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Nyt fra lokalrådsformanden
I maj var Lokalrådet aktivt omkring Mindestenen på Støvlebækvej. Vi fik plan-
tet en del af området til med noget bunddække i håb om, at det med tiden vil 
gro til og lukke af for ukrudtet. Vi kunne dog desværre ikke dengang skaffe 
planter nok, så vi må på den igen til efteråret. I den forbindelse modtages 
bunddække-planter med tak – har du planter, der kan deles eller som du blot 
vil af med – så kontakt Lokalrådet på 2sogneformand@gmail.com. Lokalrådet 
har også indkøbt et bord/bænke-sæt til pladsen foran Mindestenen, således at 
man her kan sidde i eftertænksomhed eller blot nyde et hvil, frokost, aftenkaf-
fen eller lignende.

Lørdag d. 28. august holder Plejehjemmet sin traditionsrige, årlige sommer-
fest. Festivitassen har bredt sig til resten af byen, hvor de handlende holder 
markedsdag med rigtig gode tilbud, se mere om dette arrangement andet sted 
i bladet. Har du input, en god idé, eller vil du give en hjælpende hånd, så kon-
takt Lokalrådets Susanne Hvitnov på 2sogneformand@gmail.com. Læs mere 
om arrangementet på www.2sogne.dk.

Nyt fra HUSET
På Byrådsmødet mandag d. 28. juni blev midlerne til HUSET frigivet – politiker-
ne har således formelt igangsat arbejdet med at realisere vores byggeplaner. 
Allerede om formiddagen samme dag havde Kommunale Ejendomme udbudt 
opgaven – at projektere og opføre det fælles foreningshus i Kr. Stillinge. Kom-
munale Ejendomme forventer, at HUSET står færdigt i maj 2011, altså i god tid 
til at bl.a. Ungdomsklubben Stjernen kan flytte ind og åbne efter sommerferien 
til næste år.

Det offentlige udbud er en prækvalifikation, altså ”en runde” hvor alle skrift-
ligt kan afgive oplysninger om deres firma. Af disse firmaer udvælges så 5 
firmaer, der får lov at byde på selve opførelsen af HUSET. Opgaven til disse 5 
firmaer er stillet i ”omvendt licitation”, det vil sige, at de bydende skal udar-
bejde skitser og beskrivelse, der viser, hvor stort og godt de kan bygge for 3.8 
millioner.

Der er på parkeringspladsen i forlængelse af hallen allerede foretaget geo-
tekniske undersøgelser for bestemmelse af jordens bæreevne, vi skulle jo nø-
digt have, at HUSET får sætningsskader p.g.a. dårlige bundforhold.

Alt i alt tyder det på, at vi meget snart kan se og høste frugten af de sidste 
3 års arbejde. Det hele startede i efteråret 2007, hvor Niels Christensen fra 
Ungdomsklubben Stjernen og jeg mødtes på fodboldbanen ved Støvlebæk-
vej og ”tegnede et hus”, hvad der dengang måske virkede som et luftkastel, 
men som nu altså snart bliver til virkelighed. Der er blevet lagt et stort stykke 
arbejde i projektet i de 3 forgangene år, og resultatet er da også kommet på 
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rekordtid – dette selvfølgelig fordi tiden var med os, men også p.g.a. arbejds-
gruppens engagement og evne til at spille taktisk. Her fra Lokalrådet skal lyde 
en stor tak til Annette Kaae, Erik Stig Jørgensen, Brian Madsen, Niels-Jørgen 
Düring, Niels Christensen og Allan Jensen for deres indsats og medvirken til 
realiseringen af vores fælles bygning HUSET.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Markedsdag i Kirke Stillinge
I forbindelse med Kirke Stillinge Plejecenters årlige sommerfest den 28. august 
er alle sejl sat til for, at det kan blive en fornøjelig dag. Aktiviteterne begynder 
kl. 10.00, hvor plejehjemmet åbner for salg af diverse drikkevarer, kager, pølser 
etc. Samtidig har lokale kunsthåndværkere og grøntsagsavlere åbnet deres 
boder med friske grøntsager og blomster, hjemmestrik, malerier, lys og servi-
etter. I løbet af dagen er der musikalsk underholdning med Helle J.

Traditionen tro vil der være amerikansk lotteri, hvor både de lokale hand-
lende samt sponsorer i Slagelse har skænket flotte præmier. Trænger du til 
massage fordi du er træt i leddene, så kom forbi og prøv plejehjemmets mas-
sagestol. Børn får mulighed for at lave børneloppemarked bare de selv med-
bringer borde og hvad de ellers behøver.

Brugsen laver udendørs sommermarked, hvor der bliver lejlighed til at gøre 
et godt kup. Hos elektrikeren sker der også ting og sager.

Det lille tog vil køre i pendulfart fra Jongshøj Maskiner til Petanquepladsen, 
hvor ihærdige Petanquespillere vil vise, hvordan man spiller, og der vil også 
være mulighed for selv at prøve.

Spejderne holder ligeledes Åbent Hus, så lad vejen falde forbi og se om der 
ikke er gang i noget spændende.

Jongshøj Maskiner holder også åbent samme dag, og falder din vej forbi 
demonstrerer de sikkert en spændende maskine...

Falkoneren Tina Jensen vil kl. 12.30 på arealet overfor plejehjemmet vise 
og fortælle om rovfugle og rovfuglejagt, og mon ikke vi også får lov til at se 
hendes høg i fuld udfoldelse?

Har du ikke fået set vores nyrenoverede kirke vil vores præst, Morten Brøg-
ger, vise rundt i kirken og åbne til tårnet, hvor der er en fremragende udsigt 
til vores dejlige landsby. Han vil være i kirken mellem kl. 11.00 og 12.00, hvor 
vores dygtige lokalhistoriker, Helge Christiansen, også vil fortælle om kirkens 
smukke kalkmalerier.

