
Picnickoncert med
Soulman Group
- Se side 12

Basim på 
Trelleborg Friskole
- Se side 5

Motionsløb
Indian Summer Run
- Se side 18
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Abdel Sabri
Børge Carlsen 23 72 03 51
Ib Jensen 58 52 97 84
Jack Rasmussen 58 53 44 79
Karen Brøndel
Kirsten Lambert 25 54 82 90
Lars Bøcher 53 66 59 66
Lars Schou 
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Yoram Roshu 58 54 18 60

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

Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com

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

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

Næste nummer af  beboerbladet ud-
kommer ca. 1. august 2015.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest d. 10. september 2015.     

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

Tryksted: Jannerup offset a/s

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

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

I dette nummer:
  3:  Nyt fra Lokalrådsformanden
  4: Hyggeaften Stillinge Forsamlingshus
  5: Basim på Trelleborg Friskole
  6: Askehavegård Børnehave
12: Soulman Group - Picnic koncert
18: Motionsløb Indian Summer Run
20: Stillinge Plejecenter - Syng i Kor
21: Stillinge Aktivitetspark
25: Kirkesiderne
36: Stillinge IF vinterprogram
39: Petanque
44: KFUM Spejderne i Stillinge
45: Ungdomsklubben Stjernen
 Gullaschkanon
48: Nyt mindesmærke i Drøsselbjerg Kirke
49: Gårdbrand i Øster Stillinge
54: 25 års jubilæum Dagli’ Brugsen
55: Mødekalender

Forside: Basim spiller op på Trelleborg Friskole. Se side 5.

Lokalrådet er meget taknemmelig 
for alle bidrag, som gør det muligt at 
’2sogne’ kan udkomme. Såfremt at 
du vil give et bidrag til bladet, kan 
beløb sættes ind på kontonummer 
5356 - 000242740.
Indbetaler du 100 kr. mrk. ’2sogne’, 
vil du modtage bladet med posten.
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En lokal udviklingsplan ligger nu på 
lokalrådets hjemmeside www.2sogne.dk. I 
første omgang omhandler planen kun om-
rådet Hejninge-Stillinge men vil i løbet af  
året blive udvidet til også at omhandle Hav-
rebjerg, og vil således komme til at omfatte 
hele Stillinge skoledistrikt. Alle borgere i de 
to sogne, også sommerhusgæsterne, opfor-
dres til at læse planen. Har du kommenta-
rer, input eller nye ideer, så skriv til 2sogne-
formand@gmail.com inden 31. august, så 
vil vi forsøge at indarbejde tilbagemeldin-
gerne, inden planen skal behandles i byrå-
dets Landdistrikt-, Teknik- & Ejendomsud-
valg i september.

Udviklingsplanen er ikke statisk og vil 
med jævne mellemrum blive revideret, med 
henblik på at få den tilpasset borgernes øn-
sker og ideer samt følge den generelle udvik-
ling i samfundet.

Borgerne Bestemmer er endnu et kom-
munalt tiltag for at styrke udviklingen i land-
distrikterne. Kommunalbestyrelsen har afsat 
100.000,- kr. ekstra til udvikling af  projekter 
i Havrebjerg-Hejninge-Stillinge. I den for-
bindelse blev der holdt borgermøde d. 23. 
april, hvor projekt ”Borgerne Bestemmer” 
blev lanceret. Ansøgning om midler fra 
denne pulje skulle være kommunen i hænde 
senest 22. maj. Ansøgningerne / projek-
terne er blevet offentliggjort på kommunens 
hjemmeside d. 28. maj. Torsdag d. 11. juni 
kl. 19.00, var der så endnu et borgermøde i 
HUSET, her stemte de fremmødte om, hvil-
ke ansøgninger / projekter, der skulle have 
tildelt midler. Der var fire projektansøgnin-
ger, en fra Havrebjerg Sogneforening om 
midler til en legepark ved Asgårdshusene, 
en fra Stillinge Aktivitetspark om midler til 
fortsat etablering og to fra Hejninge Bylaug 

på henholdsvis en grill- / bålplads og bord 
/ bænkesæt til anlægget ved gadekæret. Da 
mødet blev holdt i HUSET, Bildsøvej 74C, 
havde Stillinge Aktivitetspark unægteligt 
hjemmebanefordel, og det var da også dette 
forslag, der fik flest stemmer, og dermed løb 
med de 100.000,- kr.. Enkelte fremmødte 
var efter afstemningen lidt utilfredse med, at 
et enkelt projekt således løb med alle mid-
lerne, men ingen havde tilsyneladende taget 
initiativ til forhandlinger eller fredsvalg in-
den afstemningen, og så er det jo flertallet 
der bestemmer.
Lokalrådet opfordrer dog endnu engang 
Hejninge Bylaug til samarbejde således, at 
vi ved fælles hjælp kan få etableret gode fæl-
lesrum i både Stillinge og Hejninge.

Det kommunale budget er anstrengt, det 
er vist ingen nyhed, at der skal spares, og i 
modsætning til private budgetter er der jo 
i kommunale budgetter en skarp opdeling 
mellem drift og anlæg. Det vil sige, at kom-
munen sagtens kan bygge Sportscollege og 
fodboldbaner, mens der skal spares på æl-
dreplejen og skolerne, et forhold der ikke 
virker særligt sympatisk. Men når nu der 
er dette skarpe skel mellem de to ”kasser”, 
så er der jo intet til hinder for at prioritere 
cykelsti mellem Kr. Stillinge og Bildsø før 
Sportscollege og omlægning (igen-igen) af  
fodboldbaner. Så kære politikere, tøv nu 
ikke med at sætte fokus på sikker skolevej, 
også i landdistrikterne. Der er flere end 30 
børn i Bildsø-området, der hver dag skal sik-
kert i skole i Kr. Stillinge. Det er en tur på 
blot 3 km, som alt andet lige burde tilbage-
lægges på cykel, men det er med livet som 
indsats på den stærkt trafikerede, smalle vej. 
Få nu sat den cykelsti på budgettet for 2016, 
det behøver ikke være en flot og forkromet 

Nyt fra lokalrådsformanden
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cykelsti med autoværn og andre sikkerheds-
belastende foranstaltninger, blot en simpel 
lille sti til omkring 5 millioner.

Lokalrådet og Slagelse Erhvervscenter 
havde inviteret det lokale erhvervsliv til 
minikonference d. 28. maj i HUSET. Om-
kring 40 lokale virksomhedsejere og ildsjæle 
var mødt op til en aften med indlæg fra 
Erhvervscenteret, VisitVestsjælland, Land-
udvikling Slagelse og Landdistriktsforsker 

Suzanne Ditlevsen. Herefter var der mu-
lighed for at smage lidt lokal vin fra Næsby 
samt udsøgte oste. Det var en god og inte-
ressant aften, hvor der blev netværket og 
snakket omkring bordene. Arrangementet 
må betragtes som succesfuldt og vil derfor 
blive gentaget 16. september, hvor alle lo-
kale med egen virksomhed inviteres til nogle 
timer i hinandens selskab.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Hyggeaften
med let underholdningsmusik

Kom og få en hyggelig aften 
sammen med dine naboer og venner

Torsdag den 8. oktober kl. 18.00
i Stillinge Forsamlingshus

Der serveres håndskåret svinekotelet med friske grøntsager, 
rissoles med timian og rødvinssovs.

