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Børge Carlsen 23 72 03 51
Marianne Espenhain 58 54 84 58
Susanne Hvitnov 58 50 61 00
Birthe Jacobsen 58 54 78 92
Ib Jensen 58 52 97 84
Vivi Jensen 26 35 16 95
Ketty Munch 39 27 89 90
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4200 Slagelse
Tlf. 58 54 12 64

Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
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Redaktionsadresse:
Arne Olsen
Birkemosevej 11, 
Næsby Strand, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 95 05

Næste nummer af beboerbladet 
udkommer ca. 1. december 2010.
Indlevering til bladet, såsom læ-
serbreve, fotos og tegninger skal 
være redaktionen i hænde senest 
d. 10. november 2010.     
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Mail adresse:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder til-
hørende artikler. 

Tryksted: Jannerup offset a/s
”2 Sogne” trykkes i 1450 eksemplarer 
(eftertryk tilladt).

Indlæg og synspunkter, som bringes i 
bladet, deles ikke nødvendigvis af redak-
tionen.

I dette nummer:
  3: Nyt fra Lokalrådsformanden
  5: OK kampagne
  6: www.2sogne.dk
  6. Stillinge IF ny hjemmeside
  8: Kongeligt besøg 
14: Hejninge-Stillinges Venner 
 generalforsamling
15: Spejdernes Sommerlejrfest
18: Årets kunstner
 Stoukærgård
25: Kirkesiderne
34: Skolebestyrelsen
35: Stillinge IF håndbold
  Zumba i Stillingehallen
36:  Lars Korch
42:  Markedsdagen
44: Kirke Stillinge Boldklub
45: Badebro
50: Spejderne på weekendtur
 Petanque
51: Ungdomsklubben Stjernen
54: Lokalrådets Årspris
55: Mødekalender

Forside: Dronning Margrethe 
på visit på Trelleborg 
den 16. september. Se side 8-9.
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Nyt fra lokalrådsformanden
En solskinshistorie. I den forgangne sommer er vores Dagli’Brugs, og vel 
især Henning Clausen, blevet præmieret for et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor 
der lægges vægt på medarbejderindflydelse. Præmien uddeles hvert år af den 
lokale fagbevægelse, efter indstilling fra en ”ung-arbejder”. Netop de unges 
introduktion til arbejdsmarkedet er uhyre vigtigt, og her går vores brugsmand 
altså også foran. STORT tillykke til Henning, der med denne positive historie 
fik markedsført vores lokalområde.

Trafikbøller. Der var igen i år skolestart i august. Traditionen tro har politiet i 
den forbindelse lavet fartkontrol ved vores skole, og igen i år blev der uddelt 
adskillige bøder og klip i kørekort. Enkelte skulle endda direkte til orienterende 
køreprøve. Jeg kører selv strækningen flere gange om dagen, og mange gange 
bliver jeg overhalet lige før, eller ud for skolen. Jeg har endda oplevet at blive 
overhalet umiddelbart før skolen, hvorefter ”idioten” bremser op og drejer ind 
på skolen – så fartoverskridelsen skyldes altså ikke uvidenhed om skolens 
eksistens. Lokalrådet vil i den kommende tid arbejde på at få opsat permanent 
fartkontrol på strækningen i form af en ”stærekasse”, for det er simpelthen ikke 
rimeligt, at vores børn og unge m.fl. skal udsættes for visse bilisters vanvids-
kørsel. Stærekasser ved sognenes andre byer samt langs strandene er også 
på ønskesedlen, og noget vi vil arbejde på. Kommunen er ved at anlægge en 
byport på Bildsøvej lidt syd for starten af sommerhusområdet i Næsby Strand. 
Der skal også være en byport nord for området. Beboerne i området håber, at 
dette kan være med til at sænke hastigheden på Bildsøvej, hvor der er mange 
der kører for stærkt. Især ved købmanden opstår der mange farlige situationer 
p.g.a. af parkeringer i begge vejsider, ud- og indkørsel samt u-vendinger.   

HUSET. Mandag d. 6. september holdt Slagelse Kommune licitation på etable-
ringen af Stillinge Kultur- & Fritidscenter HUSET. Der var efter prækvalifikation 
indbudt fem entreprenørvirksomheder. Disse entreprenører skulle vise, hvad 
og hvor meget de kan bygge for 3,8 millioner. To af de fem havde misforstået 
opgaven, idet deres projekter oversteg det afsatte beløb, der er således tre 
projekter tilbage, som Kultur- & Fritidsforvaltningen skal vælge i mellem. Vores 
lokale byggefirma H. J. Huse ApS er blandt de tre entreprenører, der stadig 
er i spil, og netop derfor er de lokale ildsjæle sat uden for døren, når der skal 
vælges projekt. Forvaltningen er simpelthen bange for ”grus i maskineriet”, 
hvis nogen får fornemmelse af ”insider handel”, hvilket jo er forståeligt nok. 
Projekt HUSET skulle gerne fremstå som en positiv oplevelse på alle niveauer, 
og et symbol på hvad lokale kræfter kan nå, når blot der udvises sammenhold 
og engagement.
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Mindestenen. I sidste nummer af 2 sogne efterlyste jeg bunddække til områ-
det omkring Mindestenen på Støvlebækvej. Annie fra Barkemosevej og Per fra 
Hvedevænget har tilbudt os en del planter, så nu kan vi i efteråret få tilplantet 
det sidste stykke jord om stenen. En STOR tak til de to, der villigt deler ud af 
overskuddet fra deres ”grønne fingre”.