Har du/ I forslag til andre spændende aktiviteter denne dag så kontakt Su-
sanne Hvitnov senest den 18. august på 58506100.
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Den ny sæson i Landsbykoret starter 
tirsdag den 7. september 2010 kl. 19.00

Så er det igen blevet tid til at få fjernet rusten fra 
stemmebåndet og at få strammet sangermusklerne.

Nye og gamle sangglade sangere 
af begge køn og i alle aldre er velkomne 

hver tirsdag fra kl. 19.00 til 21.15 
fra september til april 

i musiklokalet på Stillinge skole.

Mvh. 
Bestyrelsen og korleder Charlotte Nielsen

NB: tirsdag den 21. sept. starter vi med generalforsamling

Læs evt. mere om Landsbykoret 
på korets hjemmeside under www.2sogne.dk 

eller i LOF-kataloget.
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www.klubstjernen.dk

Klubben 
åbner igen 
tirsdag den 

21. september 2010
Kl. 14 til 21

Indbrud i boldskur
Der har været indbrud i boldskuret ved Stillingehallen to gange i løbet af 
foråret og sommeren. Begge gange er der forsvundet net indeholdende 
fodbolde til ungdomsspillerne, så hvis du har set disse net eller evt. fod-
bolde med SIF skrevet på, må du meget gerne melde det til underteg-
nede. Et net er fundet i Havrebjerg, mens andre net med bolde stadig er 
forsvundet.
Såfremt du har oplysninger, kontakt venligst Ole Madsen, tlf. 21 40 20 30.

Spejderstart
Det nye spejderår starter den 18. og 25. august.

Flokken (kommende 2. og 3. klasse) onsdag den 18. august kl. 18.00-20.00.
Troppen (kommende 4. klasse og opefter) onsdag den 25. august kl. 18.15-20.15.

Kom og vær med til en aktiv og spændende fritid.
Vil du høre nærmere er du velkommen til at kontakte

Addi Hansen (Flok) tlf. 58 54 71 73 · Rikke Jørgensen (Trop) tlf. 58 52 71 95

SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 95,- kr.
Luksus permanent 538,- kr.
Miljøvenlig permanent 618,- kr.
Langt hår 693,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-17

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22
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Kom og være med til 
”ZUMBA i den fri natur”

Aktiv Natur Velvære vil gerne invitere alle som har lyst til at deltage i ”Zumba i 
den fri natur”. Arrangementerne er gratis og der er ingen tilmelding – man kom-
mer blot, gerne iført noget behageligt tøj.

Zumba blev skabt i midten af 90’erne og er inspireret af den traditionelle 
cumbia-, salsa-, samba- og merengue-musik.

Siden Zumba begyndte i USA i 1999, er det blevet én af de hurtigst vok-
sende dansebaserede fitnessformer i staterne, hvor elever i alle aldre forelsker 
sig i den smittende musik, de nemme dansetrin og de kropsrelaterede fordele.

Der er Zumba på følgende søndage: 
18. juli, 15. august og 12. september. Alle dage kl. 9.30-10.30.

Der er instruktion af ”House of Zumba, Danmark” ved instruktør Ines B.
Efterfølgende vil der være mulighed for at blive instrueret i brugen af Fitness 

redskaberne på pladsen. 
Arrangementerne foregår på Foreningens Fitness bane i Bildsø skov (bag-

ved ”Bildsøskov feriekoloni”). Der er parkering på P-pladsen på Stendyssevej, 
og derfra er der skiltet til Fitnesspladsen. Der er mulighed for at købe vand.

Aktiv Natur Velvære har modtaget tilskud fra Slagelse kommune til at arran-
gere forskellige events i løbet af sæsonen. ”Zumba i den fri natur” er derfor et 
af disse tiltag, som foreningen nu knytter til sine mange andre friluftsaktiviteter.

Læs evt. mere på foreningens hjemmeside på www.aktivnatur.dk 

Ca. 200 var mødt op til den første gang Zumba den 18. juli i Bildsø skov.
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HUSK
- en salgsvurdering fra Nybolig Jan Milvertz er gratis
                 og uforpligtende, og skulle dit fritidshus 
                     - mod forventning ikke blive solgt, 
                         så koster det dig naturligvis ikke 
                          en krone.

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

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

www.nybolig.dk En ordentlig handel
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Indkaldelse til generalforsamling i

Hejninge - Stillinges venner
Tirsdag den 26/10 2010 kl. 19 i Stillingehallens cafeteria

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse og suppleanter

På valg er:
Caroline Hye (ønsker ikke genvalg)

Niels Christensen (ønsker ikke genvalg)
Niels Jørgen Düring (Suppleant)

6. Valg af revisorer

På valg er
Revisor suppleant Lars Schou

7. Eventuelt
 

Indkommende forslag skal være formanden i hænde 
senest  14 dage før generalforsamlingen på 

hejningestillingesvenner@gmail.com

Med venlig hilsen
 Bestyrelsen
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Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE 
EL - FORRETNING A/S 

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

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen 

Frisør 
Harlekin

v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket mandag · Også solarium
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

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

Tlf. 40 50 32 48

Flytning og kurérkørsel

Kirkens
Korshær
Slagelse

Møbelgenbrug
Stenstuegade 5
Tlf. 58 53 24 11

Åben:
Tirsdag 10-14
Torsd. & fred. 14-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Tøj og ting
Løvegade 10
Tlf. 58 53 47 11

Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-12
(gratis afhentning)

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

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

Øster Stillinge
(Møllers Stue- og Havecenter)

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

Åbningstider:

Hverdage 9.00-17.30
Weekend og helligdage

9.00-16.00

www.bo-groent-slagelse.dk
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ÅLEGILDE
i Stillinge Forsamlingshus

lørdag d. 2. oktober 2010 kl. 18.30

Vi starter med en sildemad.

Vælg mellem:
Friske pandestegte ål

eller
en god engelsk bøf med tilbehør

Dessert + kaffe 

Pris kr. 240,- pr. person
der dækker:

Entré, levende musik v/ Allan Lund 
samt god mad - excl. drikkevarer

Kom og få en hyggelig aften sammen med dine naboer.

