
Art Market i Hejninge
12.-13. august
- Se side 7

Stillinge IF’s vinterprogram
i Stillingehallen
- Se side 36-38

Indian Summer Run
20. august ved stranden
- Se side 12-13
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 sogne2

Du kan også læse 2sogne på www.2sogne.dk

4      August 2017     40. årg.

Der blev  kæmpet hårdt i det store slag 
på årets Vikingemarked på Trelleborg. 
Markedet havde ialt ca. 10.000 besøgende.
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Abdel Sabri
Bolette Trier
Børge Carlsen 23 72 03 51
Karen Brøndel
Kirsten Lambert 25 54 82 90
Lars Bøcher 53 66 59 66
Lars Schou 
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Morten Brøgger
Tine Jongshøj

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

Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com

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

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

Næste nummer af  beboerbladet ud-
kommer ca. 1. oktober 2017.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest d. 10. september 2017.     

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
  4: Valgmøde
  5: Picnickoncert
  6: Jubilæum i idrætsforeningen
  7: Art Market i Hejninge
12: Indian Summer Run
18: Hyggeklubben i Præstegården
19: Syng i kor i Stillinge
 Spejdernes loppemarked
20: Spejderne i Stillinge
25: Kirkesiderne
36: Stillinge IF’s vinterprogram
39: Stillinge IF håndbold
42: Stillinge IF fejrer 150 års jubilæum
44: Askehavegård
48: Stillinge sportsplads ved mejeriet
54: Ungdomsklubben Stjernen
 Kr. Stillinge Plejecenter
55: Mødekalender

2sogne omdeles fra den sidste weekend i ulige må-
neder til første weekend i lige måneder. Den efterføl-
gende fredag lægges bladet til afhentning i områdets 
dagligvarebutikker.

Lokalrådet er meget taknemmelig 
for alle bidrag, som gør det muligt at 
’2sogne’ kan udkomme. Såfremt at 
du vil give et bidrag til bladet, kan 
beløb sættes ind på kontonummer 
5356 - 0000242740.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Lokalrådet har etableret en lille gruppe, 
der arbejder med udbredelse af  fibernet / 
bredbånd i lokalområdet. Gruppens med-
lemmer er Karin Andersen, Jane Brodt-
hagen, Brian Dehli, Jan Schultz og under-
tegnede. Gruppen har holdt et par møder 
samt været i dialog med Energistyrelsen, 
hvorunder ”Bredbåndspuljen” administre-
res. Umiddelbart virker det som en meget 
vanskelig opgave at skaffe midler herfra til 
etableringen af  et fibernet på landet. Vi gi-
ver dog ikke op endnu men vil arbejde vi-
dere med udfordringerne.

Lokalrådet har tidligere efterlyst input 
til højtideligholdelsen af  lokalrådets 40 år 
jubilæum i 2018, og vi søger fortsat input, 
så skriv endelig til 2sogneformand@gmail.
com, hvis du har ideer, kommentarer eller 
input til jubilæet. 

Måske der kunne etableres en lille arbejds-
gruppe af  Lokalrådets hidtidige Formænd, 
som er følgende:
Jørgen Frandsen   1978-1980
Søren Askjær Jørgensen  1980-1981
Preben Bacci   1981-1982
Gert Klingspor Rasmussen 1982-1986
Inge Wiese  1986-1993
Egon Henriksen  1993-1999
Anker Nielsen  1999-2002
Ole Olsen  2002-2008
Lars Schou Pedersen  2008-2018

Lokalrådet kørte 17. juni 2016 tur med to 
medarbejdere fra Vej & Park samt to fra En-
treprenørservice. Vi så bl.a. på:
1. Uhensigtsmæssige vigepligtsforhold i Kr. 

Stillinge by.
2. Et træ ved Stillingehallen, der hindrer 

udsynet ved udkørsel.

  3. Fartdæmpende foranstaltninger på før-
ste del af  Støvlebækvej.

  4. Ønsket om lukning af  Solvænget ved 
Stillinge Mejeri.

  5. Oversigtsforhold i krydset Bildsøvej / 
Kongsmarkvej, hvor autoværnet hin-
drer udsynet ved udkørsel.

  6. Sætningsskade i Bildsøvej efter kloake-
ringen af  strandområdet.

  7. Dårlige oversigtsforhold og ujævn vej 
ved jernbanebro på Strandvejen.

  8. Manglende fodgængerovergang i Øster 
Stillinge.

  9. Smal bro over Støvlebækken.
10. Trafikkampagne a’ la Vemmelev.
11. Ændring af  skiltning på motorvejen, så 

køretøjer ikke ledes ad Bildsøvej til Ka-
lundborg

12. Krydset Bildsøvej / Stillingevej i Kr. 
Stillinge

Efterfølgende har vi skrevet til Vej & Park 
vedrørende et forslag fra GF HUS & 
GRUND angående anlæggelse af  en så-
kaldt ” 2-i-1-vej” på Drøsselbjergvej og 
Kongsmarksvej fra Bildsø Strand til Kel-
strup Strand. Dette arbejde kan med fordel 
laves i forbindelse med retablering af  vejen 
efter kloakeringsarbejderne på strækningen. 
Lokalrådet bakker bestemt op om forsla-
get, således at trafiksikkerheden også langs  
stranden kan højnes.

Lokalrådet blev på dette års Beboermøde 
gjort opmærksom på, at SK-Forsyning tilsy-
neladende igen forsøger sig med et overgreb 
mod nogle borgere i vores lokalområde. No-
get tyder på, at SK-Forsyning igen bruger 
ulovlige metoder til at trække penge op af  
folks lommer. Borgere, der tidligere blev for-
synet fra Næsby Strand vandværk, bliver nu 



4       2sogne      August      2017     

Lokalrådet afholder det traditionsrige 

Valgmøde
Tirsdag d. 3. oktober 2017 kl. 19.00.
Mødet holdes i Stillinge Forsamlingshus.

Forud for kommunalvalg plejer Hejninge-Stillinge Lokalråd at holde 
valgmøde med deltagelse af spidskandidaterne fra de etablerede 
landsdækkende partier. Det er efterhånden blevet en tradition, at 
valgkampen begynder i Stillinge Forsamlingshus. Nogen mener dog, 
valgkampen startede allerede sidste år, men det skal ikke afholde os fra at 
holde valgmøde og dermed skyde ”den rigtige” valgkamp i gang.

Sæt derfor allerede nu X i kalenderen d. 3. oktober, og mød op med åbent 
sind og gode spørgsmål til politikerne

Lokalrådet har som sædvanligt sørget for en hård og retfærdig ordstyre,  
så ingen får lejlighed til enetaler, og så mødet kan foregå i en sober tone. 
Igen i år er det Peter Sten fra Lundby, også kendt fra Regionalen.

Lokalrådet er vært ved kaffe / the og brød.

På Lokalrådets vegne – Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

opkrævet betaling for udskiftning af  måler-
brønde. Det på trods af, at de umiddelbart 
ligger inde med dokumentation for, at SK-
Forsyning overtog målerbrøndene sammen 
med vandværket og forsyningsnettet. Nu 
er det jo ikke første gang SK-Forsyning er 
på kant med love og regler, heller ikke i vo-
res område, og det er nok heller ikke sidste 
gang, det sker. Vil du vide mere om dette, 
og i øvrigt mange andre emner, kan du med 
fordel læse e-bogen ”Kelstrup- og Næsby 

Strand”. Bogen kan bl.a. købes på Dybkær-
gaard Gårdbutik. Lokalrådet er vidne om, 
at grundejerforeningerne i området arbej-
der med sagen, og på Beboermødet stillede 
tidligere Lokalrådsformand Ole Olsen sig 
også til rådighed for arbejdet – Ole havde 
også en stor aktie i kloaksagen fra Kelstrup, 
og sejren over SK-Forsynings tyranni. De to 
sager ligner meget hinanden.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com



2sogne 5August      2017 

PICNICKONCERT
v/ Stillingehallen
Fredag d. 4. aug. kl. 1800

GRATIS ENTRÉ

  Drikkevarer købes på pladsen

           www.2sogne.dkFI
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Picnic 2017 A3.indd   1 03/06/2017   12.01
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Stillinge Idrætsforening kan i 2017 fejre 150-
års jubilæum, idet den blev oprettet allerede 
i 1867 som en skytteforening. Efter nederla-
get i 1864, hvor vi mistede Sønderjylland, 
opstod den slags foreninger rundt om i hele 
Danmark. Det nationale var drivkraften i 
alle de nye foreninger.

