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Nyt fra lokalrådsformanden
HUSET. Blev afleveret til Kommunale Ejendomme onsdag d. 7. september, 2 
måneder før oprindeligt planlagt – sådan! Torsdag d. 8. september flyttede Lo-
kalrådet og Arbejdsgruppen ind med borde, stole og en masse køkkenudstyr. 
Kultur- & Fritidsforvaltningen har været særdeles samarbejdsvillige igennem 
hele forløbet, og alt køkkenudstyret er da også et ekstrabidrag herfra. Senere i 
september leverede Cafax en kaffe-vand-snack-automat til HUSET og sendte 
regningen til Forvaltningen – stor ros og tak til Kultur- & Fritidsforvaltningen, 
personificeret ved Kim Sannemand Larsen og Hans Baudtler.

Lokalrådet har indkøbt borde og stole til 72 personer. Møblementet er købt 
hos Inventarland. Her talte vi med indehaver Carsten Nissen selv, og da han 
hørte, hvor det skulle bruges, slog han straks en stor del af prisen – han har 
haft mange glade og gode stunder i vores lokalområde.

Lørdag d. 10. september flyttede Ungdomsklubben ind i HUSETs første sal.
Torsdag d. 22. september var der indvielse, hvor Kulturudvalgsformand 

Ebbe Jens Ahlgren klippede snoren over og holdt tale.
HUSET er allerede booket til ”Hejninge-Stillinge venners” generalforsamling 

d. 27. oktober. Lokalområdets dagplejere har booket HUSET hver torsdag, og 
såvel Lokalrådet som Idrætsforeningen har booket HUSET til de månedlige 
møder.

Vi i arbejdsgruppen håber, at HUSET vil blive brugt rigtig  meget. For-
slag til arrangementer og brug af HUSET modtages gerne. Du kan maile til:  
stillingehuset@gmail.com.

Stillinge Hallen. Umiddelbart efter sommerferien blev der opsat et flot hegn 
i begge ender af fodboldbanen bag hallen, hvilket gerne skulle forhindre ska-
der på hallen/HUSET samt på afgrøderne på Jørgen ”Møllegårds” mark. Vi af-
venter stadig byggetilladelse til etablering af etageadskillelsen i redskabsrum-
met, men håber at kunne etablere denne i løbet af efteråret. 

Erna Balle har ikke længere ressourcer til at drive udsalget/cafeteriaet, og 
stopper derfor ved udgangen af året. Erna har klaret opgaven særdeles flot i 
mange år og har lagt rigtig stor flid i dette arbejde. Vi, i bestyrelsen, siger Erna 
en stor TAK for hendes indsats, og ønsker hende alt godt i fremtiden.

Hvem der fremover skal bestyre udsalget, er endnu ikke afgjort. Har du 
gode forslag så kontakt evt. hallen via Lokalrådet på den sædvanlige adresse: 
2sogneformand@gmail.com.

Lokalrådet. Der holdes som sådan ikke lokalrådsmøder i månederne juli 
og august – vi holder sommerferie. Vi er dog ikke gået helt i stå, vi har mange 
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nye tiltag og ideer til arbejdet i det kommende år. Blandt andet arbejder vi på 
at fremstille en flot folder, der skal præsentere vores dejlige lokalområde – det 
er tanken, at folderen især skal bruges til markedsføring over for potentielle 
boligkøbere/tilflyttere samt præsentation på turistbureauer m.v. Lokalrådet har 
også tidligere lovet at arbejde for øget trafiksikkerhed. Dette arbejde vil også 
blive mere formelt organiseret her i efteråret.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

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 5.000,00 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

Seneste prisvinder, Annette Kaae, 
får overrakt checken af Lokalrådets formand.



2 sogne 5

GENERALFORSAMLING
i

Kirke Stillinge Kultur- & Fritidscenter

”HUSET”
Onsdag d. 5. oktober kl. 19.00

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra arbejdsgruppen
 3. Godkendelse af vedtægter
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Eventuelt

Lokalrådet for Hejninge og Stillinge sogne er vært ved kaffe og brød – alle 
er velkommen.