Markedsdag. Egentlig startede det med et ”uheld” for et par år siden, idet 
Plejecenterets sommerfest faldt på samme dag som Brugsens markedsdag. 
Resultatet dengang var dog positivt, da de to arrangementer understøttede 
hinanden på en god måde. I år deltog Lokalrådet så i koordineringen – en op-
gave vi gerne påtager os igen til næste år. Både Brugsen, Jongshøj Maskiner 
samt Kr. Stillinge El-forretning bakkede op om arrangementet, og havde gjort 
ekstra ud af dagen. Hos Jongshøj Maskiner kunne besøgende bl.a. deltage i 
en konkurrence om en akku-busksaks, der i øvrigt blev vundet af underteg-
nede. På Støvlebækvej var der på dagen åbent hos Spejderne og Petanque-
klubben, begge steder blev besøgende indviet i medlemmernes færdigheder. 
Også vores lokale kirke bakkede op om arrangementet, med rundvisning af 
både Helge Christiansen og Morten Brøgger. Alt i alt en god dag, som vi håber 
kan gentages igen til næste år, måske med endnu flere aktiviteter og deltagere. 
Klik ind på Lokalrådets hjemmeside www.2sogne.dk og se billeder fra dette 
års markedsdag.

Kloakering ved Stranden. Transportledningen er nu næsten færdiganlagt helt 
frem til Næsby Strand, og entreprenøren er ved at gøre klar til stikledninger 
til ejendommene langs med Bildsøvej. Pumpestationen på transportledningen 
lige før sommerhusområdet er ved at blive etableret, man har vibreret spuns-
vægge ned i kanterne til udgravningen. Detailkloakeringen er også begyndt 
med grundvandsænkning og styret underboring af hovedledningerne i som-
merhusvejene. Alle grundejerne i det første delområde har modtaget informa-
tionsbrev om detailkloakeringen med div. informationer om gravearbejdet. Det 
oplyses, at man vil foretage grundvandssænkning fra 0,7 m under terræn til 3,5 
m u.t., hvilket har gjort mange nervøse for om der kan ske sætninger på sok-
ler m.m.. Alle grundejerforeningers formænd er indkaldt til orienteringsmøde 
den 23. september, hvor der vil blive orienteret om status på projektet, detail- 
projektering og tidsplaner. 

Tude Ådal. Som beskrevet i 2 sogne tidligere på året har kommunen en am-
bitiøs plan om genopretning af Tude Ådal. Børge Carlsen, der er medlem af 
Lokalrådet og Formand for grundejerforeningen ”18D” ved Næsby Strand, har 
været indkaldt til orienteringsmøde den 2. september. Der er foreløbig bevil-
get 650.000,- kr. til forundersøgelser. Der skal etableres våde enge og snoede 
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vandløb, dette skal blandt andet nedbringe udledningen af kvælstof og fosfor 
til havmiljøet. Projektet omfatter i første omgang store områder ved Lille og 
Store Vejlen, det vil få store konsekvenser for landmændene i området, hvor 
både store kvægbedrifter og svineproducenter vil skulle afgive arealer og have 
erstatningsarealer andre steder fra.

Girokort. Ilagt dette nummer af 2sogne er et girokort, vi håber rigtigt mange 
vil benytte til et frivilligt bidrag til Lokalrådets arbejde. Uden en god økonomi 
vil det være svært fortsat at producere og uddele vores beboerblad, ligesom 
andre aktiviteter og initiativer i lokalområdet måske ”støder på grund”. På for-
hånd tak for ethvert bidrag.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

OK kampagne
Den 4. september var der OK-kampagne ved Dagli’Brugsen, og Lokalrådet 
deltog som sædvanligt. Da det var sidste store kampagne i 2010, blev der 
trukket lod blandt nytegnede OK-korthavere og alle, der i forvejen har et OK-
kort. Præmien var på kr. 500,00. Ketty Munch, der repræsenterer Lokalrådet, 
har taget billederne. På det ene ses brugsuddeler Henning Clausen, der træk-
ker vinderloddet, og på det andet ses de glade vindere, Tammy og Carsten 
Grell fra KSM Multiservice.
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Stillinge IF har fået 
ny hjemmeside
Den nye side skulle gerne kunne give et bedre billede af, hvad der foregår i 
idrætsforeningen. Vi forventer, at hjemmesiden løbende vil blive holdt ajour 
med billeder, events, og hvad der ellers rører sig på banerne og i hallen.

Vi håber, at der vil blive taget godt imod den nye hjemmeside og at mange 
jævnligt vil kigge forbi den. Det vil forhåbentligt kunne gøre det mere attraktivt 
at bruge idrætsforeningen.

Se den på www.stillingeif.dk

Jacob Raft
Formand - Stillinge IF
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www.2sogne.dk
Har du været inde at surfe på siden? Du finder mange spændende oplysninger 
på den lokale hjemmeside!