I Stillinge kom der snart efter også gym-
nastik på programmet, og interessen for 
gymnastik blev væsentlig forøget, da der i 
1880 blev bygget et privatejet forsamlings-
hus i Kirke Stillinge. En del af  denne byg-
ning ligger stadig på Bildsøvej 65. 

I 1885 var skytteforeningen blevet den 
48. kreds i Sorø Amts Skytteforening, og 
senere var Stillinge 25. kreds i Sorø Amts 
Skytte- Gymnastik og Idrætsforening. Da 
Stillinge forsamlingshus blev bygget i 1934, 
blev salen indrettet med ribber langs væggen 
samt andre gymnastikredskaber. Desuden 

var der den luksus, at man efter en gymna-
stiktime kunne få et dejligt koldt brusebad i 
kælderen under scenen.

I 1957 oplystes det, at det aktive arbejds-
program omfattede både skydning, gymna-
stik, håndbold og badminton. Der var den-
gang kun 110 aktive medlemmer, mens der i 
1940-erne var langt flere. Blandt håndbold-
spillerne havde både dameholdet og herre-
holdet kæmpet sig frem til mesterrækken. 

Kilder: www.histvestsj.dk  årbøger online. 1925. 
Bondeliv side 13.
25 års idræt 1957. Annonce i Sorø Amtstidende 30. 
april 1885.

Stillinge IF afholder i forbindelse med jubi-
læet to arrangementer hvor alle er velkomne 
- se siderne 42-43.

Jubilæum  i idrætsforeningen
Af Helge Christiansen

Postkort sendt 1927: Skydebanen ved Næsbystrand set mod Strandlyst.
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ART 
MARKET 

 

12.-13. AUGUST 
KL. 10.00-16.00 

 

ST. GALLA 
STRANDVEJEN 119 

HEJNINGE 
4200 SLAGELSE 

KUNST & KUNSTHÅNDVÆRK 
MALECAFÉ FOR BØRN 

KUNSTCAFÉ M/LIVEMUSIK  
ENTRÉ 10 KR.  

 

WWW.ARTMARKET.NU 

Art Markets Venner
Art Markets Venner – et spændende initiativ i vores lokalområde!

Foreningens formål er at formidle kunst- og kulturoplevelser via afholdelse af medlems-
aktiviteter forår/efterår og for offentligheden via Art Market den 2. weekend i august hos 
St. Galla, Strandvejen 119, Hejninge. Stort marked med ca. 40 udstillere inden for kunst og 
kunsthåndværk, café med livemusik og malecafé for børn i alle aldre. Salg af kaffe, kage, øl, 
vand og vin.
Foreningens medlemmer deltager som frivillige ved Art Market i den udstrækning, det er 
muligt.
Det årlige kontingent er 100 kr. og indmelding sker til artmarket@stofanet.dk med oplysning 
om navn, adresse og tlf.nr. Kig forbi www.artmarket.nu 
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Mangler du plads 
til dine møbler?
Opbevaring på 1. klasse

Åben alle ugens dage fra 8–20

Derudover efter aftale

Drøsselbjergvej 38  •  4200 Slagelse   •  Tlf. 29 70 40 30

 

 års erfaring

Mere end
 

50års erfaringårs erfaring

 SLAGELSE

Kloakservice

Tlf. 58 52 7062

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

 www.slagelsekloakservice.dk

Tlf. 58 52 0025

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

www.antonpetersen.dk
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LYNHURTIGT
INTERNET

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

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

Eller ring på tlf. 88 440 440  for mere information

4
In

te
rn

e
t

U
.n

u

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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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!
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For tredje år i træk afholdes motionsløbet  
Indian Summer Run med start og mål i 
Bildsø Skov, og med rute langs med Store-
bælt og hen til Stillinge Strand. Der er en 
børnerute i skoven på 1,4 km, og for de voks-
ne er der 5 og 10 km langs med stranden og 
inde i skoven.

Vinderne af  voksenløbet vil få overrakt 
en flot købmandskurv, og alle børnene vil få 
en fin medalje. Der er også en masse lod-
trækningspræmier, sponsoreret af  det lokale 
erhvervsliv. 

Udover løbet  foregår der også mange 
aktiviteter for børn og voksne. Du kan sejle i 
kajak med Aktiv Natur Velvære, som til dag-
lig har base i Bildsø Skov, finde gemte skatte 
i sandet med metaldetektor med Kalund-
borg Arkæologiske Forening og bage sno-
brød med Stillinges spejdere. Derudover er 
der opvarmning med Aktivt Velvære, Kaf-
feklubben kommer også forbi, og hvis du 
skulle være så uheldig at komme til skade på 
ruten, så er 1.haelp klar til at få dig hurtigt 
på benene igen.

Bliver vejret lige så godt, som det har 
været de tidligere år, hvor løbet fuldt ud har 
levet op til sig navn, så er det bare om at 
springe i Storebælt og få sig en dukkert

Så der er lagt op til en hyggelig familie-
dag både for børn og voksne i det fantastisk 
smukke område, og du behøver ikke nød-
vendigvis at være tilmeldt løbet, hvis du kun 
har lyst at prøve en af  aktiviteterne.

Kender du ikke løbsruten eller har glemt 
den, så skal du se den flotte video, som er 
optaget med drone, på YouTube. Videoen 
hedder blot ’Indian Summer Run’ og er del-
vist sponsoreret af  24Produktion og Turist-
foreningen.

Tilmelding er åben med seneste frist den 
13. august. Klik ind på facebook (Indian 
Summer Run), stillingeif.dk eller motions-
loeb.dk, så er der link videre til tilmeldingen.

SPONSORER pr. 1/8:
SparNord, ScanMetals, Turistforeningen 
Slagelse, 24Produktion, 1.haelp, Revisor 
Karin Juel, Leif  Henriksen, Dybkærgaard, 
Aktivt Velvære, DagligBrugsen Kr. Stillinge, 
Kr. Stillinge El-forretning, Jongshøj Maski-
ner, MinKøbmand Stillinge Strand, Mad-
sen Antenneservice, Bähncke, Internet4U, 
Campingpladsen Bildsø Skov, Aktiv Natur 
Velvære Bildsø Skov, Spejderne i Stillinge, 
Kalundborg Arkæologiske Forening og foto-
graf  Jeppe Ploug

- motionsløb og aktivitetsdag for børn og voksne 
ved Bildsø Strand og Skov

Søndag den 20. august  fra kl. 10.00
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Motionsløb for børn og voksne ved

Bildsø Strand og Skov
Søndag den 20. august 2017

Børneløb kl. 10.00 - Voksenløb kl. 11.00

5 og 10 km  •  1,4 km børneløb
Pris kr. 75 • Børneløb gratis

TILMELDING

facebook ’Indian Summer Run’
www.stillingeif.dk  •  www.motionslob.dk

AKTIVITETER I MÅLOMRÅDET
• Opvarmning v/Aktivt Velvære

• Snobrødsbagning v/KFUM Spejderne i Stillinge
• Prøv havkajak i Storebælt v/Aktiv Natur Velvære fra Bildsø Skov

• Find skatte i sandet med metaldetektor v/Kalundborg Arkæologiforening

Se video af løbsområdet og hold dig opdateret på 
facebook ’Indian Summer Run’ og www.stillingeif.dk
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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 1000-1600  •  Tirsdag 1000-2100  •  Onsdag lukket

Torsdag 1000-1700  •  Fredag 1000-1700  •  Lørdag efter aftale

NYT  ·  N
YT

Tilbyder nu senior-

 og studierabat!!!
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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. 