Citronfromage med flødeskum.
Kaffe og småkager

Pris kr. 100,- pr. couvert
excl. drikkevarer

Tilmelding senest søndag den 4. oktober 2015 til 
formand Erik Larsen, tlf. 58 54 74 13

eller Claus i forsamlingshuset tlf. 58 54 72 91 / 40 13 10 53

Bestyrelsen
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Basim og højt humør på Trelleborg
Nu er der sommerferie. Endnu et år er gået, 
og specielt årets allersidste dag bliver svær at 
matche de næste mange år. Gymnastikop-
visningen på sommermarkedet blev for før-
ste gang afholdt udendørs, da skolen til net-
op dette arrangement er vokset ud af  den 
ellers store gymnastikhal. Det var et godt 
valg at gå udendørs, da opvisningen kom 
til sin ret, og der samtidig var plads til alle 
de mange pårørende. Mon ikke vi gentager 
succesen til næste år? Det tror jeg. Det bliver 
straks sværere at følge op på og efterligne ar-
rangementet den sidste skoledag. 

Denne dag var i år noget ganske særligt 
for de mange elever og ansatte på Trelle-
borg Friskole. I år blev dagen nemlig fejret 
med en intimkoncert, hvor Basim i ½ time 
sang sig ind i hjerterne på ikke bare bør-
nene, men også de voksne med sin ærlige, 
ligefremme og livsbekræftende facon.

Koncerten var 1.præmien i Team Ryn-
keby Skoleløbet, og Team Rynkeby Vestsjæl-
land, der sammen med de andre Rynkeby 
hold fredag den 3.juli sætter kursen mod 
Paris, var mødt talstærkt frem for at hylde 
eleverne for deres indsats i kampen mod 
kræften.

Basim havde, som han fortalte, ”Glædet 
sig vildt meget til at komme og besøge en af  
de sejeste friskoler”. Forventningens glæde 
var så absolut gengældt, der var skrig og 
skrål, som var man til en almindelig koncert. 
Ved et af  numrene skulle publikum deltage 
aktivt, og det medførte en kommentar fra 

Basim, der roste eleverne for deres musikali-
tet og for deres gode rytme. Det er usædvan-
ligt, sagde han og priste skolens musiklærer 
Henning, der blev mærkbart stolt.

Det var imponerende og meget glæde-
ligt at kunne konstatere, at Basim ikke er en 
stjerne med nykker. Han var hele tiden på 
og tilstede, selvom han dagen før havde spil-
let i Oslo, og først var kommet hjem midt 
om natten. Han tog sig mere end god tid til 
at tale med hver enkelt af  de mange auto-
grafhungrende børn. Man ved, at det var 
godt, når ansigterne stråler, og man har en 
datter på 8 år, der helt af  egen fri vilje udta-
ler: ”Far, det har været sådan en god dag.” 
Det blev startskuddet til en god sommerferie 
for børnene. 

De voksne er allerede ved at forberede 
næste skoleår. Det er årsplaner, der skal 
sammensættes. Der er en ombygning, der 
skal gennemføres, så vi kan udnytte kvadrat-
metrene helt optimalt, og dermed byde lidt 
flere elever og familier velkommen i skolens 
fællesskab i det kommende skoleår. Fremti-
den er som altid usikker, men vi skaber det 
gode liv selv – hver især og sammen, i frihed 
og i fællesskab. Og søndag den 9.august er 
skolen klar til et nyt år med nye oplevelser, 
ny læring sammen med gamle og nye kam-
merater. 

God vind til afgangsklassen og velkom-
men til den nye årgang i 0.klasse. 

Tekst: John Jensen
Foto: Brian Dehli



6       2sogne        August 2015     

Askehavegård; 
nu som Bevægelsesinstitution

Så kom vi i mål…
Som en af  de første børnehaver i Slagelse 
kommune er Askehavegård pr. 12. juni 2015 
blevet certificeret til ”Bevægelsesinstitution” 
i samarbejde med Gerlev idrætshøjskole og 
Gerlev legepark. 

Gennem et samarbejde mellem Center 
for Skole og Fritid, Center for Dagtilbud og 
Kultur og Gerlev Legepark/Gerlev Idræts-
højskole (Gerlev) er der blevet etableret tret-
ten såkaldte bevægelsesbørnehaver, altså 
børnehaver, der har særlig fokus på børne-
nes bevægelse.    

Vi fra Askehavegård har deltaget i et 
udviklingsforløb, hvor det pædagogiske per-
sonale i samarbejde med en underviser fra 
Gerlev Idrætshøjskole har skabt en bevæ-
gelseskultur med fokus på fysisk aktiv leg og 
alsidig bevægelse som en naturlig del af  det 
daglige pædagogiske arbejde. Underviseren 
fra Gerlev tager ud til institutionen for at 
støtte og uddanne personalet til at give de 
gode aktive lege- og bevægelsesvaner videre 
til børnene. Hele det pædagogiske personale 
deltager aktivt. Gennem vejledning og støtte 
til det pædagogiske personale har vi efter 8 
måneders forløb opnået en konkret viden 
om en lang række lege og bevægelsesformer, 
og fået for vane at opfordre og give plads til 
mange bevægelser i hverdagen.

Certificeringen blev udført af  undervi-
seren fra Gerlev Legepark, som sammen 
med både børn og pædagoger opfordrede 
forældrene til at deltage i de mange lege, der 
var blevet indstuderet under legeprojektet. 
Inden vi gik i gang med vores efterfølgende 
fællesspisning, skulle vi nemlig lige gøre os 
fortjent til det. På denne måde kunne bør-
nene vise deres ny måde at lege på frem. 
Alle havde det sjovt, og konkurrencelysten 
blev også fremkaldt hos mange af  de voks-
ne. Specielt tovtrækning og ”Hvem Kom-
mer Først” fik flere fædre til at give den hele 
armen…

I forbindelse med certificeringen d. 12. 
juni havde Askehavegård, også inviteret til 
den årlige fællesspisning, hvor hver familie 
medbringer en ret mad svarende til den 
mængde, de selv ville spise. Så bliver maden 
sat på et fælles bord, hvorfra man kan kom-
me op og smage på lidt af  det hele. Specielt 
børnene er hurtige til at udse sig ting, som 
de helt sikkert skal smage.

Arbejdsdag
Dagen efter fællesspisning havde vi indkaldt 
til en arbejdsdag i Askehavegård. Denne 
gang var det ikke de store projekter, som vi 
kastede os ud i, men mange små projekter. 
Det gjorde også, at alle kunne være med. Vi 
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Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk

fejede spindelvæv ned, mugede ud hos ge-
derne, malede legehus og havde det rigtig 
sjovt. 

I forbindelse med arbejdsdagen sidst i 
maj vil vi, på Aktivitetsudvalget, Børneha-
ven og bestyrelsens vegne, gerne takke for 
det talrige fremmøde, den gode stemning og 
samtidig takke for de indkomne sponsorater.

Kyllinger uden hane
Vores kære personale er utroligt kreative på 
mange områder, og sjældent støder de på 
begrænsninger, ”næh nej, det er blot en ud-
fordring”.
Så hvad gør man, når man gerne vil have 
kyllinger, men ingen hane har…?