Ønsker du at finde ud af hvad der vil ske af spændende aktiviteter i lokalom-
rådet, så kan du med fordel tjekke kalenderen.  Alle er velkommen til at sende 
informationer om aktiviteter til kalenderen. Det sidste nye er, når en bruger klik-
ker på en dato i kalenderen, så kommer der et Google-kort frem som angiver  
hvor aktiviteten foregår – Prøv selv at kigge indenfor på www.2sogne.dk og se 
hvordan det virker, og når nu du alligevel er inde på hjemmesiden var det måske 
en god ide at tilmelde dig nyhedsbrevet! Du kan også finde de lokale erhvervs-
drivende – den lokale håndværker eller en, der annoncerer i bladet 2 Sogne. 
Har du brug for en bus, en restaurant, skolen eller daginstitutionen, så er  
2sogne.dk det rigtige sted at lede.

Turister og sommerhusgæster kan med fordel kigge under menuen ”turisme”. 
Ønsker du løbende nyheds information direkte i din mailboks, så skal du blot 
tilmelde dig på hjemmesiden.

Vi arbejder hele tiden på at gøre hjemmesiden til den lokale informations 
platform hvor alle lokale er med til at gøre hjemmesiden til stedet som du dag-
ligt har lyst til at besøge. 

Har du informationer om aktiviteter, nye erhvervsdrivende eller andre 
spændende input, er du meget velkommen til at kontakte webmaster på  
2sogneweb@gmail.com 

Ib Jensen
Webmaster
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Tårnborg Vemmelev Svømning

En breddeklub 
med

Aqua Fitness • Motion 
• Sport & svømmeskole

Ledige svømmehold til 
gode priser i 

Korsør Svømmehal

Tilmelding på www.tv-svoem.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
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385
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Kongeligt besøg
Af 2sognes ”kongelige” reporter og fotograf Jørgen Weiberg

Det er 626 år siden, der har været kongeligt besøg med en 
Margrethe i vores område (gamle Stillinge Kommune). Det var 
i 1384, da kong Oluf med Margrete som formynder, holdt kon-
geligt retterting i Næsby.

Den 16. september havde Slagelse besøg af Margrethe II og 
Prins Henrik, og i den anledning gik deres tur også til 2sognes 
område.

Ved Hejninge aflagde Dronningen visit hos glaskunstneren 
Branka Lugonja, hvor hun selv fik lov til at forsøge sig som 
glaskunstner – kunst er jo Dronningens hobby.

Efter besøget i St. Galla gik det så videre til Trelleborg, hvor 
prinsen også stødte til. Her fik Dronningen igen lov til at udøve 
sin hobby, ved at fremstille et vikingesmykke.

Trelleborg var en stor oplevelse for både de kongelige og 
de mange, der var mødt op, og som fik lov til at komme helt 
tæt på dem. 

Branka 
Lugonja og 

hendes mand 
foran glas-

korset, som 
Dronningen var 

meget begej-
stret for.



10 2 sogne

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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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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Spejdernes 
Sommerlejrfest

Fredag den 8. oktober 2010 kl. 18.30 
i Kirke Stillinge forsamlingshus

Invitér gerne familie og venner til en fornøjelig aften med

• Middag
• Diasshow fra ulvenes og spejdernes sommerlejr.

• Uddeling af års-stjerner
• Lotteri med masser af gevinster

Voksne kr. 60,- Børn kr. 30,- Børn under 3 år gratis
Prisen dækker mad og kaffe

Af hensyn til bestilling af mad, 
skal tilmelding og betaling være lederne i hænde

senest onsdag den 4. oktober.

Med spejder hilsner
KFUM Spejderne i Stillinge
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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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Årets kunstner er lokal
 
Lørdag den 11. september blev årets kunstner præsenteret i ”Det gamle Tryk-
keri” i Slagelse, og i år var det en lokal kunstner her fra 2sognes område, nem-
lig Marie Duedal Nielsen fra Næsby Strand.

Marie har igennem mange år været kendt for sine flotte akvareller, hvor man-
ge af dem har været med motiver af lokale steder her omkring. Men Marie har 
også været meget interesseret i færøske motiver, som hun har hentet ved flere 
besøg på Færøerne.

Den 16. september var Dronningen på besøg i Slagelse, og her fik hendes 
majestæt foræret litografi nr. 1 af Maries færøske motiv, der er årets billede. 
Borgmester Lis Tribler fik eksemplar nr. 2 ved selve udnævnelsen.

Der har tidligere været en omtale af Marie her i 2sogne (se 2sogne april 2010 
side 42).

Jørgen Weiberg

Så kom der lys 
på stierne ved Stoukærgård

Grundejerforeningen Stoukærgård i Kirke Stillinge havde lørdag den 11. og 
søndag den 12. september 2010 indkaldt til arbejdsdage i grundejerforenin-
gen.

Vores stier omkring og imellem husene er uden lys og i den mørke tid er der bare 
rigtig mørkt. Det er ikke rart at gå aftentur på stierne, som jo også morgen og aften 

Marie Duedal, diplomet som årets kunstner og omtalen i Sjællandske.
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benyttes meget af børn og unge, der skal til og fra skole, til hallen, til Klubben m.v. 
Derfor blev beboerne på sidste generalforsamling enige om, at det måtte der 
gøres noget ved og med et godt tilbud på lamper fra vores lokale elektriker og 
egen arbejdskraft kunne vi indkalde til arbejdsweekend.