 

 

                                                              

 

 

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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Vi er en stor flok glade pensionister, der kom-
mer med Egons Bus eller i privat-biler  hver 
tirsdag eftermiddag fra kl. 13 – 16. Her sam-
les vi i Kirke Stillinge præstegård om forskel-
lige aktiviteter og hygger os gevaldig.

Vi begynder altid med kaffe, kage og som-
metider et lille glas vin, så har vi ellers for-
skellige foredrag  - banko – pakkespil – guds-
tjeneste – ser gl. danske film – synger fra bl.a. 
højskolesangbogen og ellers spiller vi forskel-
lige spil såsom ludo, whist, 500 og andet.

Helge Christiansen har været for at vise 
lysbilleder og fortalt om gamle dage - hvil-
ket var rigtig godt og gav anledning til meget 
snak bagefter.

Else Nielsen fra Frølunde har fortalt om 
hende og hendes mands vandretur i det 
smukke Grønland og hendes lange cykeltur 
til Nordkap – helt alene  - begge meget inte-
ressante beretninger med flotte billeder.

Jens Jørgensen besøgte os og fortalte om 
Karens Blixsens livshistorie. Han fortalte 
bl.a. om den afrikanske farm, Babettes gæ-
stebud og Rungstedlund, hvor Karen Blixen 
boede. En meget spændende eftermiddag.

Kirsten Egede viste lysbilleder og fortalte 
om sin jordomrejse i 1984-85 bl.a. udpluk fra 
togturen med Den Transsibirske Jernbane til 
Kina, hvor vi så tandlægen havde praksis på 
gaden og grise blev fragtet på bagagebæren 

af  cykler. Herudover så vi flotte naturbilleder 
fra Fillipinerne og endelig kom vi med til et 
traditionsrigt bryllup i Japan. Det var både 
sjovt og spændende at høre om.

Så har vi haft påskefrokost her i Præste-
gården, hvor vi havde bestilt mad udefra, 
som var rigtig godt, og Bendt gav en fl. snaps 
for han havde fødselsdag, så alle var glade og 
i godt humør.

I maj havde vi en dejlig tur med Egons 
den store bus til Andelslandsbyen Nyvang 
ved Holbæk. Vi kørte fra Præstegården ved 
10-tiden ad de små veje gennem de sjæl-
landske landsbyer og smukke natur. En god 
tur, som alle nød. Vi ankom til Nyvang ved 
12-tiden, hvor vi havde bestilt 3 stk. smørre-
brød til hver, og derefter gik alle ud og så på 
Andelslandsbyens aktiviteter. Mange havde 
deres rollator med, så der var  mulighed for 
at komme rundt og kikke.  Ca. kl. 14.30  gik 
turen hjemad igen ad små veje, og de mange 
gule rapsmarker blev nydt, mens snakken gik 
om dagens oplevelser.

Hyggeklubben vil gerne sige stor tak til 
Stillinge Plejehjem, som via en arv sponsore-
rede vores bus til turen, og herudover har vi 
fået et beløb, som kan benyttes til gode ture 
eller andet.

Nu holder vi sommerferie i juli måned og 
glæder os så bl.a. til den 15. august hvor der 

En lille hilsen fra  hyggeklubben 
i Kirke Stillinge Præstegård

På billedet ses flere af  medlem-
merne, nogle mangler dog: 
Øverst til venstre: Poul, Bendt, 
Else,  Margit, Annelise E.,  
Michael
Midt i: Britt, Elly O., Grete, 
Hanne, Stina, Inger P, Erna, 
Otto
Nederst : Edit, Musse, Inger H.,  
Annelise C.  
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Landsbykoret starter ny sæson tirsdag d. 29. 
august, og i år har vi to pladser ledige. Her-
re-stemmer foretrækkes - kontakt korleder 
eller formand.

Læs evt. mere under Foreninger på 
www.2sogne.dk

Stillinge Kirkes Børnekor 
starter ny sæson torsdag d. 24. august
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

Stillinge Kirkes 
Voksenkor
starter ny sæson ons-
dag d. 13. september
HVEM: Alle fra 15 -85 år
HVORNÅR: Onsdag i lige uger 
 kl. 19-21.15
De første uger synges dog hver uge
HVOR: Præstegården
Læs evt.  på Korsiden på www.stillingekirke.dk

Korleder Charlotte Nielsen
Mail: slotsgade42@stofanet.dk – tlf  20 16 
31 53

bliver lavet en bustur til ”Den fynske lands-
by” sammen med menighedsrådet.

Af  andre p.t. planlagte aktiviteter i ef-
teråret kan nævnes ” De tre spillemænd fra 
Sæby”, som kommer i september, og i okto-
ber kommer Kirsten Egede med flere billeder 
og fortællinger fra hendes jordomrejse, og vi 
skal nok på besøg på plejehjemmet i Stillinge 
i november og høre ”Landsbykoret”, og så 
slutter vi i december med julefrokost. 

Det er, hvad vi laver om tirsdagene – altid 
med sjov og godt humør og det glæder os, 
hvis præsten med familie har tid at komme 
ind og snakke over en tår kaffe. Hvis man 
har lyst at deltage eller høre mere, så ring til 
undertegnede.

På hyggeklubbens vegne
Annelise Egede – tlf  . 20 22 00 82 
Frivillig hjælper

Syng i KOR i Stillinge

Loppemarked
Søndag d. 13. august kl. 10-13

AUKTION KL. 11
Spejdergrunden, Støvlebækvej 4, Kirke Stillinge

Der vil være mulighed for at aflevere effekter i Spejdergården på Støvlebækvej 
lørdag den 12. august i tidsrummet 9-12.

 KFUM
spejderne

 KFUM
spejderne
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Bæverne er for børn fra 0.- 1. klasse.
Vi har mødedag tirsdage kl. 16.30-18.00.
Første gang er tirsdag den 15. august, hvor 
vi håber at se rigtig mange glade Bævere.  
Bæverfar er Peder Dam, som får hjælp af  en 
række forældre bl.a. Camilla Bruhn, Simone 
og Henrik Pedersen. 
Evt. spørgsmål kan rettes til Peder Dam på 
28 58 75 13.

Flokken er for børn fra 2.-4. kl. 
Vi har mødedag onsdage kl. 18.00-
20.00 
Vi starter igen efter sommerferien onsdag 
den 16. august, hvor vi håber at se rigtig 
mange ulve. 
Flokken ledes af  Morten Pedersen sam-
men med flokassistenterne Klaus Veilmark, 

Lisbeth Suhr, Anna Johansen og Stephanie 
som medhjælper.
Evt. spørgsmål kan rettes til Morten Peder-
sen på 22 20 52 05.

Troppen er for børn fra klassetrin 4. kl. og 
til 17 år.
Vi har mødedag onsdage kl. 18.00-20.00
Vi starter igen efter sommerferien onsdag 
den 16. august, hvor vi håber at se mange 
friske spejdere.
Troppen ledes af  Frederik Madsen sammen 
med assistenterne Annette Madsen, Kasper 
Nielsen og Jeppe Jørgensen.
Evt. spørgsmål kan rettes til Frederik Mad-
sen på 31 66 75 72.

Mød spejderne søndag den 20. august i Bildsø Skov
-  Indian Summer Run

Opstart hos spejderne efter sommerferien

Spejderne vil være at træffe ved det store In-
dian Summer Run den 20. august - Her vil 

der være mulighed for få en snak med leder-
ne, mens der bages et snobrød. Vel mødt!

