

Vi øver børnene i turtagning, børnene 
får mulighed for at lære at skiftes til at tale 
og lytte, give og tage og få. Turtagning er 
med til at skabe fællesskab og udvikle sociale 
kompetencer. Gennem turtagning kan vi 
inddrage børn som er tilbagetrukket eller 
frembrusende i fællesskabet.

Vi arbejder med KAN og SKAL opga-
ver. Kan opgaver kan børnene vælge fra 
men når der er tale om SKAL opgaver, er 
der	flere	ting,	som	vi	er	opmærksomme	på.	
For det første er det vigtigt at sikre os, at vi 
har kontakt til børnene , for hvis de eks. er opta-
get af  at lege, er det ikke sikkert hører kravet 
(SKAL opgaven) vi stiller dem.

Vi er bevidste om, hvornår og i hvilket 
sammenhænge vi bruger ordet ”NEJ”. Ofte 
kan JA bruges i stedet for, ved at omformu-
lere sit svar.

Hvis et barn kommer og spørger, om han 
må lege 3 minutter før spisetid, kan man 
svare ” NEJ, vi skal spise lige om lidt” , men 
man kunne også have svaret ”JA, men vi skal 
lige spise først” .

Vi forsøger at skabe JA-cirkler og hjælper 
børnene	med	at	finde	bedre	løsninger,	i	ste-
det for at fokusere på hvad børnene ikke må.

Endelig forsøger vi at undgå at stille spørgs-
mål, når der er noget børnene skal. Hvis vi 
allerede, på forhånd, har besluttet, hvad der 
skal ske, og alligevel spørger børnene, giver 
vi dem formodning om et valg de ikke i vir-

keligheden har, deres valg og svar underken-
des og børnene lærer ubevidst, at de beslut-
ninger	de	træffer	ikke	er	gode	nok.

Vores traditioner og aktiviteter
I Stillinge børnehave har vi mange tradi-
tioner, mange af  dem i forbindelse med de 
traditionelle danske højtider men også en 
del, som kun lever i børnehaven. Vi inviterer 
familierne med i børnehaven til mange af  
disse traditioner så forældre og børn oplever 
tilhør til børnehaven i fællesskab; fastelavn 
- Sankt Hans - høstfest, som er årets som-
merfest - lysfest med morgenmad for famili-
erne på stuerne – Luciaoptog - forældrekaf-
fearrangementer - fyraftensarrangementer 
med fællesspisning på stuerne for børn og 
forældre - legepladsdag, hvor forældre og 
personale hjælpes med, at vedligeholde hus 
og legeplads, børnene hopper i hoppeborg 
og vi afslutter dagen med grillmad og hygge.

I april holder vi vores årlige Bedste Blom-
ster dag, hvor alle bedsteforældre inviteres til 
en dag i børnehaven, hvor legepladsen til-
plantes med blomster.

Vi har også mange tilbagevendende, fast 
planlagte aktiviteter, for børnene i løbet af  
året – maddage, hver anden måned, hvor 
børn og voksne laver mad til stuen sammen 
– hele huset tager til skoven eller stranden 
sammen en gang om måneden, for at følge 
med i naturens gang i løbet af  året - cykelda-
ge hvor børnene har deres egen cykel med 
og kan tage cykelkørekort – tur til de store 
kornbunker på Danish Agro, hvor børnene 
bruger en hel formiddag på at klatre og hop-
pe i kornet, i forbindelse med vores høstpro-
jekt – masser af  ture i teater, på biblioteket, 
musikhuset, hjem til fødselsdage, besøg på 
gårde og andre virksomheder osv.

Vi prioriterer generelt udelivet højt, og 
børnene er gerne ude så meget, som vejret 
tillader.Vores motorikliggehal
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Vores forældresamarbejde
Forældrene har kendskab til barnet uden 
for institutionen, men i børnehaven ser vi 
barnet på en helt anden arena, som ikke al-
tid	 viser	 det	 samme	om	 et	 barn.	Vi	 finder	
det derfor afgørende, at vi har et åbent og 
ærligt samarbejde, hvor vi orienterer hinan-
den omkring vigtige ting vedr. barnet. Vi er 
i alle sammenhænge fælles omkring barnets 
positive trivsel og udvikling og mener, at for-
ældresamarbejdet er en forudsætning for, at 
det enkelte barn trives, både hjemme og i 
børnehaven. Vi bestræber os på at opnå en 
gensidig tillid således, at alle vores forældre 
føler sig trygge ved deres barns hverdag hos 
os. Vi beskriver dagligdagen i dagbøger og 
lægger fotos på intranettet eller på vores 
Facebook-side, hvor vores forældre kan få et 
indblik i, hvad deres barn har lavet i løbet 
af  dagen.