Kl. 09.00 lørdag stod vi i øsende regnvejr og var spændte på, hvor mange ak-
tive der ville møde op – og heldigvis mødte rigtig mange op og resten af dagen og 
søndagen med, blev der bare knoklet. Der blev gravet lange render langs alle sti-
erne med et par minigravere og lamper sat op og monteret, hvorefter vi nærmest 
stod på lange rækker med skovle og river i hænderne og dækkede renderne til. 
Der var naturligvis indlagte pauser med diverse drikkevarer. Om lørdagen til 
frokost kunne alle nyde godt af lækre grillpølser og om aftenen var der mu-
lighed for fællesspisning hos Kaj. For nogle blev det en meget lang dag og 
allerede søndag kl. 10.00 var vi alle på igen. Ved søndagens frokost blev der 
serveret pizza og dagen sluttede med, at der blev sået græs, hvor vi havde 
gravet, så vores dejlige områder igen til foråret vil se pæne ud.

Der var så gravet ca. 600 meter rende til kabler, 25 lamper der blev sat op og 
monteret og ca. 600 meter rende, der igen skulle reetableres.

Bestyrelsen er overvældede, men også meget glade for den store tilslut-
ning, der var til arrangementet. Nogle kunne grave, nogle kunne rive, mens 
andre kunne montere lamperne, så der også blev lys i dem. Nogle sørgede for 
kage og kaffe mens andre stod for frokosten. Ja, der var arbejdsopgaver til 
alle og udover at vi sammen fik klaret et stort projekt til UG, ja så lærte vi også 
hinanden bedre at kende – og det er jo godt for fællesskabet i grundejerfor-
eningen Stoukærgård.

Nu er det jo ikke bare os, der bor i foreningen, der har glæde af lys på sti-
erne, alle der bruger stierne til gennemgang har glæde af lyset. Så vores op-
fordring til alle er, at I går en lille aftentur i området, det er hyggeligt med den 
nye lave belysning.

På vegne af grundejerforeningen Stoukærgård
Lis Nielsen 

Næstformand
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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
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g
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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

SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 100,- kr.
Luksus permanent 565,- kr.
Miljøvenlig permanent 645,- kr.
Langt hår 718,- kr.

Åbningstider:
Onsdag-torsdag kl. 9-13

Fredag kl. 9-17

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

www.2sogne.dk



2 sogne 23

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.



24 2 sogne

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 lørdag og mandag · Også solarium
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FYRTEST

OLIEFYRS
SERVICE-
FIRMA

• REPARATION
• RENSNING
• JUSTERING
• UDSKIFTNING AF OLIEFYR

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

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

Højtryksspuling og tømning 
af samle- og 
septiktanke

Tlf. 58 85 24 70

Gangergaardens 
Maskinstation A/S

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES
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Tilmeld dig lokal nyhedsmail ved at sende 
din mailadresse til 2sogne@gmail.com

Se også www.2sogne.dk

Skolebestyrelsen
Sommeren er gået på hæld og et nyt skoleår er begyndt. Som en tilbageven-
dende tradition byder vi en specielt velkomst til de nye elever i børnehaveklas-
sen på Stillinge skole. Første skoledag for de nye elever forløb som den plejer, 
med hjemmebagte boller af flittige medlemmer af skolebestyrelsen.

I år betyder det nye skoleår også, at vi har haft skiftedag for flere medlem-
mer af skolebestyrelsen. Den nye bestyrelse har konstitueret sig med Jens 
Schrødder som formand. Alle medlemmerne kan ses på skolens hjemmeside 
www.Stillingeskole.dk. I skrivende stund har den nye bestyrelse haft to møder.

På begge møder har der været en livlig diskussion af de forslag og konse-
kvenser, der er fremkommet ved Kommunes iværksættelse af den såkaldte 
Turnusanalyse på skoleområdet. Turnusanalysen er den første af flere analy-
ser, Kommunalbestyrelsen har valgt at gennemføre i sin valgperiode. På sko-
leområdet har Turnusanalysens formål været at optimere ressourceforbruget 
og reducere udgifterne til folkeskoleområdet i Slagelse. Resultatet af analyse 
skitserer flere mulige forandringer. Fælles for alle forslag er, at antallet af elever 
skal op på omkring 24 elever i alle klasser på alle skoler i Kommunen. I det 
mest drastiske forslag nedlægges op til syv skoler i Slagelse Kommunen. Stil-
linge skole er ikke blandt dem. På Stillinge skole glæder vi os over at været en 
velfungerende skole med både traditionelles folkeskoleelever og autistelever 
i specialklasserne. Skolen har en velfungerende økonomi, der ikke rangerer 
blandt de dyreste per elev i Kommunen.

Ved det seneste bestyrelsesmøde blev vi præsenteret for det seneste bud-
getforlig mellem S og SF i Byrådet. Forslaget betyder, at antallet af skole-
distrikter reduceres fra 22 til 12, og at skolerne i Vestermose og Boeslunde 
nedlægges. I skolebestyrelsen arbejder vi for, at vi bliver et at de 12 nye skole-
distrikter. Alternativet kan blive skræmmende. Det vil formentlig betyde, at vi 
bliver lagt sammen med en anden skole og risikerer, at administration og be-
styrelse flytter fra skolen. Dermed mister skolen sit ”drive” og reduceres til et 
anneks af en større administrativ enhed.