Spejdernes sommerlejrfest

Mød os på Facebook-gruppen: ”KFUM Spejderne i Stillinge” 
- endvidere vil der være opdaterede nyheder på 

gruppens hjemmeside: www.stillinge.gruppesite.dk 

Sommerlejrfesten, hvor der bliver set tilbage 
på sommerens sommerlejre, bliver i år af-
holdt fredag den 6. oktober i Kirke Stillinge 
forsamlingshus.

Der vil bl.a. være billeder fra Spejdernes 
Lejr, hvor mere end 35.000 spejdere var 
samlet i Sønderborg.

Vel mødt.

KFUM Spejderne - Stillinge Gruppe
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Spejderne tilhørende troppen tager i år til 
Sønderborg på den store Landslejr sammen 
med ca. 35.000 andre spejdere fra Dan-
mark, men der vil også være spejdere fra an-
dre lande. Der skal sammen med spejderne 
fra Slagelse ligge nogle spejdere fra Frankrig 
og England.

Alle Slagelse spejdere skal ligge i den un-
derlejr, der hedder Slottet, i et område byg-
get op omkring Trelleborg, bygget i rafter 
sammen med alle spejdere fra både Blå (Det 
danske Spejderkorps), grønne (KFUM og 
De grønne Pigespejdere) samt lyseblå (FDF) 
fra hele Slagelse kommune. Stillinge Gruppe 
sender 2 deltagere over til at være med til at 
bygge lejren op. Så stor tak til Frederik og 
Jeppe.

Vi skal i år afsted med alle 7 spejdere fra 
Troppen samt ledere. Støtteforeningen har 
været med til at sponsorere, da det ellers vil 

være en meget dyr post at tage der over. Så 
tusind tak til alle dem, som har været med til 
at støtte spejderne med bl.a. køb af  lodsed-
ler samt deltagelse ved Sankt Hans og andre 
arrangementer i spejderehytten. Uden disse 
tilskud villle det ikke være muligt at tage af  
sted.

Lejren handler om bl.a. at sætte spor i os 
selv, hinanden og omverden. Det handler 
altså om de forandringer, vi spejdere gør; om 
udvikling af  det enkelte individ; om at op-
leve at sammen kan vi mere; og endelig om 
at tage ansvar for den jord, vi er sat på, og 
derfor vil der også være fokus på bl.a. vedva-
rende energi, som fx solenergi.

Vi håber og regner med, at vi får 5 ufor-
glemmelige og fantastiske dage, hvor vi ven-
der hjem med 7 trætte spejdere. 

KFUM Spejderne
Stillinge Gruppe Annette Madsen

Så start i dit lokalsamfund – og bliv spejder-
leder.

Stillinge spejderne har stor succes og til-
trækker mange børn, som vil være en del af  
vores fællesskab. Derfor mangler vi engage-
rede unge og voksne, som vil være spejder-
ledere.

Dette er en invitation til dig, hvis du har 
lyst til at tage del i vores spejderarbejde - 
som leder, som medhjælper eller som én, vi 
må ringe til, når vi har brug for et par ekstra 
hænder. 

Som KFUM spejder-leder bliver du del 
af  et nationalt og internationalt netværk, der 
giver børn og unge lyst og mod til at tage 
ansvar for en bedre verden. Materiale til 
møderne findes i rigt mål.

Ring til Karsten Jørgensen, tel. 22 34 73 
95 eller Peter Nielsen, tel. 51 25 32 19, hvis 
du vil vide mere. 

Du kan også besøge vores hjemmeside 
på: stillinge.kfumspejderne.dk

Eller se KFUM spejdernes hjemmeside 
på: kfumspejderne.dk

Spejdernes Lejr i Sønderborg

Vil du være med til at rykke verden?
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Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 28 73 19 72 · E-mail: kj@revisorkj.dk

www.revisorkj.dk

Stine Hybler
Dybkærvej 32 · Næsby Strand
4200 Slagelse

Strandens fodterapi
Har du problemer med dine fødder, eller vil du bare forkæle dem?

Åbningstid efter aftale.

Tlf. 25 53 19 20
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Hvad tror du, at du kan få for din bolig?  
Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering og få klar besked! 

 

 
Kontakt os på tlf: 72 10 00 18 - Vi glæder os til at hjælpe dig.  

 
Vi søger ejendomme i dit område 

RealMæglerne Jan Thanning ApS 
Schweizerpladsen 7, st. 
4200 Slagelse 
 
Tlf.: 72 10 00 18 
Mail: 4200@mailreal.dk 

 

RealMæglerne - vi tager det personligt! 
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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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HVAD KIRKEN SKAL  
OG HVAD VI SKAL MED DEN 

Kirken er betroet et budskab, hvis virkning, den ikke 
råder over. Det er alene kirkens opgave at sørge for, at 
budskabet udtales, så det kan høres. Og når den gør det, 
må den stole på ordene fra Esajas’ bog om Guds ord:  

Som regnen og sneen falder fra himlen 
og ikke vender tilbage dertil, 
men væder jorden,  
 befrugter den og får den til at spire 
… sådan er mit ord, som udgår af min mund; 
det vender ikke virkningsløst tilbage til mig, 
men det gør min vilje og udfører mit ærinde. 

 Der råder desværre i dele af folkekirken en del for-
virring om, hvilket budskab det er, vi skal forkynde, og 
om hvordan vi bedst griber det an. Det viser sig, når man 
for eksempel inviterer en dyretelepatør ind i kirken for at 
holde foredrag om dyreclairvoyance. Hvis der er nogle, 
der skulle være i tvivl om, hvad det er – hvilket jeg selv 
var – kan jeg oplyse, at det er en person, der påstår, at 
hun kan tale med døde dyr.  
 Og når man så bagefter begrunder det med, at kir-
ken skal møde folk, hvor de står, og tilføjer, at kirken 
med sin stive gudstjeneste ikke siger folk noget bort set 
fra til jul og højtider, så har man både afsløret en mangel 
på sans for, hvordan gudstjenesten i sig selv forkynder 
Guds ord, og åbnet døren for, at kirken kan gøre sig til 
medium for et hvilket som helst budskab.  
 Adspurgt, om der ikke er grænser for, hvad man kan 
invitere ind i kirken, svarer arrangøren af dyretelepatør-
aftenen, at grænsen går ved det onde, men at alt det alter-
native, der har med lys og kærlighed at gøre, må være 
velkomment, for den næstekærlighed, som kristendom-
men står for, er ikke fordømmende. 
 Jeg tror ikke på den ofte gentagne påstand om, at 
kirken taler et forkert sprog, eller at gudstjenesten er for
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stiv. Hvis kirken ikke siger folk noget, så er det snarere 
fordi kirken ikke siger noget. Den siger bare det, som 
man ikke behøver gå hen i kirken for at høre: næstekær-
lighed.  
 Næstekærlighed ikke er en kristen opfindelse. Det er 
ikke noget, som kirken adskiller sig fra andre ved at for-
kynde. „Du skal elske din næste“, disse ord er skrevet 
mindst 500 før Kristi fødsel. Desuden findes bud om 
kærlighed til medmennesket i de fleste andre religioner, 
og det er også af irreligiøse personer en anerkendt mo-
ralsk rettesnor. 
 Hvad angår den stive gudstjeneste og det forkerte 
sprog, så skulle vi i folkekirken lære at være stolte af, at vi 
ikke allerede har smidt alt af kvalitet ud for i stedet at 
komme i øjenhøjde med folk – som man siger. Det er 
ingen hemmelighed, at vi bærer på en lang tradition, som 
gør at vi har et rigere sprog end det, der tales og skrives til 
hverdagsbrug.  
 Kirken og dens gudstjeneste fornyr sig, men det sker 
langsomt og uden pludselig at kvitte vores dyrebare tra-
dition. Og når man giver sig tid til at fordybe sig lidt i 
denne tradition og ikke bare kommer ind fra gaden og 
forlanger at forstå det hele straks, så opdager man, at de 
gamle, som gik forud for os, ofte var visere end os, og at 
der ligger skatte gemt i de gamle tekster, som vi ikke bør 
miste. 
 Hvis ikke vi først vil lytte til dem, der kom før os, vil 
vi intet have at sige, for det er fra dem, vi får det budskab 
overleveret, som vi skal forkynde. Budskabet om Jesus 
Kristus. Om Gud, som selv kom til verden i sin Søn for 
at frelse verden. Om ham der gav os, hvad vi ikke havde, 
retfærdighed og yndest hos Gud, og tog fra os og på sig, 
hvad vi havde, synd og Guds vrede. Budskabet om Jesus, 
der tog døden på sig, lod sig slå ihjel og begrave, for at 
lade sig rejse til liv igen, så at vi ikke skal være forladt af 
Gud i døden, og så at vi har fået tilsagnet og håbet om 
evigt liv hos Gud.  