Man erhverver en rugemaskine, et kuld 
befrugtede hønseæg og sætter sig grundigt 
ind i udrugningens kunst. Æggene skal jo 
vendes og fugtes for hver x antal timer døg-
net rundt, også i weekenden. 

Så personalet har på skift været ”ruge-
mødre”, indtil æggene blev udklækket. Si-
den har kyllingerne boet på kontoret, hvor 
de er blevet tilset af  små nysgerrige drenge 
og piger med mange spørgsmål.  Nu er de 
blevet så store, at de er blevet installeret i 
hønsehuset sammen med de gamle høns. 

De bliver stadig fulgt på tæt hold og kan i 
den grad betegnes som Vores Høns…

Ferietid
I sommerferietiden er dagligdagen ikke så 
skemalagt, som resten af  året. Der er også 
færre børn pga. ferie, hvilket åbner op for 
nye relationer på kryds og tværs af  alder 
og grupper. Det giver ligeledes mulighed 
for aktiviteter ud over det sædvanlige, så 
som: Bål-hygge med pandekager, snobrød 
og popcorn, vandkamp, fokus på kryb og 
kravl. Der bliver holdt grundigt øje med 
frugttræer og urtehave, hvis der, siden i går, 
skulle være noget, der var blevet modent el-
ler ”færdiglavet”.

Krudtugler
De sidste mange måneder har vores krudt-
ugleforløb haft fokus på skoleparathed. En 
del af  forløbet har været at lege skole med 
alt, hvad der hører til en rigtig skoledag: 
sidde stille, lære bogstaver og tal, koncentra-
tion, læring såvel ude som inde, lektier og 
ikke mindst frikvarter. Krudtuglerne har i 
juni været på 2 brobygningsbesøg på Stil-
linge Skole, hvor de har prøvet en rigtig sko-
ledag og stiftet bekendtskab med deres nye 
omgivelser. For at fejre 3 års børnehaveliv 
og en kommende skolestart tog krudtugler-
ne på restaurant og holdt afskedsmiddag i 
juni måned. Det var en stor oplevelse og de 
snakkede meget om, at de havde været ude 
og spise fint. 

Askehavegård Børnehave ønsker krudt-
uglerne: Freja, Ronja, Sara, Isabella, Stine, 
Celine, Tea, Nicklas, Rasmus, Emil, Lucas 
H. og Malthe god vind fremover.

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Askehavegård Børnehave
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Vi leverer med stolthed

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

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

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

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

Ring
61 428 482

        Plejehjemsassistent Tammy Grell

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

kommunens nødkaldsordning

TAMMY’s HJEMMEPLEJE
Stillingevej 52b • 4200 Slagelse

- hvorfor vælge regionalt, når du kan vælge lokalt!

- Forvent lidt ekstra
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

Alt i murer-, tag- og facade-arbejde 

Ring gerne for et uforpligtende tilbud

Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87

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

Torsdag 1000-1700  •  Fredag 1000-1700  •  Lørdag efter aftale
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Har du brug for brodering af navn, logo, 
motto eller lignende?
Det kan f.eks. være på

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

•   Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks. 
reklamelogoer

•   Hestedækner med navn på hest og/eller rytter

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

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

stofbleer og håndklæder 

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

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

Madsen’s Multiservice
www.madsens-multiservice.nu

Anlægsarbejde · Gravearbejde 
Anlæg af græsplæner

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

v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

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

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

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

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

nærmeste lokalområde.

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Kontakt:

Brian Olsen 
26 16 57 20 
brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 
martin@stepla.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund 
www.stepla.dk
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Sæt kryds i kalenderen fredag d. 28. august 
kl. 18.00, hvor Hejninge Stillinge Lokalråd 
for 4. år i træk inviterer til en hyggelig aften 
på boldbanerne ved Stillingehallen.

Ligesom de tidligere år vil der være fri 
entre. Medbring selv madkurven og måske 
et tæppe at sidde på. Lokalrådet sælger drik-
kevarer på pladsen, og et eventuelt overskud 
fra dette går til betaling af  musikken.

Soulman Group - vi kender dem både fra 
X Factor, Dansk Melodi Grand Prix og et 
hav af  scener landet over. Nu er de klar til 
picnickoncert i Kirke Stillinge. 

Soulman Group er et yderst delikat og 
velklingende liveband med et repertoire, 
som både batter musikalsk, teknisk og i høj 
grad festligt. Et band med en stab af  mu-
sikere, som har erfaring fra et væld af  op-
trædener i forskellig regi – både nationalt og 
internationalt.

Soulman Group spiller hits fra de sene-
ste seks årtier inden for pop, soul og funk: 
Michael Jackson, Stevie Wonder, James 
Brown, Lukas Graham, Danseorkesteret, 
Marvin Gaye, Prince, Gnarls Barkley og 
mange flere. 

Soulman Group er et unikt tilbud til den 
kræsne musikelsker, men også den festglade, 
som vil have gang i gaden. Bandet, som blev 
dannet i foråret 2013, har grobund i Sla-
gelse og nærmeste omegn og spiller denne 
sommer ved flere offentlige begivenheder – 

og altså også ved koncerten den 28. august. 
Der er derfor lagt op til både sprøde ryt-

mer og yndefulde fortolkninger af  de aller-
bedste hits inden for pop, funk og soul – helt 
fra 1960’erne til i dag – når Soulman Group 
giver koncert. 

Lokalrådet håber på godt vejr til dagens 
arrangement – og at der igen i år vil være 
bred opbakning til arrangementet.

Soulman Group spiller 
til årets Picnickoncert i Kirke Stillinge

www.2sogne.dk
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PICNICKONCERT
v/ Stillingehallen
Fredag d. 28. aug. kl. 1800

GRATIS ENTRÉ

Drikkevarer købes på pladsen
Se mere på www.2sogne.dk
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RÅDGIVNING MED 
AFSÆT I DIN HVERDAG
ADVODAN Slagelse er lokalområdets største advokatvirksomhed,  
og vi rådgiver både virksomheder og private.

Hos ADVODAN Slagelse kender vi din hverdag. Spørg os til råds, uanset om det 
gælder dit privatliv eller din virksomhed. Vi har kompetencerne til at skræddersy 
løsninger, som passer optimalt til dine udfordringer. 
Du finder os på Ndr. Ringgade 70C, 4200 Slagelse.

ADVODAN
Ndr. Ringgade 70C, 4200 Slagelse 
Tlf.: 57 86 46 00 · www.advodan.dk

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

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING
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NYE
ÅBNINGSTIDER

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-18.00
Lør.-søn. kl. 7.30-16.00

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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Tlf.: 88 440 440 - 26 24 46 79
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Lysgaarden, Kelstrup
B&B

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

med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

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

bestille værelser i god tid.
Velkommen!

Græsslåning, 
hækkeklipning, 

beskæring af træer, 
malerarbejde mv. 

Kontakt for tilbud. 

v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand

4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07
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Stillinge Idrætsforening og Hejninge Stillinge Lokal-
råd arrangerer for første gang et motionsløb for børn 
og voksne – Indian Summer Run 2015. Løbet fore-
går ved Bildsø Strand og Skov og finder sted søndag 
den 23. august.
 
Løb ved strand og i skov
Ved Indian Summer Run løber de voksne 
en rute på strand og i skov på hhv. 5 km og 
10 km, mens børnene nøjes med at løbe 1,4 
km i skoven. Start- og målområdet er på 
strandarealet ved Bildsø Skov.