Bjarne Nielsen



2 sogne 35

Stillinge IF håndboldafdeling
Da vi de sidste år har oplevet et fald i tilslutningen til børnehåndbold, havde 
vi i år forsøgt os med at uddele flyers på Stillinge Skole med tilbud om at 
komme ned i hallen og prøve at spille håndbold for at se, om det var noget for 
omegnens børn. Der ville her være mulighed for at prøve forskellige småspil, 
og flere af voksenspillerne ville være til stede som ”trænere”. 

Vi fra håndboldudvalget dukkede spændte op den 18.08.10, men desværre 
var tilslutningen minimal, kun 3 børn mødte op med deres mødre, og det var 
selvsagt ikke nok. 

Sådan som status er nu, hvor kun få børn i Stillinge åbenbart har lyst til at 
spille håndbold, kan vi fra håndboldafdelingen ikke tilbyde nogle børnehold 
overhovedet, hvilket, jeg synes, er rigtig, rigtig ærgeligt. Jeg synes, det kunne 
have været skønt med en fyldt hal hver anden søndag med masser af børn, 
som spillede kampe, fik rørt sig og hygget med socialt samvær. 

Derfor ville jeg gerne høre fra folk, hvad årsagen er til dette: Spiller børnene 
i andre klubber? – og hvorfor? – når nu vi har så dejlig en hal her i Stillinge og 
masser af nye børnebolde liggende i boldskabet. Er det bare andre sports-
grene, der trækker eller måske PS3’eren derhjemme?

Til slut kan nævnes, at vi igen i år har 3 voksenhold; et serie 2 damehold, 
som træner fra kl. 18 om onsdagen, og et serie 2 og et serie 3 herrehold, som 
begge træner fra kl. 19.30 om onsdagen. Skulle du få lyst til at høre mere om 
disse hold, er du velkommen til at kontakte undertegnende. 

Mange håndboldhilsner
Mette Nielsen

Formand for håndboldafd, SIF · E-mail: haandbold@stillingeif.dk

Zumba i Stillingehallen
Mandag den 13. september 2010 starte-
de Stillinge Idrætsforenings Zumbahold i 
Gymnastikafdelingen.

Mellem 150 og 200 var dukket op til den 
første gang, der var gratis for deltagelse.

Certifceret Zumba instruktør Anna-Louise gjorde sit på den lille scene, og 
der kunne spores mere end et par få svedperler hos de dansende deltagere.

Undervisningen fortsætter hver mandag klokken 18.15 til 19.00. Medlem-
skab for hele sæsonen fås for kun 400,- kroner.

Stillinge IF - Gymnastik
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Lars Korch 
– sognefoged i Stillinge

Af Helge Christiansen 2010

Forfatteren Zakarias Nielsen har fortalt om sin barndom i Øster Stillinge i bo-
gen ”Minder” fra 1907. Der står, at hans far havde en god ven i gårdejer Lars 
Korch på Kirke Stillinge mark, og da familien Korch senere flyttede til gården 
Lindholm i Øster Stillinge, blev Zakarias Nielsen godt kendt med Korchs to 
børn Peter og Clara. Både Peter Korch og Zakarias Nielsen blev lærere, og der 
skete det, at Clara fik en søn, Josef Møller, som blev gift med Zakarias Niel-
sens ældste datter, Metea. Og således gik det til, at de to barndomsvenner, 
Peter og Zakarias, med tiden også blev i familie.

Ved hjælp af folketællinger og kirkebøger i arkivalieronline.dk  er det muligt 
at opridse Lars Korchs livsforløb. Han blev født i Ulbølle i Svendborg amt den 
23. januar 1812 som søn af degn og skolelærer Peder Jensen Korch, og han 
blev døbt Lars Frederik Korch. Han var sidst i tyverne, da han blev gift med 
Anna Henriette Emilie Wilstrup fra København. Hun var 5 år ældre end han, og 
de fik de ovenfor nævnte to børn, Clara i 1839 og Peter i 1842.

Den oplysning, at Lars Korch var fra Fyn, fik mig til at tænke på, om han 
var i familie med forfatteren Morten Korch. Det var han faktisk! Først ledte jeg 
forgæves i ”Dansk Litteratur Historie” fra Politikens Forlag. Et 4-binds værk på 
2-3 tusinde sider. De nævner ikke Morten Korch, og for øvrigt heller ikke Zaka-
rias Nielsen. Morten Korch var dog Danmarks mest læste forfatter i 1940, og 
har solgt 7 millioner bøger. Han var ridder af Dannebrog og fik filmatiseret 20 af 
sine bøger. Zakarias Nielsen blev i 1905 kåret som Danmarks mest populære 
forfatter og nåede op på 550.000 solgte bøger. 

Heldigvis er der andre muligheder, og det er lykkedes mig at opstille en 
slægtstavle:

•  Morten Korch levede fra 1876 til 1954. 
•  Hans far var lærer i Over Holluf Ole Rye Aarsleff Korch, født 1844. 
•  Hans farfar var lærer i Barløse Johan Ludvig Korch, født 1814.
•  Hans oldefar var degn og skolelærer i Ulbølle, Peder Jensen Korch, som 

også var Lars Korchs far. 
•  Morten Korchs farfar var altså bror til Lars Korch.
 