    mb 
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KONCERT I STILLINGE KIRKE 
Søndag, den 17. september kl. 14.00 

 

 
 

COHEN I KIRKEN 
med Karsten Holm & Cohen trioen 

En poetisk koncertfortælling om nyligt afdøde Leonard 
Cohen fremført af Karsten Holm & Cohen-trioen. Poesien 
får lov til at flyde frit. Som publikum får vi lov til selv at 
danne de billeder, der måtte opstå, når vi hører et bredt 
udsnit af Leonard Cohens sange, bl.a. ”Halleluja”, ”Every-
body Knows”, ”I’m your Man”. Musikalsk fokuserer 
”Cohen i kirken” på at fortolke hans sange og synge og 
spille dem på en ny måde. Indimellem tæt på originalen, 
men mest i nye og originale arrangementer.  
 
 
Entré: kr. 50,-. Billetsalg i kirken fra kl. 13.00. 
Efter koncerten serverer menighedsrådet et let traktement. 
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TO SANGAFTENER  

I PRÆSTEGÅRDEN 
 
Torsdag, den 31. august kl. 19.30 
 
”Lokale profiler i præstegården” 
Under denne overskrift inviterer vi med mellemrum 
en kendt person fra lokalområdet til at vælge sange 
fra Højskolesangbogen til en sangaften. Denne 
aften vælger Annette ”Post” Madsen fra Kelstrup 
Strand fællessangene til første halvdel af aftenen. 
Efter en kaffepause er det de fremmødtes tur til at  
vælge sange.  

Mange, især ældre Stillingeborgere vil kende 
Annette, og omvendt kender Annette mange i Kirke 
Stillinge og omegn, dels i kraft af sit mangeårige 
virke som landpost, dels som slægtsforsker. Der er 
lagt op til nogle gode historier og sange. 
 
Torsdag, den 28. september kl. 19.30 
”Luther gode salmer” 
 
Martin Luther, der satte reformationen i gang i 1517 
var ikke alene en stor teolog, men også salmedigter. 
Han har sat sit præg på vores gudstjeneste, som efter 
reformationen blev en salmesangssgudstjeneste. 
Adskillige af hans salmer er kendte og bruges endnu. 
Vi synger både af de mere og de mindre kendte. 
Organist Charlotte Nielsen vil fortælle om musikken 
og sognepræst Morten Brøgger vil indføre i 
teologien i salmerne.  
 
Der er gratis entré og kaffebord. Alle er velkomne. 
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd 
Som beskrevet i sidste nummer af 2 Sogne arbejder menigheds-
rådet med at få etableret nye tidssvarende graverfaciliteter. Vi 
har derfor haft besøg af præstegårdskonsulent Jesper Herbert 
Nielsen. Han anbefaler, at vi udbygger de nuværende graver-
faciliteter ud på græsarealet ved parkeringspladsen. Dette kræ-
ver, at vi får dispensation fra den såkaldte Exner-fredning. Vi 
arbejder desuden med at indrette 2 handicaptoiletter i det nu-
værende kapel, som i praksis stort set aldrig bliver brugt. Dette 
kræver naturligvis også dispensation – denne gang fra Roskilde 
Stift.  
 Først når disse dispensationer er bevilget, kan vi gå i gang 
med at udarbejde skitseprojekt. Vi har derfor allerede nu fået 
bevilget 50.000 kr. fra provstiet til dette formål. Herefter skal 
skitseprojektet til godkendelse. Hvornår så selve byggeriet vil 
kunne finde sted, afhænger af hvornår der er økonomi til det.  
 I menighedsrådet har vi i det sidste års tid haft en visions-
debat gående. Den handler om at åbne op for nye arrangemen-
ter og tiltag ved vor kirke. Sidst har vi drøftet at afholde basar 
evt. i forbindelse med friluftsgudstjenesten (2. søndag i juni). 
Diskussionen fortsætter i menighedsrådet her i efteråret. Når  
tiden er inde, vil der blive meldt et konkret tiltag ud her i bladet.  

”Cohen i kirken”.  
Som omtalt i sidste nr. af 2 Sogne bliver der søndag d. 17. sep-
tember kl. 14.00 koncert med Karsten Holm & Cohen-trioen. 
Der er tale om en poetisk koncertfortælling, der hylder nyligt 
afdøde Leonard Cohen. Vi tillader os at tage 50 kr. i entré. 
Indbefattet i entréen er et glas mousserende vin samt chips og  
småkager. Billetsalg i kirkens våbenhus fra kl. 13.00.  

Julemødet i Stillinge Forsamlingshus.  
Årets gæst til julemødet i Forsamlingshuset torsdag d. 7. decem-
ber bliver den fra TV-serien ”Årgang 0” kendte præst – Rachels 
mor – pastor Theresia Treschow Kühl. Theresia disker op med 
en levende fortælling om Katharina von Bora, idet hun er iklædt 
en tro kopi af Katharina von Boras kjole. Fortællingen spænder 
fra barndommens liv i klosteret til ægteskabet med reformato-
ren Martin Luther. Og på denne passende måde runder vi Re-
formationsjubilæet af.  
På godt gensyn til efterårets arrangementer!  

Ebbe Gjørup/formand. 
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UDFLUGT TIL  

DEN FYNSKE LANDSBY 
– for pensionister og ældre i Kirke Stillinge sogn 

Tirsdag den 15. august, kl. 10-17. 

Alle pladser til udflugten er reserverede. Vi mødes i 
Kirke Stillinge Præstegård kl. 10 og stiger på bussen.  
Deltagerne betaler 100,- kr. ved afgangen. 

Kontaktperson sognepræst Morten Brøgger,  
tlf. 58 54 70 40 eller mail: mbr@km.dk 
 
SÆSONSTART I KIRKEKORENE 
Børnekoret starter torsdag d. 24. august 
Voksenkoret starter onsdag d. 13. september 
Læs mere andetsteds i bladet eller under KOR på kirkens 
hjemmeside www.stillingekirke.dk 
 
STUDIEKREDS I PRÆSTEGÅRDEN 
Torsdagene 5. og 26. oktober samt 9. november,  
kl. 20.00. 

Emne: Romanen Brødrene Karamazov af Fjodor Dosto-
jevskij. Romanen læses forud, vi slår ned forskellige 
centrale steder i værket. 
 
REFORMATIONS- 

FESTGUDSTJENESTE 
Søndag, d. 29. oktober, kl. 10.30 i Stillinge kirke. 

Hør en prædiken af Luther og deltag i en gudstjeneste, 
der ligner en gudstjeneste fra tiden efter reformationen. 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

6. august, 8. s. e. trinitatis 1030 * Ingen  
13. august, 9. s. e. trinitatis 1030 900 
20. august, 10. s. e. trinitatis 1030  Ingen 
27. august, 11. s. e. trinitatis 900 1030 

 
3. september, 12. s. e. trin.  1030  Ingen 
10. september, 13. s. e. trin. 900 1030 (H) 
17. september, 14. s. e. trin. 1030 (H) Ingen 
24. september, 15. s. e. trin. 1030  900 

 
H = Høstgudstjeneste - Christian Brøgger og Anton 
Dyrby medvirker på hhv. trompet og basun 
 
Gudstjenester på plejehjemmet 
Tirsdagene, d. 8. august og d. 5. september, 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.  