Uddrag af arbejdsgruppens oplæg til vedtægter, godkendt af Kultur- & 
Fritidsforvaltningen:
§2
HUSET er hjemsted for foreningslivet i Havrebjerg, Hejninge og Stillinge 
sogne og udlejes til sportslige, kulturelle og almennyttige formål, for-
eningsmøder og lignende. HUSET kan endvidere anvendes af Stillinge 
skole samt lokalområdets dagplejere. HUSET kan således ikke udlejes til 
private formål og fester.
§3
HUSET ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige 
generalforsamling, der holdes inden udgangen af oktober måned, første 
gang i 2011, hvor der vælges 5 medlemmer. Der vælges derefter i lige år 
2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. Medlemmerne vælges for 2 år, 
genvalg kan finde sted. Derudover vælges 1 suppleant for 1 år. Endvidere 
vælges hvert år 1 revisor for 2 år.
Alle med helårsbopæl i Havrebjerg, Hejninge og Stillinge sogne er, når 
de er fyldt 18 år, valgbare til bestyrelsen og har stemmeret på generalfor-
samlingen. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel 
stemmeflerhed af de fremmødte.
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!

Møllevænget 11
Kirke Stillinge

 4200 Slagelse
 

Telefon: 32 20 07 72
Mobil: 52 17 58 28
E-mail: timolholt@hotmail.com

Murermester
Torkild Mølholt

• Tilbygning 
• Flisearbejde
• Frostskader m.m.
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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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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

tlf. 74 37 85 20 · sydbank.dk
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
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Billige planter
Til disse priser har vi ikke råd til at annoncere igen foreløbig!

Bøg til hæk  ......................fra kr.   5,00 -   8,75
Liguster ”Atros”  ..............fra kr.   6,25 -   8,75
Spirea  ”Van houtii”  ........fra kr.   7,50 -   8,75
Spirea ”Grefsheim”  .........fra kr. 10,00 - 11,25
Rød Snebær  .....................fra kr.   7,50 -   8,75
Fjeldribs  ..........................fra kr.   7,50 -   8,75
Potentilla”Goldfinger  ........................ kr 11,25

Stkpris incl. moms for: Efterår 2010 og forår 2011.

Med venlig hilsen: Kjeld J Andersen, Kildemosen i/s
Kildemosen 4, 4200 Slagelse. 58 54 90 60, kja@intranet.dk.Kl
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 u
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Lars Meng 40 53 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud
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En ekstra hånd eller et ekstra skub
Trelleborg Friskole startede traditionen tro skoleåret en søndag formiddag i 
august, hvor lærere, elever og forældre mødtes til sang, musik og medbragte 
madkurve. Selv vejrguderne var denne dag venligt stemte og sørgede for op-
holdsvejr med enkelte solglimt. 

Skoleleder Mette S. Jensen bød velkommen til både nye og gamle elever 
samt forældre. Hun sagde blandt andet, at overskriften for skoleåret 2011-12 
vil være det samarbejdende og forpligtende fællesskab. 

Trelleborg Friskole har en dobbelt målsætning, hvor faglighed og dannelse 
er hinandens forbundne partnere.  I skolens dagligdag vil fokus være på at  vi-
dereudvikle Trelleborg Friskoles nye daglige struktur ved hjælp af de erfaringer 
og indtryk, der blev høstet i skoleåret 2010-11. 

I indskolingen og på mellemtrinnet er klassernes skemaer er koordineret, 
så alle har  dansk og matematik på samme tid. Det giver mulighed for, at 
lærere og elever kan samarbejde på tværs af klasserne –  alt efter elevernes 
udviklingstrin. Gennem denne organisering bliver der taget hensyn til både de 
stærke og de svage elever, så alle bliver maksimalt udfordret og kommer vide-
re i deres læringsproces. Mindre grupper tages ud til fordybelsestimer, særlige 
læsetimer eller ekstra træning af vanskelige emner ved hjælp af anderledes og 
ofte kreative læreprocesser. 