Sidste tilmeldingsfrist:
Søndag d. 26. september 2010 til

Formand Erik Larsen, tlf. 58 54 74 13
Claus, forsamlingshuset, tlf. 58 54 72 91. Mobil 40 13 10 53
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Mortens Aften
Kelstrup Forsamlingshus holder traditionen tro 

Mortens Aften
Onsdag den. 10. november 2010 kl. 18.00

 

Hovedretten består af:

And stegt med svesker og æbler, 
brune og hvide kartofler, rødkål og dansk sovs.

Desserten er:
Hjemmelavet æblekage og kaffe.

Alt dette får I for kr. 100,00 pr. person.

Der sælges øl, vin og vand i baren.
Salg af kinesisk lotteri med flotte gevinster under middagen.

Bindende tilmelding kan ske senest den 1. november 2010 
til Rita Sørensen, tlf. 58 54 93 02

Max. 80 personer til arrangementet – først til mølle princippet

Kom og vær med til en hyggelig aften med venner, 
familie og naboer.

Kelstrup Forsamlingshus - et besøg værd.
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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

el
ig

 o
g

 v
el

ti
lla

ve
t 

m
ad

Lars Meng 58 85 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

Billige planter!
Har du planen, har vi planterne.

Mail eller send din planteliste til os, 
og vi giver et uforpligtende tilbud.

Haves på ”lager”:
Normannsgran, Bøg, Spirea, Liguster, Snebær, Fjeldribs m.m.

Med venlig hilsen: Kjeld J Andersen, Kildemosen i/s
Kildemosen 4, 4200 Slagelse. 58 54 90 60, kja@intranet.dk.
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND
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Stillingevej 52 b, Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Tlf. 21 40 20 30

Græsslåning · Hækkeklipning · Ukrudtsbekæmpelse 
Beskæring af frugttræer og buske

Reparation af hus · Mindre mureropgaver
Oprydning · Opsyn med hus og have
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

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

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk

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

autoriseret kloakmester, tømrermester,
døre og vinduer i lærketræ, med eller uden isætning.



20 2 sogne

Byfesten 2010 
Lørdag den 19. juni 2010 var der for 3. gang byfest her i Kr. Stillinge.

Fredag eftermiddag fik en flok frivil-
lige pladsen ved hallen omdannet til de 
rammer, der skulle bruges til lørdagens 
aktiviteter.  Boder, telte, hoppeborge og 
vandbassinet blev hurtigt stillet op. De 
mange frivillige skal havde en stor stor tak 
for hjælpen, uden jer ville dette ikke kunne 
lade sig gøre.

Lørdag åbnede pladsen kl. 10.00. 
Børneloppemarked, hvor børn og barnlige sjæle kunne få rodet lidt op i 

gemmerne, var repræsenteret med flotte boder, hvor der blev handlet, byttet 
og snakket en del.

Flotte veterantraktorer blev igen i år vist frem, tak for det. 
Det lille tog havde også fundet frem til pladsen og kørte rundt gennem byen.
Liften, der kunne vise området fra højderne, var også i år at finde på plad-

sen.

  

Pladsen var pænt besøgt gennem dagen, pølseboden med de lækre pølser fra 
Leif Henriksen, slikboden med is og guf, samt Ølvognen fik besøg af de frem-
mødte gæster. De forskellige aktivitetsboder, ballonskydeteltet, flødebollema-
skinen og piratskibet lokkede folk til, piratskibet var i år besat af bland andre:

Leif Spånager Lærer Anita Lars Schou

   
Der var masser af vandture til dem alle, specielt Anita, som er lærer på Stil-
linge Skole, fik trukket mange børn til og det blev en våd omgang selv om hun  
truede dem med lektier hele ferien, hvis de skød hende ned i vandet.  



Lokal rådets formand Lars Schou Pedersen måtte også nyde det våde vand. 
Den første der fik ham ned af pinden var hans egen søn, så hvad mon der lige 
skulle afgøres? Vi takker de friske ”Pirater” for besøget på pinden..
 
Stillinge IF havde i år inviteret Stjerneholdet til en dyst mod fodboldseniorer 
samt en kamp mod alle sponsorerne. 
Kampene blev kommenteret af selveste Sten Ankerdal, som havde gjort os 
den ære at komme. Vi takker for de altid sjove kommentarer.

Fodboldungdom havde inviteret hold ude fra til fodboldturneringen Spar Nord 
Cup, som foregik på de små oppustelige baner. Resultatet blev som følgende:
Pigerne:  1. Kr. Helsinge  2. Ruds-Vedby  3. Kr. Stillinge  4. Dianalund 
Drengene:  1. Kr. Stillinge  2. B73  3. Svebølle 1  
Det var en vellykket turnering, hvor hovedpræmien var en mp3-afspiller spon-
soreret af Spar Nord.

Igennem hele dagen var der mulighed for at købe lodsedler, hvor gevinsterne 
var sponsoreret fra lokale erhvervsdrivende:
Bo-Grønt, HH Auto, Keen Birkemose, Kom-Ann, Leif Henriksen,  Malerfirmaet 
Bo Nielsen aps, Henrik Jensen VVS, Jongshøj Maskiner, Kr. Stillinge El-forret-
ning, Birkedal auto, Møllegården, Madsen Antenneservice, Galleri Scheel, 
Max Bank, Skovhuset, Stillinge auto, Jysk Sengetøj, Ølandsgården, Fritids-
klubben Stjernen, Dagli´Brugsen Kr. Stillinge, Slagelse Kommune, HJ Huse, 
Spar Stillinge Strand, Slagelse Liftudlejning, Frisør Harlekin, Danish Agro, Fi-
scher & Flindtholt Aps, Jørgen og Jytta’s grønsager, Malergården Høng, Svane 
Køkken, Maria Ege Øster Stillinge, Reersø Kro, Havrebjerg VVS- & Blikkensla-
gerforretning Aps og R.M. Maskinbrodering.