Fra 1837 til 1847 havde Lars Korch Hvidestensgården i Kirke Stillinge i fæste. 
Den ligger på Tommedyssevej 8 lige op mod Stillingevej. Valdbygårds fæste-
protokol 1841 oplyser, at der hørte 102 tønder land jord til gården, og at han 
betalte 60 rigsdaler og 14 tønder korn i årlig afgift. Folketællingen 1845 oply-
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ser, at Korch dengang var sognefoged. Det kan 
han dog ikke have været i særligt mange år, for 
i 1842 var Ole Sørensen på Kildegård i Øster 
Stillinge sognefoged, og fra 1847 var det Jens 
Nielsen på Vejsager i Kirke Stillinge. Ved valget 
i 1841 var Lars Korch desuden blevet valgt til 
sogneforstanderskabet, det daværende sog-
neråd.  

Ifølge Tinglæste Papirer i Slagelse Lokalar-
kiv blev Hvidestensgården den 14. september 
1847 fæstet til Rasmus Jørgensen. Samtidig 
må familien Korch være flyttet til Kelstrup i 
nogle få måneder, for af Stillinge kirkebogs af-
gangsliste fremgår det, at Lars Korch med fa-
milie i foråret 1848 rejste fra Kelstrup til Forlev i 
Vemmelev sogn.

Bent Eggert oplyser i sin bog fra 2004 ”Forlevs gårde”, at Lars Korch i 1848 
på en auktion købte Toftegård i Forlev. Det er den, der nu ligger på Forlevvej 
nr. 12. Her boede familien Korch indtil 1852, hvor han solgte gården til møl-
lersvend Ole Poulsen fra Stillinge. Forinden havde Lars Korch købt Lindholm 
i Øster Stillinge med 94 tønder land. Den ligger stadig på samme sted, Disa-
gervej 5. Derved kom familien Korch til at bo tæt ved Zakarias Nielsens barn-
domshjem, der lå, hvor adressen nu er Zakarias Nielsensvej 8.

Lars Korch solgte i 1864 Lindholm til Mads Christensen Jensen og flyttede 
til Nybøllegård ved Smørum. Ifølge ”Danske Gaarde II” hørte Nybøllegård den-
gang under hovedgården Edelgave, og der var 106 tønder land til den. Her 
indrettede Korch sig med et stort schæferi, altså fårehold, og ulden blev leveret 
til Statens Klædefabrik. 

Lars Korch døde i 1898, 86 år gammel. I folketællingen 1880 boede han som 
enkemand hos sønnen Peter Korch, der var lærer i Smørumovre. Inden sin 
død kan Lars Korch godt have nået at læse sin senere så berømte slægtning, 
Morten Korchs første udgivelse, ”Jule Toner”, der kom i 1892. 

Besøg hjemmesiden 

www.2sogne.dk
og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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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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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.



40 2 sogne

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 

6718

STILLINGE

ID
R

Æ
TSFORENIN

G
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.F

.

www.stillingeif.dk

Stillinge Idrætsforening
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Markedsdagen
Endnu en vellykket sommerfest har set dagens lys. Hele ugen forinden havde 
sat sig i forberedelsernes tegn med bestilling af varer, klargøring af grill, bede 
for det gode vejr, oprydning på terrasse, indhentning af sponsorgaver, skrive 
skilte, rejse telte og meget andet. Alt sammen for at skabe den bedste stem-
ning omkring vores årlige sommerfest. 

Med stor hjælp fra Susanne Hvitnov lykkedes det os at få hele Stillinge by 
med på festen. Mange arrangementer foregik på samme tid, det var rigtig 
dejligt at opleve den store opbakning alle steder fra. Stor tak til alle og specielt 
til Susanne!

Flere indslag på vores græsplæne og det perfekte vejr gjorde dagen for 
vores ældre og alle de besøgende til en perfekt dag.

Vi havde fået besøg af en ægte cirkusprinsesse, som kunne svinge flere hula-
hop ringe om livet.  Det var rigtig flot.

Senere havde vi besøg af Midgårdscenteret med deres mange flotte danse, 
bla. Lanciér og Linedans. Det giver altid en god stemning at se dem danse.

Flere børn var dukket op med deres legetøj og fik da også solgt en del ud, 
så der sikkert bliver plads til noget nyt på deres værelser.

Ydermere havde vi besøg af Margits datter og hendes hest. Barnebarnet 
Tulle fik mange rideture, men der var også plads til at 
mange andre børn fik en tur rundt om plejecenteret. 
En hyggelig fornøjelse for de små.

Igen i år havde vi besøg af Helle og hendes mand 
Lars. De sang og spillede på terrassen imens der 
blev uddelt pølser og burgere. En meget, meget hyg-
gelig stemning for alle. Sluttelig fik vi besøg af falko-
neren. Den flotte fugl fløj så elegant over græsplænen til alles fornøjelse.



Også andre aktiviteter 
på Markedsdagen
Spejderne og petanqueklubben havde 
åbent hus-arrangementer, og de lokale 
handlende havde ekstra gode tilbud 
denne dag.