At løbe ved strand og i skov – også kaldet 
trail - kan være meget krævende, men Indi-
an Summer Run er tilrettelagt sådan, at alle 
kan være med – uanset om du er en erfaren 
eller mindre erfaren løber.

Inden Indian Summer Run 2015 sættes 
i gang – børneløbet kl. 10 og voksenløbet 
kl. 10.30 – vil en professionel instruktør fra 
Aktivt Velvære i Slagelse sørge for opvarm-
ningen.

Alle løbere, både børn og voksne, får ud-
leveret startnummer og chip i startområdet. 
Du skal aflevere chip umiddelbart efter lø-
bet. 

Efter løbet vil der være gratis vand og 
frugt til alle. Børnene vil få en fin medalje 
som bevis på, at de har gennemført Indian 
Summer Run 2015, mens vinderne m/k af  

voksenløbet vil få en flot købmandskurv. Du 
vil også have mulighed for at vinde en af  de 
skønne lodtrækningspræmier, som er spon-
soreret af  det lokale erhvervsliv.

Tilmelding
Tilmelding til børne- og voksenløbet foregår 
på www.stillingeif.dk senest 17. august. Det 
koster 50 kr. pr. voksen, mens børneløbet er 
gratis. 

Andre aktiviteter
I målområdet tilbyder lokale foreninger og 
organisationer forskellige aktiviteter – de 
friske spejdere fra Stillinge viser dig det 
spændende spejderliv, Stillinge IF spiller 
strandbold med børnene, og Aktiv Natur 
Velvære arrangerer sjove konkurrencer for 
hele familien. 

Hvis du har spørgsmål , er du meget vel-
kommen til at kontakte næstformand Arne 
Olsen fra Stillinge IF på mailadressen:
nf@stillingeif.dk 

Navnet Indian Summer Run er inspireret af  
begrebet, som angiver en lun og solrig sensommer, og 
af  indianerskulpturen, som står ved Bildsø Strand. 
Indianeren er i øvrigt udført af  cigarhandler Oluf  
Nielsen fra Slagelse i sommeren 1945.

Indian Summer Run
Søndag den 23. august 2015 

- et løb for børn og voksne ved Bildsø Strand og Skov  

Hejninge-Stillinge Lokalråd
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www.stillingeif.dk  •  www.motionslob.dk

Motionsløb for børn og voksne ved

Bildsø Strand og Skov
Søndag den 23. august

Børneløb kl. 10.30 - Voksenløb kl. 11.00

5 og 10 km  •  1,4 km børneløb
Tidsregistrering

Pris kr. 50 • Børneløb gratis

Tilmelding:
www.stillingeif.dk  •  www.motionslob.dk

• Aktivt Velvære står for opvarmningen
• Aktiv Natur Velvære arrangerer konkurrencer
• KFUM spejderne  i Stillinge underholder
• Stillinge IF spiller strandbold med børnene

Hovedsponsor: Turistforeningen i Slagelse

6718
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Så er sommerferien over os alle, og selv om 
det er koldt, er der gang i vores cykel. Vi har 
fået en ny cykel-pilot, vores borger er rigtig 
glad for. Er der nogen i området, der kunne 
tænke sig at være cykelpilot, må I meget 
gerne kontakte os. Vi er altid taknemmelige 
for frivillige hænder.

Vi har fået en arv efter en af  vores be-
boere. Det er vi meget taknemmelig for, at 
der er tænkt på Stillinge Plejecenter og deres 
beboere. 

’Sjov motion’ holder ferie i juli måned. 
Vi ønsker dem god ferie og glæder os til 
august, hvor de starter op igen.

Der er Krolf, hver torsdag fra kl. 14.00 
til kl.16.00. Har du lyst, må du meget gerne 
komme og deltage. Kaffe kan købes for 3,- kr.

I skrivende stund arbejdes der stadig med 

økologi, rehabilitering, osv. Vores dagligdag 
går stille og rolig med de fantastiske medar-
bejdere der er her på Stillinge Plejecenter. 
Vi er rigtig stolte af  vores bronze i økologi.

Der er bestilt beboer-ferie til uge 36. Vi 
håber, vores beboere vil deltage, som de ple-
jer. Ferien går til Dronningens Ferieby, efter 
ønske fra nogle af  beboerne.  Er der nogen i 
området af  ældre, der gerne vil med, kan de 
kontakte os på plejecentret. 

HUSK loppemarked den første lørdag 
i måneden. Der er masser af  nye ting.

Vore venneforening holder ikke ferie, de 
arbejder ihærdigt som altid.

I ønskes alle en rigtig dejlig sommer.
De bedste hilsner

Kr. stillingeplejecenter

Stillinge Plejecenter

Syng i KOR
Stillinge Kirkes Voksenkor
Hvem: Alle fra 15 år
Hvornår: Onsdag i lige uger kl. 19-21.15
Hvor: Præstegården
Start: onsdag d. 19. august.

Stillinge Kirkes Børnekor
Hvem: Piger og drenge i 2. – 7. klasse
Hvornår: Torsdag kl. 16-17.30
NB kl. 16-17 for 2.-3. klasse, kl. 16-17.30 for 4.-7. klasse
Hvor: Præstegården – Samlet afgang fra sfo kl. 15.30
Start: torsdag d. 3. september.

Læs mere om kirkens to kor på Korsiden på www.stillingekirke.dk

Landsbykoret starter ny sæson tirsdag d. 1. september.
NB – Generalforsamling d. 15. september. Læs mere under Foreninger på www.2sogne.dk

Korleder Charlotte Nielsen · Mail: slotsgade42@stofanet.dk – tlf  20 16 31 53
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Som det tidligere har været omtalt i 2 Sogne 
har Grundejerforeningen Stoukærgaard og 
Hejninge - Stillinge Lokalråd et spændende 
samarbejde om etablering af  et aktivitets-
område, på grundejerforeningens fællesare-
al midt i Kirke Stillinge på Solvænget. 

Det er et stort dejligt og centralt belig-
gende fællesareal hvor ideen er at skabe et 
rekreativt rum til socialt samvær med fælles-
aktiviteter for borgere i alle aldre. Her skal 
være plads til fysisk udfoldelse, leg og spil, 
hyggestunder og fællesskabsfølelse. Grund-
ejerforeningen stiller arealet til rådighed og 
håber at alle således vil være fælles om at va-
retage områdets tarv. 

Første etableringsaktivitet var tilplant-
ning af  frugthaven hvor en stor skare af  
energiske beboere mødte op lørdag den 
15.november 2014. Lørdag den 11.april 
2015 mødtes nogle frivillige som investerede 
en hel lørdag for projektet. Der blev gravet 
ud til fliseareal, bålplads og petanquebane. 
Slagels Kommune har sponsoreret et beløb 
til indkøb af  stabil, grus, fliser m.v. og det 
lokale entreprenørfirma John Jensen, spon-
sorerede gravemaskiner, lastvogn m.v. 

Den 8. og 9. august 2015 vil der igen bli-
ve investeret kræfter i at virkeliggøre projek-
tet da der disse dage skal lægges fliser med 
videre. Det er entreprenør firmaet GSC 
Anlæg a/s der vil styre projektet samt stille 
maskiner til rådighed – endnu en sponsor 
der støtter det lokale initiativ.