Vi vil gerne takke alle sponsorer for de mange flotte gevinster og andre for-
mer for sponsorater, som har gjort det mu-
ligt at afholde denne store dag.

Der var også mulighed for at snuse til 
Spejderlivet som havde fået telt midt på 
pladsen i år. Der blev lavet snobrød over 
bålfadene, hvilket mange hyggede sig med.
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Kirke Stillinge Jagtforenings Jagt-
horns blæserne kom forbi og for-
talte om Jagthornet og blæste for 
publikum.
Vi takker begge foreninger for deres 
deltagelse på denne dag.

Uddeling af midler fra Støtteforeningen Hejninge Stillinges Venner. 
Formålet med Støtteforeningen Hejninge-Stillinges Venner er at yde støtte til 
sognenes foreninger, institutioner og andre interessegrupper, enten i form af 
aktiv indsats, økonomisk støtte eller lignende.
I år blev der ved Byfesten uddelt midler til følgende:
Spejderne 6000 kr. 
SFO2 1500 kr.
Stjernen 5000 kr.
Idrætsforeningen 10000 kr.

Vi ønsker dem tillykke og håber 
de får glæde af midlerne. 

Gadefesten.
Gadefesten blev afholdt om aftenen, hvor ALMOST HEAVEN med musiker 
Jimmi Jørgensen spillede op til dans. I år var der tilmeldt ca. 110 personer.

Det var dejligt at se så mange af de nye indbyggere, desværre var flere af 
de gamle kendte ansigter fra området svære at få øje på, men der var jo også 
fodboldkamp i tv.

Det ville være dejligt at se endnu flere mennesker til næste års fest som bli-
ver den 18-6-2011. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og tag naboerne med, 
så fællesskabet i de 2 sogne kan blive styrket.  

Dette års udvalgte til at arrangere festen til næste år blev igen Daggi Thom-
sen ”borgmester”, Lene & Finn Christensen ”Olderfrue” og ”oldermand”

Caroline Hye, Anette Elkjær samt Hejninge-Stillinges venner takkes for 
samarbejdet ved denne fest.

Tak for indsatsen og deltagelsen ved dette års byfest. Vi glæder os til at se alle 
til næste år den 18-6-2011.  

På vegne af Hejninge-Stillinges Venner 
”Borgmester” Daggi Thomsen
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FYRTEST

OLIEFYRS
SERVICE-
FIRMA

• REPARATION
• RENSNING
• JUSTERING
• UDSKIFTNING AF OLIEFYR

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

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

Højtryksspuling og tømning 
af samle- og 
septiktanke

Tlf. 58 85 24 70

Gangergaardens 
Maskinstation A/S

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

Kom-Ann

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

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

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

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

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

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

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

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.
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Aut. VVS-installatør

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

www.naesbyvvs.dk · info@naesbyvvs.dk

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

AUT. EL-INSTALLATØR & INGENIØR

v/ Flemming Jørgensen
Bildsøvej 20, Bildsø, 4200 Slagelse

Telefon 58 54 70 20 - 23 96 70 20
E-mail: bildsoe-el@mail.dk
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Stillinge IF 
2007/2008

Hvad skal DU bruge vinteren til???

Læs på de næste sider hvad DIN idrætsforening,
har at tilbyde dig og din familie.

6718
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Hvad skal du bruge efteråret og vinteren til???

Læs på de næste sider hvad DIN idrætsforening,
har at tilbyde dig og din familie

6718
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Stillinge IF
2010/2011

i Stillingehallen
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  GYMNASTIK
TID  DAG  HOLD  Alder INSTRUKTØR  

16.30-17.15  Mandag  Troldunger  1-3 år Ragnhild
16.30-17.15  Mandag  Krudtugler  3-5 år Stine   
17.15-18.15  Mandag  Vildbasser  0.-1. klasse Mie 
17.15-18.15  Mandag  Spilopper  2.-3. klasse Malene 
18.15-20.00  Mandag  Stortrampolin 1 fra 6 år Henrik
19.00-20.00  Mandag  Mix-hold   Inge-Lise 
18.15-19.00 Mandag Zumba fra 7. klasse Anna-Louise
15.00-16.00  Tirsdag  Dame motion   Inge-Lise 
16.00-18.00  Fredag  Stortrampolin 2  Henrik

NYT NYT! Kom og prøv tidens nye fitness trend ZUMBA. 
Træning d. 13. og 20. september GRATIS! 
Herefter kr. 30,- pr. gang eller kontingent (kr. 400,-)

STARTTIDSPUNKT: mandag den 13. september i Stillinge Hallen, 
Stortrampolin 1+2: mandag d. 16. august

Se nærmere beskrivelse af de enkelte hold på www.stillingeif.dk

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig på forhånd 
- bare mød op i hallen! 

Kontaktperson: Henrik Jensen, 
tlf. 20 15 03 07

  FODBOLD
Kl 16.00-17.30 Piger Årg. 1999-2004 v/ Heidi-Birgitte og Ina
 
Kl 17.30-18.30 Drenge Årg. 2001-2004 v/ Kenneth og Lars
 
Kl 18.30-19.15 Drenge årg. 1998-2000 v/ Frank
 
Kl 19.15-20.00 Drenge årg. 1994-1997 v/Ole
 
Kl. 20.00-22.00 Senior og Oldboys
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 HÅNDBOLD

Vil du spille håndbold?
 
Stillinge IF – Håndbold tilbyder nu træningstider onsdag eftermiddag fra 
kl. 16.00 til 2 nye håndboldhold i sæsonen 2010/2011 fra september til 
marts/april.
 
Der skal være minimum 10 tilmeldte på et hold, før det vil blive 
oprettet. Hvert hold vil få tilknyttet en træner og har mulighed for at 
spille med i vinterturneringen med kampe primært om søndagen – Ca. 
20 kampe.
 