Vi har en meget engageret forældre-
gruppe, som giver os stor opbakning. Vi er 
altid glade når forældre eller bedsteforældre 

byder ind og giver en hånd i hverdagen og 
til vores arrangementer, nogle tager med på 
ture, andre hjælper med vedligeholdelse af  
huset og legepladsen og vores bestyrelse har 
overordnet beslutningsret på husets pædago-
gik, struktur og økonomi

Stillinge Børnehave er en selvejende in-
stitution, hvilket betyder, at børnehaven er 
finansieret	af 	det	kommunale	budget,	men	
drives af  vores forældrebestyrelse i samar-
bejde med vores daglige leder Ellen Iuel og 
det øvrige personale. Vi er stolte af  vores 
børnehave og viser den meget gerne frem, så 
kig ned forbi og få en snak med en af  vores 
medarbejdere og gå på opdagelse i alt hvad 
vi er og står for.

Børnehavens åbningstider er mandag til 
torsdag kl. 6.00 - 17.30 og fredag kl. 6.00- 
16.30. Vi kan kontaktes på stillinge-bh@ 
slagelse.dk.

På hele personalets vegne 
- Rikke Schunck (pædagog)

MAJMARKED 
PÅ DYBKÆRGAARD

Torsdag d. 10. maj til søndag d. 13. maj 2018, alle dage kl. 10 - 16

Vi glæder os til at byde velkommen til Majmarked 
- 4 skønne markedsdage med spændende og smukke ting fra vores 45 lokale 

leverandører samt håndstøbte lys og haveblus fra vores Lysestøberi. 

Der er mulighed for lækker økologisk kaffe, te og kage samt naturligvis de 
hjemmelavede og populære flødeboller fra Britt og Sanne 

– se også FB dybkærgaard v. Henrik Andersen
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Tagdækning SLAGELSE DYREHOSPITAL  
 Undersøgelser · Operationer 

Tandbehandling · Laboratorium  
Fysioterapi · Kattens Værn  

Kattepension ·  Hundelegeplads 
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
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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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Bazar	
Bazar	afholdes	i	Præstegårdshaven	i	Kirke	Stillinge.	

Lørdag	d.	2.	juni	2018		
	

Kl.	10.00		Bazaren	åbner				

Kl.	11.00			Auktion	med	sponsorgaver	
Kl.12.00				Rundvisning	i	Kirken	
Kl.	14.30			Rundvisning	i	Kirken	

kl.	16.00			Bazaren	lukker	

På	bazaren	vil	der	være	en	masse	boder,	med	alt	fra	knappenåle	til	flyvemaskiner,	forskellige	aktiviteter	for	
børn,	samt	auktion	og	konkurrencer.	

Konfirmandstuen	vil	blive	omdannet	til	Café,	hvor	man	kan	dumpe	ind	og	få	slukket	tørsten	og	stillet	den	
værste	sult	efter	behov.		

Dagens	overskud	går	ubeskåret	til	arbejdet	med	Børnekoret	
og	

til	en	pensionistudflugt	for	Hyggeklubben.	
	

V	har	indgået	et	samarbejde	med	Plejehjemmets	Venner,	som	traditionen	tro	holder	Loppemarked	den	1.	
lørdag	i	måneden	fra	13.00	til	17.00.	

En	stand	koster	100kr.	og	alt	hvad	du	tjener,	tager	du	med	hjem.	

Hvis	du	kunne	tænke	dig	at	få	en	stand	ved	vores	bazar,	kan	du	kontakte	Pia,	51625455	eller	Sanne,	
61654088	for	nærmere	information.	

Alle	typer	boder	er	velkomne.	
	

Med	venlig	hilsen		
Bazar	udvalget,	Menighedsrådet	
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Søndag	d.	6.	maj	kl.	10.30
Konfirmation i Stillinge Kirke

Torsdag d. 10. maj
Dagli’Brugsen afholder 
loppemarked ved vaskehallen

Torsdag	d.	10.	maj	kl.	10.30
Konfirmation i Stillinge Kirke

Søndag	d.	13.	maj	kl.	10.00
Konfirmation i Stillinge Kirke

Mandag	d.	14.	maj	kl.	19.30
Koncert med Ars Nova Koret i 
Stillinge Kirke

Onsdag	d.	16.	maj	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag	d.	27.	maj	kl.	10.00
Loppemarked i Hejninge

Onsdag	d.	30.	maj	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag	d.	2.	juni	kl.	10.00
Bazar i Præstegårdshaven

Onsdag	d.	13.	juni	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender 

Onsdag	d.	4.	april	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag	d.	18.	april	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag	d.	22.	april	kl.	10.00
Affaldsindsamling i Kr. Stillinge og i 
Hejninge

Tirsdag	d.	24.	april	kl.	19.00
Generalforsamling i Hejninge Bylaug

Tirsdag	d.	24.	april	kl.	19.00
Generalforsamling i Kirke Stillinge 
Brugsforening

Onsdag	d.	2.	maj	kl.	18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag	d.	6.	maj	kl.	10.00
Den årlige trampetur - Hejninge 
Bylaug

Strand Festival 2018
langs Sjællands Vestkyst

Lørdag den 4. og søndag den 5. august

Helt unikt og den første af sin slags. 
Den Sjællandske Vestkyst sættes på landkortet den første weekend i august.

I alt 12 km fra Drøsselbjerg til Tude Å, der kan tilbagelægges til fods, 
på cykel eller i bil  

Program for festivalen følger senere i 2sogne, på facebook og i diverse medier.