Der bliver i det hele taget lagt mange 
frivillige kræfter i realiseringen af  projektet, 

som ved Slagelse Kommunes projekt ”Bor-
gerne bestemmer”, fik mulighed for virkelig 
at få sat skub i næste fase af  projektet da der 
den 11.juni 2015 var indbudt til borgermø-
de i Kirke Stillinge.

Det var her vi skulle stemme om 100.000 
kr. fra Slagelse Kommune der er udloddet i 
projekt “Borgerne bestemmer” og vi var så 
heldige at Stillinge Aktivitetspark blev suve-
ræn vinder således at der i løbet af  august 
måned bliver opsat Agilitybane, bordtennis-
bord og bålhytte.

Jack Rasmussen har gravet ud til Agili-
tybanen og til en fremtidig legeplads hvor 
maskinerne var venligt sponsoreret af  entre-
prenør John Jensen.

Vi er glade og taknemmelige for den sto-
re opbakning flere lokale borgere og lokale 
firmaer har vist os, projektet er på basis af  
disse, samt ihærdige lokale ildsjæle, kommet 
rigtig godt og hurtigt fra start. Vi ser frem til 
at vi allerede i dette efterår har skabt nogle 
brugbare aktivitetsområder på arealet, men 
projektgruppen har stadig mange ideer der 
forhåbentlig ved fælles hjælp og lokal opbak-
ning, kan realiseres til næste år.

Gå en tur forbi arealet glæd dig til et nyt 
og spændende aktivitetsrum i Kirke Stil-
linge.

Og så lige en opfordring - støt vore 
generøse sponsorer – de støtter det lo-
kale initiativ.

Ib Jensen

Stillinge Aktivitetspark

Aktivitetsparkens sponsorer
Scanmetals · Kirke Stillinge El-forretning 
· Jongshøj maskiner · Entreprenør John 
M. Jensen · Advokatfirmaet Advodan · 

Slagelse Kommune · Jan “Luffe” Henrik-
sen · Allan “vognmand” Jensen · Stillinge 
Forsamlingshus · Jack Rasmussen · Entre-
prenørfirmaet GSC a/s · XL - byg
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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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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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DET EVIGE LIV 
Johannes skriver: „Vi har set det og vidner om det.“ Det 
er Jesus Kristus, han mener. „I ham var liv, og livet var 
menneskers lys.“ Han siger ikke i ham var lys, og lyset var 
menneskers liv. Det er ellers en nærliggende tanke. Vi ser 
hver morgen, hvordan alting kommer til live efter nattens 
dvale. Men Johannes vender det på hovedet. Hvad er li-
vet da? Livet er Jesus Kristus. Men hvordan kan han være 
liv for os? Vi har jo allerede livet. Jo vist, men hvordan?  
 Er livet ikke en gåde for os, hvis vi standser op blot 
et kort øjeblik og tænker over det? Her er vi. Vi er på en 
eller anden måde blevet til. Jeg tænker ikke på det biolo-
giske. Det kan vi jo godt forklare. Men det gådefulde lig-
ger i, at netop jeg blev til. Det spørgsmål giver biologien 
os jo intet svar på. Gransker vi nærmere, kommer vi vel 
ikke meget længere end til at sige, at det er en tilfældig-
hed. Sådan faldt det ud. Og nu er der så os beskåret et 
vist antal år og dage, hvor vi skal leve dette vort menne-
skeliv. Vi står her mellem fødsel og død. Hvad der ligger 
hinsides fødsel og død, er en hemmelighed. Det er skjult 
for os. 
 Vi udfolder som slægt betragtet og måske også som 
individer store anstrengelser for at holde fast ved det liv, 
vi har. Vi stræber efter at forbedre lægevidenskaben, så vi 
kan holde sygdomme i ave. Vi stræber efter at leve sundt 
for om muligt at forlænge vores levetid med hvad – nogle 
år? Vi ved det ikke. Vi stræber efter at skabe en såkaldt 
bæredygtig husholdning på jordkloden, så at vi ikke skal 
gå under som følge af klimaforandringer. Det nytter må-
ske noget, men vi kan ikke få at vide, hvad der ville ske, 
hvis vi ikke gjorde alt dette. For vi får kun denne ene 
mulighed. Måske kan vi udsætte vores død, men døden 
kommer alligevel.  
 Kun sådan har vi livet. Som noget, der dybest set 
ikke er i vore egne hænder. Vi griber efter det for at holde 
det fast, men vores tid løber alligevel ud som sand mel- 



26       2sogne        August 2015     

K
I
R

K
E

S
I
D

E
R

N
E

    

lem fingrene. Så vil vi leve i nuet, for dog at få noget ud 
af det, mens vi er her. Og det er da også i en vis forstand 
et godt bud på, hvad vi skal gøre. Men bliver det ikke 
hurtigt en løgn, hvor vi for at koncentrere os om nuet, 
øjeblikket, må lukke øjne og øren for størstedelen af vir-
keligheden? Bliver vi ikke ansvarsløse og kyniske, hvis vi 
kun vil leve i nuet? Hvad med ansvaret for det, vi skal 
give videre til kommende slægter? Hvad med ansvaret 
for, hvad vi selv har gjort, alt det, som ligger bag os i vo-
res slipstrøm, kan vi bare løbe fra det? Her i nuet, hvor vi 
lever, fylder fortid og fremtid i virkeligheden ganske me-
get, for det er til stede i form af skyld og ansvar.  
 Livet var menneskers lys, i ham var livet. Sådan 
skrev Johannes. Han skrev det om Jesus Kristus, som han 
så med egne øjne, og som han rørte ved med sine hæn-
der. Han, i hvem livet er, kommer til os nu. Han kommer 
til os i ordet om ham. Det liv, han er, strømmer mod os, til 
os og ind i os, som et lys, som lysets varme, og i kraft af 
det liv, lever vi. Livet har vi ikke i egne hænder. Vi kan 
ikke holde på det. Have det for os selv. Gemme det. Det 
findes kun som det, der kommer til os. Også når vi ikke 
vil kendes ved ham, der er vores liv. Så lever vi imod 
livet. Så er alle vore anstrengelser for at holde på livet og 
forlænge det født af bekymring og angst.  
 Hvad er det så for et liv, der kommer fra ham? Jesus 
sagde: „Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, 
skal leve, om han end dør.“ „Bliv i min kærlighed. Hvis I 
holder mine bud, vil I blive i min kærlighed … Dette er 
mit bud, at I skal elske hinanden.“ 
 Det er livet. Det eneste liv, vi har. Som også er det 
evige liv, der skal bestå på trods af døden, fordi det ikke 
afhænger af om, vi kan fastholde livet, men fordi det er 
det liv, der kommer fra ham, fra Gud selv. Dette liv er 
det liv, vi ikke kan tage, som vi må modtage, idet vi giver 
slip på det, vi mener selv at kunne holde fast ved. Det er 
det liv, der gives os, som den opgave, der er vores. Opga-
ven er: bliv i min kærlighed, hold mit bud: elsk hinanden. 
Det er to sider af samme sag.   MB 
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KONCERT I STILLINGE KIRKE 
 
Søndag, den 20. september kl. 16.00  

med Cassiopeia Wind Quintet 
Denne unge blæserkvintet spiller  
Kvintet i B-dur af Franz Danzi, 
Blæserkvintet af Jørgen Jersild og Carl Nielsens 
Blæserkvintet op. 43 med den smukke slutsats, som 
udgør en række variationer over salmen Min Jesus, lad 
mit hjerte få.  
 