De mulige årgange er hhv. u-6 (Årgang 2004 og senere), u-8 (02-03), 
u-10 (00-01), u-12 (98-99), u-14 (96-97), u-16 (94-95) og u-18 (92-
93). Bemærk: Et U-6 barn kan godt spille på et u-8 hold.
 
Da holdsammensætningen endnu ikke kendes, vil de årgange, hvor flest 
har tilkendegivet interesse få de 2 tilgængelige træningspladser.
 
Skulle der være et større ønske om håndboldtræning, vil det blive 
undersøgt, om der er mulighed for yderligere træningstider på andre 
dage.
 
Det koster 400,- kroner at spille håndbold for en sæson – (de 3 første 
gange fungerer som gratis prøvetid).
 
Interesse tilkendegives på e-mail til haandbold@stillingeif.dk senest d. 
10. august 2010. Alle henvendelser besvares.

Onsdag d. 18. august kl. 16-18 vil der være fri træning for alle børn, 
hvor du vil få mulighed for at prøve, hvad det er at spille håndbold.

Der er håndboldtræning hver onsdag i tidsrummet 
kl. 16.00-22.00 i Stillingehallen.

Læs mere på www.stillingeif.dk
 
Med venlig hilsen

Mette Frimann Nielsen
Stillinge IF – Håndbold
Tlf.: 22550969
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Har du spørgsmål, gode ideér, ris eller ros, er du altid velkommen til at 
ringe til:

Fællesformand:  Jacob Raft Tlf. 5182 2778
Næstformand:  Pia Svendsen Tlf. 3092 9447 
Kasserer:  Leon Johansen Tlf. 5854 9161
Fodbold ungdom:  Ole Madsen Tlf. 2140 2030 
Fodbold senior:  Kim Nielsen Tlf. 2073 9789
Gymnastikformand:  Henrik Jensen Tlf. 2015 0307
Håndboldformand:  Mette Frimann Nielsen Tlf. 2255 0969
Badmintonformand:  Kjeld Andersesn Tlf. 4013 3939
Petanqueformand:  Bent Heegaard Tlf. 5854 0436

Se også www.StillingeIF.dk 

 BADMINTON

Indskrivning til Badminton sæson 2010-2011
Tirsdag d. 10. august kl. 18.30 - 19.30 i Stillingehallen
Opstart Tirsdag d. 17. august.

Medbring: navn, adresse, fødselsdato og evt. e-mail på 
den eller dem, som du ønsker at spille sammen med.
N.B. Det er meget vigtigt, at vi får fødselsdato på samtlige spillere, da 
det indgår som en del af vores PBS-system.

Børnetræning: Tirsdag   16.00-17.00                       
 Kontingent; 375,-            

Voksne: Tirsdag   17.00-21.00
 Kontingent; 400,-
 
Aktivitetskalender
Indskrivning til badminton:    Tirsdag d. 10. august              
Sæsonstart:  Tirsdag d. 17. august
Badminton dag for børnene:   Lørdag d. 25. september           
Juleturnering:   Søndag d. 14. november                     
Juleafslutning:   Tirsdag d. 14. december
Klubmesterskab:  Søndag d. 13. marts                
Sæsonafslutning: Tirsdag d. 12. april
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LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leve-
res.

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng

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

Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

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

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

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

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

tørt brænde på lager.

JHN
Tømrermester

JESPER HVID NIELSEN
Gasekærvej 6, Kelstrup

4200 Slagelse

Kontor
Enghave 108

4281 Vemmelev
Tlf. 20 16 52 12

www.jesperhvid.dk
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Godt håndværk

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

jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

BRænDetRæ 
Bøg eller Ask aflagt i 2,7 m stakke 

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

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

Valdbygaard Skovdistrikt

FÆLLESFORMAND Jacob Raft tlf. 51 82 27 78
BADMINTON Kjeld Andersen tlf. 40 13 39 39
FODBOLD - ungdom Ole Madsen tlf. 21 40 20 30
FODBOLD - senior Kim Nielsen tlf. 20 73 97 89
GYMNASTIK Henrik Jensen tlf. 20 15 03 07
PETANQUE  Bent Heegaard tlf. 58 54 04 36
HÅNDBOLD Mette Frimann Nielsen tlf. 22 55 09 69 
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www.stillingeif.dk

Stillinge Idrætsforening
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STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

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

www.strandensmalerservice.dk

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN
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Dit lokale byggefirma

MTB BYG
www.mtbbyg.dk

Alt indenfor
- Murerarbejde
- Tømrer- og snedkerarbejde
- Tegningsarbejde
- Byggeansøgning m.m.

Alt sammen til absolut rimelige priser
Indhent uforpligtende tilbud

Martin Pedersen
Murer
Tlf. 2384 9818
map@mtbbyg.dk

Karl H. Pedersen
Tømrer/byggetekniker
Tlf. 2986 6209
khp@mtbbyg.dk

MTB BYG
Bildsøvej 40, Kr. Stillinge
4200 Slagelse
www.mtbbyg.dk
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Stillinge Skole
Bærbar PC til alle elever i 3. kl. og 4. kl.
På Stillinge skole har vi igennem de sidste par år haft fokus på anvendelsen 
af it i undervisningen, og det vil vi fortsætte med. Vi mener, det er væsentligt, 
at eleverne på Stillinge skole mestrer de muligheder, der er for anvendelse af 
IT, og derfor indkøber vi bærbare pc´er til alle elever på 3. og 4 årgang. Vi vil 
indkøbe til 3 årgang hvert år, indtil alle elever fra 3.kl. – 7.kl. har deres ”egen” 
bærbare pc på skolen.

Hver elev får et skab, hvor skolematerialer kan opbevares og den bærbare 
PC kan sættes til opladning. Vi forventer, at vi langt mere effektivt kan inddrage 
anvendelsen af IT i undervisningen og dermed opnå, at eleverne får et bedre 
udbytte af undervisningen.