Kirke Stillinge Kirke havde åbent 
og Helge Christiansen fortalte de be-
søgende om kirkens historie og kalk-
malerier. Om eftermiddagen var tårnet 
i kirken åbent og vores lokale præst, 
Morten Brøgger, viste rundt i tårnet, 
og fortalte den spændende historie om 
kirkeklokkerne, ligesom de besøgende 
kunne nyde den flotte udsigt fra tårn-
vinduerne. Derefter en spændende tur 
i kirken.
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En rigtig dejlig dag for os alle. Overskuddet går ubeskåret til indsamling til 
en lift, der skal påmonteres på vores fremtidige sponsorbus. Den koster kr. 
100.000,- så der er lidt vej endnu…

Men vi glæder os meget til ’at den kommer i hus’, da det giver vores ældre 
enorme muligheder for ture i det blå, til stranden, byen, ferier og meget andet.

Stor TAK til alle sponsorerne og alle, der deltog på dagen.
De bedste hilsner fra Gitte
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KSB
Kirke Stillinge Boldklub

KSB – hvem er nu det? Hedder det ikke SIF – Stilinge IF. Jo, i dag er der kun 
Stillinge IF, men tilsyneladende har der tidligere været en fodboldklub i Kirke 
Stillinge med navnet Kirke Stillinge Boldklub. I hvert fald ifølge bogen  ”Sjæl-
landsk fodbold gennem tiderne” fra 1954. 
Personligt kender jeg ikke til klubben. Jeg er jo en ung mand på 43 år, og er 
desuden tilflytter. Men ude i det lokale er der sikkert nogen, som kender til 
klubben, og som i næste nummer af 2 sogne kan fortælle lidt mere om dens 
historie.
Nedenfor vil jeg ordret gengive, hvad der står om klubben i ovennævnte bog:
Stiftet 25. juni 1948. Første formand: Svend Aronson. Nuværende besty-
relse: Bent Holm (formand), Niels Christensen, Thorv. Hansen, Ejnar Fre-
deriksen, A. Olsen. To hold tilmeldt SBU.
Selvfølgelig går fodboldspillet i Kirke Stillinge længere tilbage end til 1948, hvor 
den nuværende boldklub blev stiftet. I mange år forinden var fodboldspillets in-
teresser blevet varetaget af den lokale gymnastikforening, men i de sidste år op 
til 1948 skete det efter fodboldspillernes mening på en så ringe måde, at den 
eneste udvej var at bryde og stifte en ”ren” fodboldklub. Her blev Svend Aron-
son den første formand, og i den øvrige bestyrelse sad Louis Nielsen, Hans 
Madsen, Ejnar Frederiksen og Hugo Jørgensen. Efter Aronson fulgte formænd 
som Kjærsgaard Jensen, Johnny Pedersen, Ejnar Johansen og den nuværende 
Bent Holm.
Samtidig med starten blev klubben tilmeldt SBU, og seniorholdet er stadig re-
præsenteret i B-rækken, selv om holdet lige fra den allerførste sæson har været 
ret dominerende i sin kreds. I 1949 blev kredsmesterskabet vundet for første 
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gang, i 1950 blev klubben nr. 2, men på grund af udvidelse fik også toerne en 
chance for at spille sig op i A-rækken, men også her glippede det. Igen i foråret 
1953 var KSB nr. 1, men i oprykningsturneringen blev holdet slået af Boeslunde 
og Fuglebjerg, og selv om Kirke Stillinge vandt over Vigersted, var det ikke nok. 
Om den sportslige fremtid kan man dog vist med rolig samvittighed sige, at det 
kun er spørgsmål om tid, før seniorholdet er oppe i A-rækken.
Baneforholdene er ganske gode, idet man spiller på et kommunalt lejet stadion 
sammen med amtsgymnastikforeningen, men de to idrætsforeningers med-
lemmer anlagde dog selv banen. Juniorarbejdet synes også nu at være kom-
met i god gang, efter at malermester Louis Nielsen har fået hånd i hanke med 
det. Men en anstrengt økonomi forhindrer at gøre det ud af ungdommen, som 
man gerne ville. Nævnte Louis Nielsen var sammen med den første formand 
de egentlige initiativtagere til foreningens stiftelse og også de kendteste ledere 
i dens relativt kortvarige tilværelse. Foreningens bedste spillere er c. half’en 
Frode Nielsen, der tidligere har spillet for Vejen og Nibe.

Nikolaj Mikkelsen

Badebro pillet ned
Lørdag den 11. september sluttede sæsonen for de friske morgenbadende, da 
grundejerforeningen Engtoften pillede badebroen ned.
 

Badebroens trappe ned til vandet – vandets temperatur den dag ca. 10° C. 
Foto: Jørgen Weiberg
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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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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



 Petanque
Vi har haft besøg af Bildsø petanqueklub. Vi havde en dejlig 
dag, flot vejr og mange gode spil. - Det var ikke klub mod 
klub, men alle mod alle. Bildsø løb med en 1. og 2. plads, der 
blev lige en 3. plads til Stillinge.

Det gode kammeratskab, vi har i klubben, har gjort at banerne virkelig bliver 
brugt; vi har fra 1. sep. været nødt til at udvide med en ekstra spilledag: der 
kan nu i vinterhalvåret,  spilles tirsdag 14-16 . fredag 14-16 og så lørdag 10-12.