Kvintettens medlemmer er Mia Káradóttir (fløjte), 
Lauge Hjorth Mikkelsen (obo), Jesper Sejrup Clausen 
(klarinet), Lars Mathiesen (fagot) og Anne Sophie 
Broholt Jensen (horn).  
 
Der er gratis entré til koncerten.  Alle er velkomne. 
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Sangaften i præstegården 
 
Torsdag, den 27. august, kl. 19.30. 
 

 
 
Der er kaffebord og fri entré. Alle er velkomne. 
 
Kirkens kor søger nye medlemmer 

 
Stillinge Kirkes Voksenkor – for alle fra 15 år 
Vi øver kl. 19-21.15 onsdag i lige uger i præstegården. 
Start: onsdag, den 19. august 
 
Stillinge Kirkes Børnekor – for piger og drenge i 
2.-7. klasse 
Vi øver hver torsdag kl. 16.00 i præstegården. 
 2.-3. klasse synger kl. 16-17 
 4.-7. klasse synger kl. 16-17.30 
Start: torsdag, den 3. september 
 
(se også Korsiden på kirkens hjemmeside 
www.stillingekirke.dk) 
 

Denne sangaften om Carl 
Nielsen er opfølgeren til 
forårets velbesøgte sang-
aften. Charlotte Nielsen vil 
guide os videre igennem 
Carl Nielsens dejlige sang-
melodier og give en intro-
duktion til hans blæser-
kvintet, som vil blive spillet 
ved en koncert i Stillinge 
kirke den 20. september. 
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Sogneudflugt for Hejninge sogn 
 
Lørdag, den 12. september. 
 
Beboere i Hejninge sogn inviteres med på udflugt til  
Høstmarked i Andelslandsbyen Nyvang 

 
Vi kører af sted i bus fra p-pladsen foran kirken kl. 10.30.  
Undervejs vil der blive serveret en forfriskning. Kl.14.30 
kaffe på cafeen i landsbyen. Hjemkomst ca. kl. 18.  
Deltagelse i udflugten er gratis.  
 
Tilmelding nødvendig senest d. 1. september 
på else-berg@live.dk - mobil 31 90 17 07 
eller Anette Andersen, mobil 23 98 95 36 
 
Med venlig hilsen 
Hejninge menighedsråd 
 

* * * 
 

Og han, som vokse lod på jord 
de gyldne aks og vipper, 

han bliver hos os med sit ord, 
det ord, som aldrig glipper. 

Grundtvig 
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STUDIEKREDS  
OM REFORMATOREN MARTIN LUTHER 
 

Om et kristent menneskes frihed, 1520 
 
I anledning af det forestående reformationsjubilæum i 
2017 – 500-året for reformationen – afholder vi i Sct. 
Mikkels sogn i samarbejde med Kirke Stillinge-Hejninge 
sogne, Magleby-Ørslev-Holsteinborg sogne, Sorterup-
Ottestrup-Kindertofte sogne og Høve og Havrebjerg 
valgmenighed, tre aftener i efteråret, hvor vi fordyber os i 
en af Martin Luthers bøger. Vi læser den af omfang lille, 
men af indhold tunge bog om den kristne frihed: „Om et 
kristent menneskes frihed“ fra 1520.  
Vi afholder aftenerne som studiekreds. Alle interesserede 
er velkomne! Vi læser bogen sammen, fordyber os i dens 
budskab, sætter det alt sammen ind i en historisk ramme 
og lader os forundret ramme af budskabets friskhed og 
aktualitet. Studiekredsformen gør, at der er god plads til  
samtale og drøftelse. 

Vi mødes i Pakhuset v/ Sct. Mikkels Kirke, Slagelse. 

Onsdag d. 23. september kl. 19-21  
Onsdag d. 21. oktober kl. 19-21  
Onsdag d. 25. november kl. 19-21 

 

 
Morten Brøgger 
Lise Flindt Hansen 
Gitte Marie Rasmussen 
Nana Hauge 
Poul Damsgaard 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

2. august, 9. s.e. trinitatis  900 * Ingen  
9. august, 10. s.e. trinitatis 1030 Ingen  
16. august, 11. s.e. trinitatis 1030 900 
23. august, 12. s.e. trinitatis 1030 Ingen 
30. august, 13. s.e. trinitatis 900 1030 

 
6. september, 14. s.e. trin.  1030 Ingen 
13. september, 15. s.e. trin. 900 1030(H) 
20. september, 16. s.e. trin. 1030 (H) Ingen 
27. september, 17. s.e. trin. 1030 900 
 
Gudstjenester på plejehjemmet 
12. august og 9. september, kl. 14.30. 

(H) = Høstgudstjeneste.  

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * Per Mollerup. 
 
Kirkebil 
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til 
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For at 
bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe fredag 
inden kl. 16. 
 
Ferie mm. 
Sognepræst Morten Brøgger holder sommerferie til og 
med den 7. august og er desuden bortrejst 1.-2. sep-
tember. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-
Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81. (Se 
også www.sctpederskirke.dk). 
 
Sognenes hjemmeside 
www.stillingekirke.dk – gælder for begge sogne. 
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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 
Jens Erling Jensen  
Poul Tranekær Nielsen  
Søren Skovager  
Joachim Wolder 

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

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

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

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Else Berg  
Knud Hansen 
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SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

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

Bemærk ny åbningstid:
Fra 1/1 2015

kun åbent torsdag

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

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

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leveres.
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Støt vores annoncører - de støtter os!

 

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

Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER
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Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

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

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

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse
58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Besøg hjemmesiden 
www.2sogne.dk

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

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

Tid: Dag: Hold:

16.00 – 17.00 Tirsdag Børnetræning  
17.00 – 21.00  Motion
21.00 – 22.00  Motion – Sene tider *

Pris:  Kr. 400,-
  * Sene tider: kr. 300,-

Indskrivning: Tirsdag d. 11. august 2015 kl. 18.30-19.30 
 i Stillinge Hallens Cafeteria

Opstart voksne:    Tirsdag d. 18. august 2015
Opstart børn:   Tirsdag d. 1. september 2015
Juleafslutning: Tirsdag d. 15. december 2015
Nytårsturnering: Søndag d. 18. januar 2015
Sæsonafslutning: Tirsdag d. 12. april 2015 

Vær opmærksom på at indbetaling af kontingent skal være Idrætsforeningen i hæn-
de senest d. 1. oktober 2015 

Afdelingsformand: Hans Kurt Nielsen. Tlf. 5854 9286
 Email: badminton@stillingeif.dk

  Håndbold

Tid: Dag: Hold:

18.30 – 20.00 Onsdag Dame senior - Serie 2.
20.00 – 22.00 Onsdag Herre senior - Serie 2.