De øvrige elever vil naturligvis stadig have adgang til de tre mobile klasse-
sæt af bærbare pc´er, vi råder over, og der vil fortsat være 2-4 stationære pc´er 
i hvert klasselokale.

Når vi har fokus på anvendelsen af IT i undervisningen, skyldes det udviklin-
gen på arbejdsmarked og på de uddannelsesinstitutioner som skolens elever 
skal videre til, når de har afsluttet deres skolegang på Stillinge skole.

Ligesom man på Gutenbergs tid ikke kunne forudse de fulde samfundsmæs-
sige konsekvenser af, at trykkekunsten blev opfundet, kan vi heller ikke over-
skue det endegyldige billede af fremtidens digitale ungdomsuddannelser og 
hvilke kvalifikationer, der vil blive efterspurgt på arbejdsmarkedet om 5-10 år. 
Der er dog nogle klare tendenser, der indikerer retningen for, hvordan uddan-
nelsesinstitutioner og arbejdspladser vil udvikle sig i fremtiden:
•  Alle elever, lærere, forældre og andre samarbejdspartnere vil have adgang 

til internettet altid, og alle vegne. Det vil give mulighed for e-læring, video-
konferencer og selvlæring med en langt større uafhængighed af skemaer og 
skolens / arbejdspladsens fysiske rammer, end vi kender det i dag.

•  Inden for en kort årrække vil undervisningsmaterialer i langt overvejende 
grad være digitale, hvad enten det drejer sig om tekst, videoklip eller lydop-
tagelser.

•  Intelligente værktøjer og interaktive undervisningsforløb vil blive en integre-
ret del af langt de fleste fag i folkeskolen. De fleste elever færdes allerede i 
dag hjemmevant i denne form for virtuelle miljøer, der er kendt fra compu-
terspil og sociale netværk som f.eks. Facebook.

•  Igennem de sidste år er der udviklet mange nye kommunikationsteknolo-
gier. Det gælder eksempelvis syntetisk tale, automatiseret oversættelse af 
talesprog til skreven tekst, berøringsfølsomme skærme og stemmestyrede 
computere. Disse teknologier kan allerede i dag gøre en markant forskel for 
børn med læse- og skrivevanskeligheder.
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Jeg tror, den teknologiske udvikling igennem de næste år vil have betyd-
ning for, hvilke færdigheder og kompetencer fremtidens elever skal lære i fol-
keskolen. Vi følger naturligvis udviklingen i samarbejde med den kommunale 
it-konsulent.

Valg til skolebestyrelsen
Der har i foråret været valg til skolebestyrelsen, vi haft 9 kandidater til besty-
relsen. Kandidaterne har indgået en aftale om fredsvalg. Bestyrelsen vil i de 
næste 4 år bestå af:

1. Annett Andersen Bildsøvej 102 4200 Slagelse (genvalg)
2. Bjarne Nielsen Lyagervej 5 4200 Slagelse (genvalg)
3. Jens R Schrøder Digesgaarsdvej 5, 4200 Slagelse (genvalg)
4. Helene Lis Jørgensen Pilekrogen 4, 4200 Slagelse
5. Kenneth Henningsen Engsøvej 3, 4230 Skælskør
6. Tommy Larsen Stillingevej 33, 4200 Slagelse (genvalg)
7. Lisbeth Sørensen Lyagervej 3 Kelstrup 4200 Slagelse
Stedfortræder:
1. Annette Vedel Haagh Drøsselbjergvej 55 4200 Slagelse
2. René Jelager Sortspættevej 11 4200 Slagelse Kommune

Vi glæder os til samarbejdet. Tak for samarbejdet til den afgående besty-
relse.

Jeg vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke den afgående besty-
relse for den arbejdsindsats, der har været ydet igennem de foregående 4 
år. Igennem 4 år har bestyrelsen gjort en stor indsats i arbejdet med skolens 
langsigtede udvikling. Bestyrelsen har bl.a. arbejdet med at forbedre trafiksik-
kerheden for skolens elever. Det har medført ændringer i skiltning omkring 
skolen, og der er blevet etableret en vendeplads til pålæsning og afsætning af 
skolens elever.

Bestyrelsen har samtidig sikret, at skolen i samarbejde med trivselsambas-
sadørerne har udarbejdet en trivselspolitik for skole og SFO.

Af andre initiativer igennem de sidste 4 år kan nævnes:
• Etablering af ny legeplads i samarbejde med elevrådet.
• Fokus på skolens udvikling inden for anvendelsen af it i undervisningen.
• Udbygning af skoletilbudet for autistklasserne.
• Deltaget i ansættelse af skolens personale.
• Etablering af SFO 2 for elever i 5. og 6.klasse.
• Udarbejdelse af sundhedspolitik, revidering og udarbejdelse af principper 

for skolens drift.
Derudover har bestyrelsen været en aktiv medspiller i den kommunale ud-

vikling af skoleområdet bl.a. inden for ændringer af skoledistrikter, høringssvar 
vedr. økonomi, busdrift styrelsesvedtægt m.m.



Virksomhedsaftale 2010-11
Alle skoler i Slagelse kommune har indgået en virksomhedsaftale med Center 
for skole (skolechefen). Målet med sådanne en virksomhedsaftale er at præci-
sere mål og forventninger til udviklingen af skolen i de næste 2 år. Vi er natur-
ligvis forpligtiget til at leve op til de kommunale målsætninger, men af aftalen 
fremgår også de målsætninger som vi selv har fastsat på skolen.

Nogle af de områder vi har fokus på er styrkelse af de naturvidenskabelige 
fag. Foreløbig har vi tilført flere undervisningstimer i udskolingen, og der er 
flere initiativer i gang.

Andre fokuspunkter på skolen er bl.a. trivsel og anvendelse af it i undervis-
ningen. Virksomhedsplanen kan findes på hjemmesiden under aktuelle med-
delelser.