Kursus 
Sognepræst Morten Brøgger er på ferie indtil d. 7. 
august. Han er desuden på kursus i dagene 11.-15. 
september. Embedet varetages af præsterne i Sct. 
Peders-Havrebjerg sogne. Henvendelse kan ske til kirke-
kontoret på 58 52 08 81.  
Se også: www.sctpederskirke.dk 
 
Sognenes hjemmeside 
www.stillingekirke.dk – gælder for begge vore 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 
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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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

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

Total-, hoved- 
eller fagentre-
prenør

Aut. 
kloakmester

Tømrermester

Murermester

Byggeri & anlæg

Kunstgræsanlæg
i hele Danmark
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Stillinge 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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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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  Badminton

Tid: Hold:  Kontingent:

Tirsdag
16.00-17.00  Børnetræning kr. 400,-
17.00-21.00 Motion kr. 400,-
21.00-22.00 Motion – Sen tid kr. 300,-

Spiller man 2 timer, får man 2. bane til kr. 200,-

Indskrivning: Tirsdag d. 15. august 2017 kl. 18.30-19.30 
 i Stillinge Hallens Cafeteria

Opstart voksne: Tirsdag d. 22. august 2017
Opstart børn: Tirsdag d. 5. september 2017
Juleafslutning: Tirsdag d. 19. december 2017
Sæsonafslutning: Tirsdag d. 10. april 2018

Afdelingsformand: Ole Hansen. Tlf. 4114 3792.
 Email: badminton@stillingeif.dk

  Håndbold

Tid:  Dag: Hold:
Kl. 16.00-17.00  Onsdag U8 (årgang 2009-2011)
Kl. 16.30-17.30  Onsdag U10 (årgang 2008-2007)
Kl. 17.30-18.15  Onsdag Trille/Trolle fra 2-5 år 
Kl. 19.00-21.00  Onsdag Dame senior, serie 2
Kl. 19.30-21.30  Onsdag Herre senior, serie 1

Pris:  Kr. 1.000,- voksne. Kr. 400,- børn

Opstart: 16. august 2017
Sæsonafslutning: 25. april 2018   
Afdelingsformand: Christina Winther. Tlf. 2223 0000. 
 Email: handbold@stillingeif.dk

Stillinge IF 2017/2018
Hvad skal du bruge efteråret og vinteren til???
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  Gymnastik

Tid: Hold:

Mandag
16.15-17.00  Mor-Far-Barn (ca. 1 – 3½ år, anbefales at barnet kan gå)
16.15-17.00   Krudtuglerne (Børnehavehold; 3 - 6 år)   
17.00-18.10   Børnespringhold (0. til 6. klasse).  
17.00-19.00   Stortrampolin (Hold 1)  
18.15-19.15   Motion Mix  
19.15-20.15  Mave-Balle-Lår

Fredag
16.00-18.00  Stortrampolin (Hold 2)

Lørdag
  9.00-10.30   Mave-Balle-Lår 
10.30-11.30 Zumba (børn er meget velkomne; der laves legeområde)

Priser: 
Stortrampolin  Kr. 550,- pr. hold 
 Kr. 1000,- for begge hold 
Zumba  Kr. 600,-
Alle andre hold  Kr. 450,-   
Husk at tilmelde det enkelte barn til sit eget hold.

Opstart:
Stortrampolin:  18. august 2017
Mave-Balle-Lår:  19. august 2017 
Zumba:    2. september 2017
Andre hold:  11. september 2017 
Motion Mix:  18. september 2017

Gymnastikopvisning: 18. marts 2018

Hold øje med vores facebook-side for relevante informationer; vi mangler blandt 
andet hjælpetræner til Mor-Far-Barn-holdet mandage kl. 16.15-17.00.

For yderligere oplysninger, kontakt: 
Afdelingsformand: Maria P. Sværke 
Tlf. 28 26 85 94 – e-mail: gymnastik@stillingeif.dk

Vel mødt i gymnastikkens tegn!
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  Petanque

Tid: Dag: 
14.00-16.00 Tirsdag 
14.00-16.00 Fredag
10.00-12.00 Lørdag

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

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

  Fodbold

Tid: Dag: Hold 
16.15 Torsdag U 6-9
17.00 Torsdag U 10-11
17.45 Torsdag U 14-15
19.00 Torsdag Damer
20.30 Torsdag  Herrer

Pris: Kr. 200,-
  
Opstart: 26. oktober 2017

Afdelingsformand: Kim Nielsen. Tlf. 2073 9789
Email: fodbold_ungdom@stillingeif.dk, fodbold_senior@stillingeif.dk

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 Ole Hansen 4114 3792 badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Kim Nielsen 20739789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Gymnastik  Maria Sværke  gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Christina Winther 2223 0000  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Connie Jensen  4033 3537  petanque@stillingeif.dk 
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Trille/Trolle - nyt tiltag i Stillinge IF

Håndbold for mor/far/barn 
i Stillingehallen

Se her alle børn mellem 2 og 5-6 år… Tag 
din mor/far/moster/bedstefar eller bare en 
eller anden voksen i hånden og kom til mor/
far/barn håndbold i Stillinge hallen – vi kal-
der det Trille/Trolle-bold.

Konceptet er, at man hygger sig sammen 
med sit barn i en eller anden form for styret 
leg med bold som omdrejningspunkt - dvs. 
at barn og voksen er på gulvet samtidig. 

Vi starter onsdag d. 6. september kl. 
17.30-18.15 i Stillinge hallen og spiller sæso-
nen ud (indtil påske).

Deltagelse koster 400 kr. pr par (barn og 
voksen) pr. sæson. Detaljer fås først på sæ-
sonen. 

Trænerteamet er Nikoline og Anne Fri-
berg m.fl. 

Vi glæder os meget til at se både børn og 
voksne i hallen til en masse sjov håndbold 
for begyndere. 

5-6 år betyder, at det bliver en individuel 
vurdering mellem forældre og træner, der 
bestemmer, om barnet passer ind på Trille/
Trolle-holdet, eller skal gå på holdet for 6-8 
årige. 

Håndbold for de 6-11 årige
Er du 6 til 11år gammel, så er der også mu-
lighed for, at komme og prøve kræfter med 
håndboldsporten. 

Er du 6-8 år træner vi onsdag kl. 16.00-
17.00 i Stillingehallen.

Er du 8-11år træner vi kl. 16.30-17.30 i 
Stillingehallen. 

Vi starter i uge 33 (onsdag d. 16. august) 
Vi er på nuværende tidspunkt 12-13 spillere 
i aldersgruppen, men kunne godt tænke os 
nogle flere kammerater. 

Det koster 600 kr. for en sæson (august til 
april) der er mulighed for at dele betalingen 
op, således at der betales 300 kr. før jul og 
300 kr. efter jul, detaljer fås først i sæsonen. 

Trænerteamet består af  Marianne An-
dersen og Anne Friberg m.fl., og vi glæder 
os til at byde dig velkommen i Stillinge IF’s 
håndboldafdeling. 

Falder du udenfor alderskategorien, og 
vil du gerne se, om håndbold er noget for 
dig, så kig alligevel ned i hallen, så finder vi 
ud af  det… 

Vi glæder os rigtig meget til en spæn-
dende sæson med mange nye tiltag i hånd-
boldklubben, så kom og vær med. - spørgs-
mål kan rettes til Anne Friberg på telefon 
20632683 el. mail: afjn@regionsjaelland.dk
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

AUTOVÆRKSTED - REPARATIONER UDFØRES
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WWW.FACEBOOK.COM/SLAGELSEBOGROENT

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

Disagervej 22, Øster Stillinge

Varmestuen
Sdr. Stationsvej 2
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.Slagelse

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.
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Stillinge IF kan i november 2017 fejre 150 
års jubilæum og afholder i den forbindelse to 
arrangementer - en aktivitetsdag i Stillinge-
hallen og en fest i Stillinge Forsamlingshus.