Pris: Kr. 1.000,- 
Opstart:  12. august 2015
Sæsonafslutning: 27. april 2016   
Afdelingsformand: Christina Winther. Tlf. 22230000
   Email: handbold@stillingeif.dk

Stillinge IF 2015/2016
Hvad skal du bruge efteråret og vinteren til???
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  Gymnastik

Tid: Dag: Hold: Instruktør:
Mandag
16.15 – 17.15 Krudtuglerne 3 - 6 år Ragnhild  
17.15 - 18.30 Børnespringhold  fra 0. - 6. kl.   Henrik, Palle, Flemming og
   Charlotte 
18.00 – 19.00 Motion Mix Kirsten Lambert
19.00 – 20.00 Zumba  Kit

Onsdag
16.00 - 18.00 Stortrampolin Henrik Larsen 
16.30 - 17.30 Mor Far Barn 1 - 3 år. INGEN TRÆNER ( se nederst)      
                      
Torsdag                                                                                                      
13.00 - 15.00 Krolf (på Plejecentret) - for alle Dorthe 

16.00 – 18.00 Fredag Stortrampolin Henrik Larsen

Pris: Zumba Kr. 550,-
Pris:  Stortrampolin Kr. 500,- pr. hold - Hvis begge dage kr. 850,- 
Pris:  Krolf  Kr. 150,-   
Pris:  Andre hold  Kr. 400,-             

Opstart:
Andre hold opstart:  14. september 2015
Stortrampolin opstart: 21. august 2015
Zumba opstart:  07. september 2015
Krolf opstart:   Er startet op på plejecenteret i Kirke Stillinge, 
  Plejecenteret er vært med kaffe/te

Gymnastikopvisning: 20. marts 2016

Vi mangler trænere til Mor Far Barn holdet 1-3 år. Som det ses øverst er det ons-
dage 16.30-17.30.
Håber rigtig meget, at der er nogen, som kunne tænke sig at tage dette hold, 
meget gerne forældre til barn i den aldersgruppe. Kontakt nedenstående afdelings-
formand for nærmere info. Glæder mig til at høre fra dig/Jer.

Afdelingsformand: Dorthe Gliese Henriksen. Tlf. 2078 3086
Email: gymnastik@stillingeif.dk

God sommer og velmødt i gymnastikkens tegn.
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www.stillingeif.dk

  Petanque

Tid: Dag: Periode: 
19.00 – 21.00 Mandag Fra april til 16. september 
14.00 – 16.00 Tirsdag Fra 16. september til april
14.00 – 16.00 Fredag Hele året
10.00 – 12.00 Lørdag Hele året

Pris: Kr. 400,-
  
Opstart: Der spilles hele året

Afdelingsformand: Connie Jensen Tlf. 58 50 04 13
Email: petanque@stillingeif.dk

  Krolf

Krolf spilles i Stillinge Plejehjems have hver torsdag kl. 13.00-15.00.
Plejecenteret giver kaffe og the
Kontakt Dorthe Gliese Henriksen, tlf. 2078 3086 for nærmere information.

Stillinge Idrætsforenings bestyrelse:
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 Hans Kurt Nielsen 5854 9286 badminton@stillingeif.dk  
Fodbold senior  Kim Nielsen 2073 9789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Fodbold ungdom  Kim Nielsen 2073 9789   fodbold_ungdom@stillingeif.dk 
Gymnastik  Dorthe Gliese H. 2078 3086 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Christina Winther 2223 0000 handbold@stillingeif.dk  
Petanque Connie Jensen  4033 3537  petanque@stillingeif.dk 
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Petanque
Atter er gået 2 måneder, og der er i vor lille 
gruppe sket meget siden sidst.

Der har været endog været en meget stor 
aktivitet, almindelig træning og 3 turnerin-
ger med fremmede klubber.

Vi har i vor  lille forening haft fremgang i 
medlemstal ved at nye interesserede er mødt 
op, men vi har også måttet sige farvel en 
enkelt, som er blevet syg og derfor ikke kan 
deltage.

I maj havde vi besøg af  Fuglebjerg pe-
tanque, som mødte med 14 deltagere. Vi 
var selv 16. Resultatet af  det møde blev, at 
vi besatte 1. pladsen med Erik Larsen og 2. 
pladsen ved Sonja Mechernsee. Fuglebjerg 
måtte nøjes med 3. og 4. pladsen. Det er nu 
meget godt klaret af  os, da Fuglebjerg er en 
af  de førende klubber på Vestsjælland.

14 dage senere var 6 fra  Kr. Stillinge  på 
genvisit i Fuglebjerg.  I Fuglebjerg var også 
andre klubber inviteret. 4  af  vore spillerne 
kom hjem med gevinster.

Fredag d. 26.  juni havde vi Drøsselbjerg 
på besøg . Drøsselbjerg mødte med med 22 
spillere, vi var selv 16.

Igen var vi meget beskedne, vi løb kun 
med 1. Pladsen til Bruno Werner. Drøs-
selbjerg fik 2. og 3. pladsen til henholdsvis 
Lisbeth og Eva. Til august skal vi til Drøs-
selbjerg.

Indtil da er træning:
Mandag kl. 19-21, fredag  kl. 14-16               

lørdag  10-12.  
Hvis du synes det lyder spændende, så 

kom og vær med på banerne  på Støvlebæk-
vej

Bent Heegaard

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange 
arrangementer, informationer og øvrige aktiviteter der er i vores 
lokalområde. 
På www.2sogne.dk  finder du mange relevante oplysninger om 
det lokale erhverv, om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore 
turister i lokalområdet, den lokale kalender og meget mere.
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

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

Hanne’s Rengøring
Alt i rengøring

tilbydes

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

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

Hurtig VVS-hjælp

FYRTEST

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

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

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

Have & Park
Trailere



2sogne 43August 2015

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 Hans Kurt Nielsen 5854 9286 badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Kim Nielsen 20739789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Gymnastik  Dorthe Gliese H. 2078 3086 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Christina Winther 2223 0000  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Connie Jensen  4033 3537  petanque@stillingeif.dk 
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Stillinge Idrætsforening

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

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

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

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

Kirkens
Korshær
Slagelse

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

Åbent	hverdage	9-1730· 
Lørdag 9-1600 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
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Bæverne er for børn fra 0. kl. og 1. kl. samt 
børn, der ikke blev klar til skolen.
Vi har mødedag tirsdage kl. 16.30-18.00.
Første gang er tirsdag den 19. august, hvor 
vi håber at se rigtig mange glade Bævere.  
Bævermor er Mie Rasmussen og assistenter-
ne er Annette Madsen og Frederik Madsen. 
Evt. spørgsmål kan rettes til Mie Rasmussen 
på 26 40 75 14.

Flokken er for børn fra 2. – 4. kl. 
Vi har mødedag onsdage kl. 18.00-20.00. Vi 
starter igen efter sommerferien onsdag den 
12. august, hvor vi håber at se rigtig mange 
ulve. Flokken ledes af  Morten Zielinski sam-
men med flokassistent Morten Pedersen.

Evt. spørgsmål kan rettes til Morten Zielin-
ski på 61 77 86 16.

Troppen er for børn fra klassetrin 4. kl. og 
til 17 år.
Vi har mødedag onsdage kl. 18.00-20.00. 
– BEMÆRK AT MØDEDAG ER FLYT-
TET TIL ONSDAG!
Vi glæder os til at se såvel nye som gamle 
spejdere til vores første mødeaften onsdag 
den 12. august.
Spejderlederen vil igen i år være René Pe-
tersen sammen med spejderassistenterne 
Kasper Nielsen og Frederik Madsen.
Evt. spørgsmål kan rettes til René Petersen 
på 22 92 47 37.