Stillinge Skoles kvalitetsrapport 2010-11
Igennem de sidste par måneder har aviser og nyhedsindslag i tv haft fokus på 
antallet af aflyste timer og om mængden af vikardækkede timer i folkeskolen.

Der har været tal fremme, som jeg ikke har kunne genkende i forhold til 
praksis på Stillinge Skole.

Hvert år udarbejdes der en kvalitetsrapport for Stillinge Skole. I rapporten 
fremgår de faktuelle tal for 
bl.a. antallet af timer, der 
er aflyst eller vikardækket. 
Rapporten kan findes på 
skolens hjemmeside under 
aktuelle meddelelser. De 
faktuelle tal for vikardæk-
ningen og aflyste timer på 
Stillinge Skole fremgår af 
tabel 9 som jeg har hentet 
i skolens kvalitetsrapport.

Tabellen viser, i hvor 
høj grad undervisningen 
i perioden fra 1.8.2008 
til 1.5.2009 gennemføres 
som planlagt, gennemfø-
res med en anden lærer 
end planlagt, eller om ele-
verne får fri. Tallene er i % 
af det planlagte undervis-
ningstimetal.

Henrik Hallig
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Skolenavn Stillinge Skole
 Gns. hele 

  kommunen

Gennemført som
planlagt 0.-3. klasse 97,2% 94,4%

Gennemført med
anden end planlagt 2,8% 5,6%
lærer 0.-3. klasse

Gennemført som 94,2% 93,5%planlagt 4.-6. klasse

Gennemført med
anden end planlagt 5,2% 6,3%
lærer 4.-6. klasse

Elev får fri 4.-6. klasse 0,6% 0,3%

Gennemført som 92,5% 79,5%planlagt 7.-9. klasse

Gennemført med
anden end planlagt 5,4% 5,4%
lærer 7.-9. klasse 

Elev får fri 7.-9. klasse 2,2% 2,1%
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...der var også mange mødt op til Skt. hans på Engtoften

Grundejerforeningen Engtoften’s 
markedsdag

Hvert år afholder Grundejerforeningen Engtoften ved Keldstrup Strand deres 
markedsdag på friarealet ud mod Storebælt. I år den 10. juli var både de ud-
øvende og de besøgende flere end de tidligere år.                Fotos: Jørgen Weiberg

Fotos: Helge Christiansen

Havde politiet kørt forbi på Kongsmarksvej, så 
havde bødeindtægterne for ulovlig parkering 
været indbringende.

Der var stort besøgstal.

Se ikke på prisen – den finder vi ud af. De store børns legetøj og bøger var til salg.

Hunden Louiz fik selv lov til at vælge en bamse 
af sin mor Annette.

Der var 30 graders varme så flere tog sig en sva-
lende dukkert i løbet af dagen fra den tilhørende 
badebro.
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

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

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

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

KILDEMOSEN SMEDIE

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

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse

Tlf. 20 21 93 55

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde onsdag.

VELKOMMEN
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Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

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

OG ALUFACADER
• Forsikringsskader • Solfilm • Butiksruder 

Indramning af billeder • Salg af kunstnerartikler
Alt glarmesterarbejde udføres

• Alu-
 facader
• Altanlukninger

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

IT-Camera leverer skræddersyet sikkerhedsløsninger til konkurrencedygtige priser.

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

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

Kontakt:
Info@it-camera.dk
Tlf: 40190979
www.it-camera.dk
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Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

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

med 2 enkeltsenge.

Priser: Se hjemmesiden
www.lysgaarden.dk

eller kom forbi og tal med mig eller ring.

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

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

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

Velkommen!

Erlings
Hestevogne

Aftal tur med hestevogn
Tlf.: 58 54 71 03

Mobil: 40 46 91 03
Hver tirsdag i sommerferien:

Stillinge Strand - Løve Mølle og retur.
Tilmelding!
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Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471

Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10

Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12 • Øster Stillinge 4200 Slagelse
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ROER PÅ SKINNER
Af Helge Christiansen

Forlaget Banebøger har i 2008 udgivet bogen: Roer på Skinner. Den er på 264 
sider i stort format og med mange billeder, heraf nogle i farver. Den har un-
dertitlen: Jernbanernes rolle i dansk sukkerproduktion. Bogen er en beretning 
om de jernbaner, der i perioden 1890 til 1965 blev brugt til at fragte sukker-
roehøsten fra landbrugsbedrifterne til saftstationer og sukkerfabrikker. Det var 
hovedsagelig de smalsporede roebaner.

Roebanerne og Gørlev Sukkerfabrik i Vestsjælland er udførligt omtalt. Den 
blev bygget i 1912 og havde omkring 100 km roebaner. I dette banenet var 
også en sidelinje til Mullerup Havn. Skinnerne blev taget op i 1960. Som en 
smagsprøve bringes her nogle af billederne fra bogen og roebanens forløb 
Bildsø – Hejninge.

Roetog på roebanens bro over Vårby Å ved 
Hejninge, 1958. Broen gik på skrå ind under 
DSBs bro for Korsørbanen.

Roetog ved skillepunktet syd for Hejninge. 
Her delte banen sig med en linje til Linde-
borggård ved Hemmeshøj og en anden 
til Falkensten ved Sludstrup. Denne sid-
ste strækning fik tilnavnet ”Bjergbanen” på 
grund af de store stigninger ved Hyllerup og 
Slots Bjergby.
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Seniorfodbold 2009/10
Det blev en mærkelig sæson, hvor vi måtte 
sige farvel til næsten hele det ene hold og fik 
ny formand. Trods dette nåede vi klubbens 
forventning. Vi sluttede som nr 2 og dermed 
spiller vi næste sæson i serie 4.