Aktivitetsdagen i Stillingehallen afholdes 
lørdag den 4/11 kl. 11-14. Programmet er 
d.d. ikke endeligt på plads, og der tages for-
behold for nedenstående, men vil være en 
blanding af  underholdning, bespisning og 
aktiviteter med foreningens idrætsgrene.

Således vil det være muligt at prøve kræf-
ter/leg med gymnastik, håndbold, fodbold 
og måske petanque og badminton. 

Underholdningen står tryllekunstner Si-
mon Arnø fra Slagelse for (han var deltager  
i ’Danmark har talent’) og lokale Flemming 
Lyse med band spiller musik.

Lækre pandekager vil blive serveret, og 
der arbejdes på at få stablet et stort kagebord 
på benene. Derudover vil  pølsevogn blive 
opstillet, så ingen risikerer at gå sultne hjem.

Arrangementet er gratis for alle, og der er 
ikke noget krav om, at man skal være med-
lem af  Stillinge IF for at deltage.

En mere præcis indbydelse vil følge i 

næste nummer af  2sogne og vil også blive 
hængt op i lokale butikker og andre offent-
lige steder.

Indbydelse til festen i forsamlingshuset lør-
dag den 11/11 kan ses på modstående side.

Stillinge IF er en sund idrætsforening
Idrætsforeningen har det generelt godt med 
sund økonomi og tilfredsstillende medlems-
tal, selv om der er hård konkurrence fra 
utallige fritidstilbud, ikke mindst fra mange 
private fitnesscentre. 

Det har igennem flere år været et mål for 
bestyrelsen af  fastholde medlemskontingen-
tet på et meget lavt niveau, så foreningen er 
tilgængelig for alle, hvilket er lykkedes uden 
at gå på komprimis med udbuddet af  sports-
grene. Dette har kun været muligt grundet 
frivillige lederes enorme og uselviske arbejde 
samt sociale engagement. Uden frivilliges 
indsats er der ingen lokal idrætsforening, så 
bestyrelsen siger mange gange tusind tak til 
alle frivillige - og har du lyst og mulighed for 
at bidrage med såvel stort som småt, så er 
du mere end velkommen. Frivilligt arbejde 
er livsbekræftende, og du vil være en del af  
og medvirkende til, at lokalområdet er at-
traktivt at bosætte sig i.

Selvfølgelig skal der også lyde en stor tak 
til alle medlemmer og brugere af  idræts-
foreningen - så hvem ved, forhåbentlig kan 
kommende generationer om yderligere 150 
år afholde et dobbelt så stort jubilæum.

Stillinge IF fejrer 150 års jubilæum
med to arrangementer
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       150 års fødselsdagsfest!   
Årene går og klokken slår 

nu er det Stillinge Idrætsforening der fylder 150 år. 

Festen skal holdes 

og indbydelsen foldes. 

Kom festglad med stil 

og gerne med et smil. 

11 november kl 18-02 er hvornår vi skal mødes 

Stillinge forsamlingshus er hvor mad og drikke skal nydes. 

Når maden i maven den fyldre 

vi til live musik dansegulvet myldre. 

 

Mange festglade hilsner Stillinge Idrætsforening  

 

S.U 20 oktober ved overførsel af 180 kr. til konto nummer: 5356 0343747 

P.S der er mulighed for køb af drikkevarer i baren. 

 

 

                                                 
    Petanque            Håndbold       Gymnastik          Fodbold            Badminton 
 

       150 års fødselsdagsfest!   
Årene går og klokken slår 

nu er det Stillinge Idrætsforening der fylder 150 år. 

Festen skal holdes 

og indbydelsen foldes. 

Kom festglad med stil 

og gerne med et smil. 

11 november kl 18-02 er hvornår vi skal mødes 

Stillinge forsamlingshus er hvor mad og drikke skal nydes. 

Når maden i maven den fyldre 

vi til live musik dansegulvet myldre. 

 

Mange festglade hilsner Stillinge Idrætsforening  

 

S.U 20 oktober ved overførsel af 180 kr. til konto nummer: 5356 0343747 

P.S der er mulighed for køb af drikkevarer i baren. 

 

 

                                                 
    Petanque            Håndbold       Gymnastik          Fodbold            Badminton 
 

Har du spørgsmål til arrangementet, 
så kontakt Christina Winther på mail: handbold@stillingeif.dk
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Sommeren 
I sommerferietiden er dagligdagen ikke så 
skemalagt, som resten af  året. Der er færre 
børn pga. ferie, hvilket åbner op for nye rela-
tioner 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, fo-
kus på kryb og kravl. 

Forløb 
Uge 24 var sidste uge med forløb, undervis-
ning, og de starter op igen 1. september, dog 
rykker børnene op i deres nye grupper fra 
1. august. 

Praktikanter
I uge 24 havde Askehavegård besøg af  4 
praktikanter fra Stillinge Skole. De havde, 
i par på 2, hver 2 dage i vores Hus, hvor 
de fik en fornemmelse af  dagligdagen i en 
institution. Det var en rigtig god oplevelse 
for begge parter.

Dyreflokken vokser. 
Vi er så privilegeret, at vores dyrehold stadig 
vokser. Vi har fået kyllinger af  egen avl sidst 
i juni måned. Børnene er vilde med de små 
pjuskede dyreunger, og det er super spæn-
dende at komme ned at se, hvor meget de 
er vokset.

Vi har også fået uventede tilflyttere i dy-
rehuset. Et svalepar har bygget rede oppe 

under taget inde i huset, så den landlige 
stemning har fået et par hak opad.

Halvtag i sensommeren
Da vuggestuen startede op, valgte vi at lave 
vores overdække på forsiden om til ligge-
hal til de mindste. Nu kan vi mærke, at vi 
mangler det til børnehavebørnene, så vi har 
besluttet at få bygget et nyt overdække på 
bagsiden, som vil blive bygget sidst på som-
meren.

Velkommen
Vi vil gerne byde velkommen til:

Logan, Freja, Theo og Milo, der alle star-
tede hos Larverne d. 1. juli.

Cecilie, der starter på Høloftet d. 1. 
august.

Laura, der starter hos Larverne d. 1. sep-
tember.

Farvel og god vind
Askehavegård Børnehus ønsker krudtugler-
ne: Oliver, Ela, Alfred, Stine, Gustav, Katja, 
Louise, Aya, Kian, Thea, Christian, Adam, 
Tristan, Jens og Noah. Al mulig held og lyk-
ke på deres vej.

Askehavegård kan være stedet for netop je-
res barn, så kig forbi hjemmesiden, ring og 
få en snak eller kom forbi og se, hvem vi er… 

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Askehavegård

Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk
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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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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  

 

	  



48       2sogne      August      2017     

Søndag den 8. juli 1945 blev sportspladsen 
i Kirke Stillinge by indviet ved en stor fest 
med omkring 1000 deltagere. Allerede i 
1942 købte sognerådet 2½ tønder land jord 
af  gårdejer H. Chr. Jensen, Ølandsgården 
for 7873 kr. Det var første del af  kommu-
nens planer om at udvide Kirke Stillinge 
og Kelstrup skoler, så de kunne rumme alle 
børnene fra kommunens henholdsvis nord-
lige og sydlige del. Sportspladsen blev pla-
neret i 3 niveauer til en fodboldbane og to 
håndboldbaner. Desuden var der tænkt på 
en skydebane. De første par år blev plad-
sen renholdt, indtil der kunne sås græs, og 
i 1944 blev der plantet hegn rundt om den. 
Dette arbejde blev udført af  gartner Madsen 
i Barkemosen. Landinspektør P. Toft Jensen 
havde udarbejdet projektet. Det hele kom til 
at koste næsten 22.000 kr., men sognerådet 
fik et tilskud på 8.000 kr. 