Vi er 26 medlemmer plus 5, der lige nu undersøger, om det er noget for dem.
Siden 1. apr. har vi haft en løbende turnering, der kører efter et særligt sy-

stem. Systemet er bygget op omkring et gennemsnit af antal spillede kampe 
og antal vundne kampe. Det afsluttes nu her til okt. og så kan man få et indtryk 
af, hvordan perioden er gået for en selv og hvordan man står i forhold til andre.

Den 2. oktober påtænkes spillet et klubmesterskab, som afslutning på som-
merhalvåret. Hvordan de resultater bliver, kan vi fortælle om i næste nummer. 

Spilletider: TIRSDAG 14- 16, FREDAG 14- 16 OG LØRDAG 10-12
Bent Heegaard
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Weekendtur
Ulveungerne fra spejderne i Stillinge har været i Skælskør på weekend-tur lør-
dag og søndag i uge 36. 

En lille smule regn lørdag kunne ikke ødelægge humøret hos ulvene, som 
var på opgaveløb og selv stod for aftensmaden, der blev tilberedt over bål. 

Efter en god nats søvn i telt blev der pakket ned og en flok glade, men 
trætte, ulve kunne tage med deres forældre hjem. 

Bagheera
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Stjernen rykkede sin opstart en uge frem, det vil sige den 28.9. var første klub-
dag. Åbningstiderne er i år flyttet til, TIRSDAGE fra kl. 14-21 og ONSDAGE fra 
kl. 16-21. Der er fortsat tilbud til de ældste om hver anden fredag som hyg-
geaften fra kl. 19-24

I år er det klubbens 10 års fødselsdag og dette markerer vi ved en større fest 
for børnene – og gerne Jer forældre. Når programmet er fastlagt, annonceres 
der mere om tid, indhold m.m.

Klubbens aktiviteter er de samme. Blandt andet tilbyder vi en biograftur i 
efterårsferien; der plejer ofte at være premiere på nye spændende film. Som 
noget nyt tilbydes der forsøgsvis også sukkerfrit slik og frugt i klubben.

Den årlige afslutningstur til Bon-Bonland gik fint, trods lidt regn og rusk. 
Mere end 40 børn havde en pragtfuld dag. 

Vi har desuden modtaget 5.000 kr. fra Stillinge/Hejninges Venner. Vi siger 
TAK for beløbet!

Stjernen afholder generalforsamling den 29. januar 2011, sæt allerede af-
tenen af. Alle medlemmers forældre er jo både opstillings- og stemmeberet-
tigede. 

Læs mere på klubbens hjemmeside www.klubstjernen.dk

På bestyrelsens vegne 
Annette Kaae
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Lysgaarden, Kelstrup
Bed & Breakfast

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

med 2 enkeltsenge.

Priser: Se hjemmesiden
www.lysgaarden.dk

eller kom forbi og tal med mig eller ring.

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

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

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

Velkommen!

Erlings
Hestevogne

Aftal tur med hestevogn
Vogne fra 2-30 personer

Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03
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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 12B • Øster Stillinge 4200 Slagelse
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Lokalrådets Årspris
Prisen gives til en person, der uegennyttigt arbejder for lokalområdet.

Den gives for det ulønnede bestyrelsesarbejde eller for det frivillige 
foreningsarbejde. Den gives til en af ”Tordenskjolds Soldater”, 

der ofte stiller op for lokalområdet og foreningerne, en ildsjæl der 
yder en indsats ud over det normale i ”det daglige” i lokalområdet.

Prisen kan også gives for ”den gode historie” 
i et enkeltstående succesfuldt projekt, hvor en ildsjæl har gjort sig 

særligt positivt bemærket.

Prisen kan også gives til foreninger eller institutioner, 
der ved frivilligt arbejde løfter en særlig opgave i lokalområdet eller 

har gennemført et enkeltstående succesfuldt projekt til gavn for 
en større del af lokalområdet.

Prisen er på 5.000,- kr. og uddeles på det årlige beboermøde.

Foreninger, institutioner og enkeltpersoner kan indstille kandidater til 
prisen. Indstillingen, der skal være skriftlig og begrundet, skal være 

Lokalrådet i hænde senest 31. december.

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

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)



Torsdag d. 28. oktober kl. 19.30
Spil Dansk Dag i Hejninge Kirke

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

Onsdag d. 10. november kl. 18.00
Mortens Aften i 
Kelstrup Forsamlingshus

Torsdag d. 11. november kl. 16.30
Fyraftenssang i Stillinge Kirke

Onsdag d. 17. november kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 1. december kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 1. december kl. 19.30
Orgelkoncert i Stillinge Kirke

Torsdag d. 9. december kl. 19.30
Julemøde i Stillinge Forsamlingshus
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Mødekalender 
Lørdag d. 2. oktober kl. 18.30
Ålegilde i Stillinge Forsamlingshus

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

Fredag d. 8. oktober kl. 18.30
Spejdernes Sommerfest i 
Stillinge Forsamlingshus

Mandag d. 18. oktober
Vedligeholdelse af 
Stillinge Forsamlingshus 
- tilbud om hjælp modtages gerne

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

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

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

På forhånd tak!
Lokalrådet



Troen kan ikke flytte bjerge
- men det kan vi!

Måske de bedste på jorden!

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

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