Vi nåede også at spille finale i serie 5 po-
kalen, som vi desvære tabte i forlænget spilletid, men set på afstand et flot 
resutat. I landspokalen, inden divisions holdene kom med, nåede vi til 5. runde 
som de eneste i kommunen efter at havde slået nogle hold ud fra højere ræk-
ker, bl.a. Lejre fra sjællandserien. I 5. runde havde vi besøg af Skjold Birkerød 
fra Danmarksserien. Der kom ca. 175 tilskuere for at se kampen, men de var en 
mundfuld for gode, så det blev endestation for os. En stor tak til alle, som kom 
og støttede os. Vi sluttede sæsonen af med en hyggekamp mod Stjerneholdet 
til byfesten.

Den kommede sæson starter lørdag d. 7. august i seriepokalen kl. 13.30 
hjemme mod Asnæs BK fra serie 3. Det bliver en spændene opgave. Til sidst: 
Skulle der være nogle, som har lyst til at spille seniorfodbold, træner vi tirsdag 
og torsdag på banen på Støvlebækvej kl 19.

Petanque
Motion og hygge, det er hvad man kan opleve på petanque-
banerne på Støvlebækvej.

Hver tirsdag og fredag møder ca. 20 deltagere op på banerne, 
og det selv i en ferietid. Der er efterhånden mange dygtige, 
men beskedne spillere, som gør det rigtig godt.

Sidste forår startede vi en konkurrence, der kører et halvt år ad gangen. Vi er 
nu i 3. sæson. Det foregår på den måde, at man ca. en gang om måneden stil-
ler resultaterne op mod hinanden, for at se, hvor mange point man har opnået. 
Man kæmper også mod sig selv. De spillere, der når flest kampe på et halvt år, 
kan nå at spille ca. 180 kampe.

Vi har lige haft besøg af Sørby petanqueklub og fik en dejlig eftermiddag ud 
af det. Fredag d. 23. juli kommer der 16 spillere fra Bildsø/Drøsselbjerg klub-
ben, vi håber på fint vejr og mange gode kampe.

Der er stadig plads til flere interesserede. Vi træner i sommerhalvåret tirsdag 
19-21 og fredag 14-16 .

Vel mødt!  Bent Heegaard
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Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

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

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

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse
58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Knud Olsen
Bildsø

Tlf. 58 54 73 96

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

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

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

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

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

Slagelse Kloakservice ApS
Rødstensgården

Tlf. 58 52 70 62 – DØGNVAGT  20 15 02 62
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Hjemmeprogram SIF 2010 
Efterår

U15 Piger 16-08-10 18:00 Stillinge Eggeslevmagle 
U10ABC 23-08-10 17:00 Stillinge Lynge Broby If 
U16ABC 24-08-10 19:00 Stillinge Stillinge If
Old Boys B 26-08-10 19:00 Stillinge  Hashøj If 
U10ABC 30-08-10 17:00 Stillinge  Sørbymagle If 
U16ABC 02-09-10 18:00 Stillinge  Oasen 2002
Old Boys B 02-09-10 19:00 Stillinge  Ørslev Solbjerg 
U15 Piger 06-09-10 18:00 Stillinge  FC Storebælt
U12C 07-09-10 18:00 Stillinge  Boeslunde BK 
U16ABC 07-09-10 19:00 Stillinge  Oasen 2002
U10ABC 13-09-10 17:00 Stillinge  TEAM AS 
U16ABC 16-09-10 18:00 Stillinge  Boeslunde
U12C 21-09-10 17:30 Stillinge  FC Storebælt  
U16ABC 21-09-10 18:30 Stillinge  Hjembæk
U12C 27-09-10 17:45 Stillinge  Oasen 2002
U15 Piger 28-09-10 17:45 Stillinge  Dianalund 
U16ABC 29-09-10 17:45 Stillinge Hjembæk 
Old Boys B 30-09-10 17:45 Stillinge Skælskør B&I
U12C 05-10-10 17:30 Stillinge  Ørslev Bjerge
U16ABC 11-10-10 17:30 Stillinge  Nordrup 
U16ABC 14-10-10 17:30 Stillinge  Hyllinge G&i
U15 Piger 18-10-10 17:15 Stillinge Vestermose

Ved afbud fra dommer Erik giver han direkte besked til respektiv træner, 
som selv finder løsning.
HUSK at give Erik besked ved flytning/aflysning af kamp.
Dommer Erik tlf. 40 13 80 09

Mulige alternativer:
Poul Nielsen tlf. 58 53 07 61
Kurt Esman tlf. 58 38 50 02

7/7-10

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din post-
kasse, så fortæl det til undertegnede, og jeg vil sørge for, at det bliver 
gjort i fremtiden.

Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige 
måneder.

Redaktøren
E-mail: 2sogne@gmail.com eller tlf. 58 54 95 05 (adresse, se side 2)

Stillinge IF fodbold
7-mands kampe efterår 2010 ved Stillingehallen



Onsdag d. 8. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 12. september kl. 9.30
’Zumba’ i Bildsø skov

Torsdag d. 16. september kl. 19.30
Sangaften i Kr. Stillinge Præstegård

Onsdag d. 22. september kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 2. oktober kl. 18.30
Ålegilde i Stillinge Forsamlingshus

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

Tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00
Hejninge-Stillinges venner afholder 
generalforsamling i Stillingehallen

Onsdag d. 10. november kl. 18.00
Mortens Aften i 
Kelstrup Forsamlingshus
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Mødekalender 
Onsdag d. 11. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 15. august kl. 9.30
’Zumba’ i Bildsø skov

Torsdag d. 19. august kl. 19.30
Sangaften i Kr. Stillinge Præstegård

Onsdag d. 25. august kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Tirsdag d. 7. september kl. 19.00
Landsbykoret starter ny sæson

Såfremt man vil støtte at bladet udkommer, er det muligt at indbetale valg-
frit beløb på kontonummer 0570 5700050532.
Pengene er til stor hjælp og går udelukkende til trykning, porto og omde-
ling af bladet.

På forhånd tak!
Lokalrådet



Troen kan ikke flytte bjerge
- men det kan vi!

Måske de bedste på jorden!

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

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