Den store indvielsesfest begyndte kl. 14 
med, at idrætshold på 100 børn og 100 voks-
ne med musik og faner i spidsen marcherede 
ind på banen. Der var opstillet et højtaler-

anlæg, så den store forsamling kunne følge 
med i programmet. Efter en fællessang: Der 
er et yndigt land, bød sognerådsformand 
Holger Højland, Kildegården, forsamlingen 
velkommen. Så råbte man hurra for kongen 
og fædrelandet og sang ”Kong Christian”. 
En sådan højtidelig indledning var popu-
lær på dette tidspunkt, kun to måneder ef-
ter krigens afslutning. Højland gjorde rede 
for pladsens tilblivelse og takkede dem, der 
havde udført arbejdet. Den næste taler var 
folketingsmand Arnth-Jensen som formand 
for De danske Skytte- Gymnastik- og Idræts-
foreninger. Han sluttede med at takke sog-
nerådet og erklære pladsen for åben. Så talte 
lærer Rosholm på skolens og lærernes vegne, 
og han takkede særligt tømrermester Hans 
Christensen for den smukke flagstang, han 
havde ladet stille op. Formanden for Stillin-
ge Idrætsforening, landmand Hans Rasmus-
sen, Bildsø, udtrykte de unges tak for sports-
pladsen. Derefter sang et børnekor under 
ledelse af  lærer Hansen, Øster Stillinge, og 
så begyndte sportsopvisningerne. 

Stillinge  sportsplads  ved mejeriet
Af Helge Christiansen

Fodboldholdet med ”de tykke” 1945. Forrest fra venstre: Laurits Dyrving, målmand lærer Rosholm og dommer 
lærer Havemose. Bageste række nr. 2 smed Svend Møller, nr. 4 vognmand Evald Larsen, nr. 5 Viggo Hansen.
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Under ledelse af  lærer Bagge, Kelstrup, 
gjorde de store børn fra kommunens 5 sko-
ler gymnastik, og derpå fulgte gymnastik 
af  karle- og pigehold fra Stillinge. Skole-
børnene spillede håndbold, og endvidere 
var der fodboldkamp mellem Stillinge og 
Vemmelev med resultatet 6-2 til Stillinge. 
To herrehåndboldhold spillede mod to hold 
fra Stillinge. A-holdet fra Stillinge vandt 
med 6-5, og B-holdene spillede uafgjort 0-0. 
I damehåndbold vandt Havrebjerg over 

Stillinge med 3-0. Dagens sidste festlige og 
uforglemmelige oplevelse blev en håndbold-
kamp mellem tykke og tynde damer og en 
fodboldkamp mellem tykke og tynde mænd. 
Alle var i fantasifulde påklædninger, og reg-
lerne var der ingen, der tog hensyn til. Re-
sultatet af  kampene blev da også usikkert.

Festen sluttede med en tale af  pastor Ole-
sen.

Kilder: Sognerådets forhandlingsprotokol og Sorø 
Amtstidende den 9. juli 1945.

Dommer lærer Havemose fra Næsby med damecykel, 
signalhorn, spadserestok og vækkeur. Til højre: Murer 
Andersen.

Laurits Dyrving taber bukserne som et festligt indslag i 
underholdningen.

Fodboldholdet med ”de tynde” 1945. Forrest Knud Jacobsen liggende, en målmand med skilt ”Adgang forbudt” 
og dommer lærer Havemose. Bageste række nr. 2 murer Marius Andersen og nr. 5 murer Rudolf  Nielsen. Hvem er 
de øvrige?
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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

• 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. 7.30-18.00
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

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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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER 
    V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP 

 

 TRELLEBORG ALLE 1  4200 SLAGELSE 
  TLF: 28 60 51 52 - RING OG BESTIL 

 
 
 
 

 

 BUKETTER 
 BEGRAVELSE 
 RECEPTIONER 
 BRYLLUP m.m. 

GRATIS  
LEVERING  

I HELE SLAGELSE 

 ÅBNINGSTIDER: 
MAN-TORS:10-16 
FREDAG:    10-17 
LØRDAG:     9-13      ELLER EFTER AFTALE
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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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Vi havde d. 24. maj åbent hus for de kom-
mende 3.-4. klasser, hvor vi var vært med 
pølser og brød fra pølsevogn. Tak for lån af  
pølsevogn gennem Henning og tak til Anita 
fra Brugsens bestyrelse for at lange pølser 
over disken.

Vi havde nogle super hyggelige timer 
med dejlige nye børn og forældre.

D. 18. juni tog vi traditionen tro i Bon-
bonland med vores medlemmer. Som vanlig 

en super dejlig dag og med skønt vejr. Tak 
for lån af  jeres dejlige unger.

Klubben åbner igen efter sommerferien 
d. 4. september med udvidet åbningstider: 
mandag, tirsdag, onsdag og torsdag mellem 
kl. 14.00-20.00. Vi glæder os til at hilse på 
nye og gamle medlemmer samt forældre.

Bestyrelsen Klub Stjernen
Dorthe Gliese

Det skulle være sommer, meeen den lader 
vente på sig.

Vi er startet sommerferie her i huset, så I 
vil ind imellem møde nogle nye mennesker.

Pia Winter er færdig uddannet SSA’er så 
hende har vi i huset igen i slutningen af  juli. 
Det glæder vi os til.

Vi har haft afslutning på erindringsdans. 
Tak for stor opbakning.

Husk vi starter op igen 7. september.
Vi har stadig vores små gåture - det er 

noget beboerne nyder.
Vi har lige fået vores økomærke i sølv, det 

er rigtig flot klaret af  personalet.
Vi prøver at få flere aktiviteter op at stå, 

så bor du udenfor plejehjemmet og har lyst 
til at deltage, skal du være velkommen

Der er stadig gymnastik fredag formid-
dag, hvis nogen ude fra vil deltage.

Der kan være ændringer i aktiviteterne, 
pga. sommerferie.

I september rejser vi på ferie til Dronnin-
gens Ferieby med de borgere på hjemmet, 
der vil med. Det er 9. gang vi tager afsted.

Vi byder velkommen til nyt medlem fra 
ældrerådet i vores pårørende-råd: Tonny 
Horndrup. 

Hjemmeplejen skal arbejde med værdig-
hed, hos borger i eget hjem, hen over efter-
året.

HUSK loppemarked starter op igen den 
første lørdag i måneden.

Stillinge Plejecenter.
Lilian Nielsen

www.klubstjernen.dk

Kr. Stillinge Plejecenter
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Onsdag d. 23. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 6. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 17. september kl. 14.00
Cohen i Stillinge Kirke

Onsdag d. 20. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Tirsdag d. 3. oktober kl. 19.00
Valgmøde i Stillinge Forsamlingshus

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

Mødekalender 

Fredag d. 4. august kl. 18.00
Picnickoncert ved Stillingehallen

Onsdag d. 9. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag/søndag d. 12./13. august
Art Market i Hejninge

Søndag d. 13. august kl. 10.00
Loppemarked i Spejdergården

Tirsdag d. 15. august kl. 10-17
Udflugt til Den fynske Landsby

Søndag d. 20. august kl. 10.00
Indian Summer Run i Bildsø Skov

SÆT X I KALENDEREN

Lørdag den 4. og 11. november 2017
STILLINGE IF 

AFHOLDER 150 ÅRS JUBILÆUM

Vellykket Sct. hans i spejdergården
Vejrguderne var med os, da der blev holdt Sct. Hans fest ved spejdergården i Kirke Stillinge. Der blev grillet, bagt 
snobrød og holdt bål-tale ved Helle Jacobsen. Her efter blev bålet tændt af  spejderne, store såvel som små.

Spejderne