Mød spejderne søndag den 23. august i Bildsø Skov
-  Indian Summer Run

Opstart hos spejderne efter sommerferien

Spejderne vil være at træffe ved det store 
Indian Summer Run – Her vil der være mu-

lighed for få en snak med lederne, mens der 
bages et snobrød.

Spejdernes sommerlejrfest

NYT - Mød os på Facebook-gruppen: 
”KFUM Spejderne i Stillinge”

Sommerlejrfesten, hvor der bliver set tilbage 
på sommerens sommerlejre, bliver i år af-
holdt fredag den 9. oktober i Kirke Stillinge 
forsamlingshus.
Udover billeder fra lejrene vil der bl.a. også 
være underholdning af  spejderne.

Vel mødt.
KFUM Spejderne
Stillinge Gruppe

KFUM Spejderne i Stillinge
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Klub Stjernen holder sommerferie, selv om 
vejret mere er efterårsagtig ind i mellem..  
Vi åbner klubben igen mandag d. 7. sep-
tember kl. 14.00 for alle mellem 3. klasse og 
18 år.
Vi glæder os meget til at se nye som gamle 
børn og unge i klubben.

  Vi holder åbent hus kun for 3. klasserne
Klubben er vært med kaffe the og kage                                      
onsdag d. 2. september kl. 15.00 – 17.00.
Fortsat dejlig sommer med forhåbentligt 
masser af  sol.  

På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese

www.klubstjernen.dk

Gullaschkanon ved Bildsø Strand i 1940
Af Helge Christiansen

Vi ved ikke meget om de tyske soldaters hverdag, men der eksisterer enkelte billeder fotograferet af  tyske soldater. Her 
er nogle på tur med en hestetrukken ’gullasch-kanon’ ved Bildsø Strand i 1940. (Slagelse Lokalarkiv)
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SLAGELSE 

Kloakservice
• Tipvogne
• Kranvogne
• Blokvogne
• Containervogne
• Båd- og Maskintransport
• Grave- og læssemaskiner udlejes
• Gaffeltrucks - fejetraktor
• Jernplader - Containere
• Grus, sten, muld

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

 

 50 års erfaring 
Mere end

Tlf. 58 52 00 25 Tlf. 58 52 70 62

www.antonpetersen.dk  www.slagelsekloakservice.dk

års erfaring 
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Godt håndværk

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

www. fischerflindtholt.dk • jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

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

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

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

Valdbygaard Skovdistrikt

Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56
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Kort efter at jeg 21. april 2014 havde opsat 
en mindetavle på en sten ved Drøsselbjerg 
Klint til minde om de 8 allierede flyvere, der 
under 2. verdenskrig mistede livet der, fik jeg 
tilsendt en miniature kopi af  et mindesmær-
ke. Giveren var Mrs. Rosalind Elliot, en dat-
ter af  en af  de omkomne flyvere. Figuren 
er tegnet og signeret af  kunstneren Peter W 
Naylor, og det originale mindesmærke i fuld 
størrelse er opstillet ved flyvestation Lissett 
i Yorkshire i England til minde om de 851 

flyvere fra 158. Squadron, som mistede livet 
under 2. verdenskrig. Blandt dem var også 
de 8, som omkom i vandet ud for Drøssel-
bjerg Klint.

Denne miniature kopi er i 2015 givet 
videre til Drøsselbjerg Kirke, hvor den har 
fået en meget værdig placering i nærheden 
af  døbefonten. 

Flere oplysninger om flystyrtet kan ses på 
www.airmen.dk/p158.htm og i 2sogne fra 
juni 2014. 

Nyt mindesmærke i Drøsselbjerg Kirke
Af Helge Christiansen
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Gammelt stuehus nedbrændte
- Falck fra tre byer mod ilden
Et gammelt, men meget smukt stuehus på 
”Diesagergaard” i Ø. Stillinge nedbrændte 
i gaar formiddag til grunden. De øvrige 
bygninger blev reddet. I 1941 var der ogs-
aa brand på ”Diesagergaard”; (det var nu 
i 1942) den gang brændte udbygningerne, 
medens stuehuset blev reddet.

Branden opstod ved 10.30-tiden og gaar-
dens ejer, fru Marie Vestergaard slog straks 
alarm og tilkaldte Falck fra Slagelse. Ilden 
havde på dette tidspunkt allerede kraftigt 
fat. Stuehuset var straatækt og taget knas-
tørt efter de sidste dages varme. Det varede 
blot nogle faa minutter, før hele taget var 
omspændt af  flammer. Af  hensyn til bran-

dens omfang og de truede bygninger – re-
kvirerede Falck fra Slagelse ogsaa korpsets 
brandsprøjter fra Korsør og Ruds Vedby.

Ilden blev opdaget fra nabogaarden. 
Man saa pludselig, at det begyndte at ryge 
fra straataget i nærheden af  skorstenen. En 
gnist herfra har antagelig antændt taget.

Det lykkedes kun at redde ganske enkelte 
møbler, før taget styrtede sammen. Til alt 
held bar vinden fra gaardens øvrige byg-
ninger, som derfor ikke var i overhængende 
fare. Brandfolkene havde imidlertid nok at 
gøre med at forhindre, at ilden ikke udbred-
te sig til et par beboelseshuse paa den mod-
satte side af  det brandhærgede hus.

Det store stuehus brændte ned til grun-
den, og ejeren lider et betydeligt tab.

Gaardbrand  i  Øster  Stillinge
Af Helge Christiansen 2014

(Afskrift fra Sorø Amtstidende mandag den 6. juli 1953.
Bemærk at Sorø Amtstidende her 5 år efter den ny retskrivning stadig måtte undvære bolle-å)
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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

KILDEMOSEN SMEDIE

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

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse

Tlf. 20 21 93 55

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde tirsdag og 
onsdag.

VELKOMMEN



2sogne 51August 2015

ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

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

Støt vores 
annoncører 

- de støtter os!
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

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

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

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

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

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

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

www.strandensmalerservice.dk

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge	Auto-	&	Pladeværksted
Stillingevej 78, Kirke Stillinge

Tlf. 58 54 71 64
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25 års jubilæum

Der afholdes reception for uddeler Henning Meier Clausen
den 1. oktober 2015 kl. 11.00-16.00 i Kirke Stillinge Forsamlingshus
for medlemmer, familie, venner, kunder og forretningsforbindelser.

På bestyrelsens vegne
Anita Sørensen
Dorthe Gliese
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Onsdag d. 2. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 12. september
Sogneudflugt for Hejninge sogn

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

Søndag d. 20. september kl. 16.00
Koncert i Stillinge Kirke med 
Cassiopeia Wind Quinitet

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

Torsdag d. 8. oktober kl. 18.00
Hyggeaften i Stillinge Forsamlings-
hus

Mødekalender 

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

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

Søndag d. 23. august kl. 10.30
Indian Summer Run i Bildsø Skov

Torsdag d. 27. august kl. 19.30
Sangaften i Stillinge Præstegård

Fredag d. 28. august kl. 18.00
Picnickoncert ved Stillingehallen
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Såfremt du vil støtte at ’2sogne’ udkommer, er det muligt at indbetale 
valgfrit beløb på kontonummer 5356 000242740.
Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto og omde-
ling af bladet. På forhånd tak!