Børnene mødes her på deres eget niveau og med behørig hensyntagen til 
deres individuelle læringsstil. Troen på at dette vitterligt gør en forskel er til 
fulde blevet bekræftet allerede efter det første års indsats. Tests har således 
påvist, at 95% af skolens elever har forbedret deres færdigheder i dansk. Et 
resultat som vi alle har del i, som vi alle kan være stolte af, og et tal der anspo-
rer til yderligere indsatser.     

Det er ydermere ikke kun elevernes faglighed, der har gavn den nye struk-
turs mange muligheder. Det gør sig også gældende for lærerstaben, som på en 

hel anden måde bliver fagligt udfor-
dret, når undervisningsdifferentiering 
og individuelle hensyn til eleverne bli-
ver taget alvorligt. Menneskeligt og 
socialt betyder det også en hel del, 
at lærerne har en direkte, daglig og 
faglig sparring med kollegaerne. Læ-
rer, elever og forældre på Trelleborg 
Friskole ser derfor med fortrøstning 
og fulde af forventninger frem til det 
nye skoleår.

John Jensen
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Åbner igen efter en noget våd og kedelig sommer, i helt nye omgivelser på 
Bildsøvej 80, 1. Sal, i ”HUSET” tæt på skolen og sportsinteresser.

Vi glæder os rigtig meget til at vise de nye flotte og lækre lokaler frem, hvor 
vi skal have mange hyggelige og fornøjelige timer sammen med gamle som 
nye medlemmer. Så går du i 4. klasse og er fyldt 10 år, skal du tage at kigge op 
til os. Vi har åbent tirsdage og onsdage fra kl. 14.00 til 21.00, 1. gang d. 20. 
september. Endvidere er der åbent hver anden fredag fra kl. 18.00 til 00.00 
for dig som går i 7. Klasse og op til 18 år, 1. gang d. 23. september.

Der er 2 gratis prøvegange, derefter skal der betales et kontingent på 300,- 
kr. for en sæson.

•  Har du en gæst med tirsdage og onsdage koster det 20,- kr. for gæsten
•  Har du gæst med fredage, koster det 30,- kr. for gæsten.
•  Hvis du melder sig ind efter jul, er kontingentet 200,- kr. for resten af sæ-

sonen. Kom i klubben og få en indmeldelsesfolder, hvor der er yderligere 
information.

Der holdes åbent hus fredag d. 30. september fra kl. 14.00-18.00 for 
hele ”HUSET”

Stjernen afholder generalforsamling d. 28.1.2012, sæt allerede aftenen af. 
Alle medlemmernes forældre er jo både opstillings- og stemmeberettige. Læs 
mere på klubbens hjemmeside www.klubstjernen.dk

På bestyrelsen vegne, vil jeg gerne sige tusind tak til Leif og Aase Nielsen for 
tiden på gården ved gadekæret. Der har været mange dejlige timer på gården, 
hvor ”vores” børn virkelig har hygget sig.

Til Laila siger vi også tusind tak for hjælpen i klubben fra klubbens start og 
indtil nu, for de kreative sider der er blevet vist til børnene. Du vil blive savnet 
både af børn og voksne.

På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese

www.klubstjernen.dk
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Indkalder til Generalforsamling 
Torsdag den 27/10 2011 kl. 19.00

 i HUSET V/ Stillinge Hallen

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:
  Næstformand: Addi Hansen, ønsker ikke genvalg
  Sekretær: Daggi Thomsen, ønsker ikke genvalg.
  Kasser:  Pia Svendsen, ønsker ikke genvalg
 1. Suppleant: ingen
 2. Suppleant: ingen
 6. Valg af Revisor:
  På valg er Revisor Ole Olsen
 7. Eventuelt:

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen på hejningestillingesvenner@gmail.com

Eller til Formand Hans Kurt Nielsen, Svejbøllevej 8, Keldstrup, tlf: 58549286 
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Hænder søges!
Støtteforeningen Hejninge-Stillinges venner mangler dig!
Vores alle sammes støtteforening mangler nogle ildsjæle til vores bestyrelse. 
Vi afholder ordinær generalforsamling i HUSET, Bildsøvej, 4200 Slagelse: 

torsdag den 27. oktober kl. 19.00

Kære borgere,
Uden en opbakning til planlægning og afholdelse af den årlige byfest – ingen 
støtteforening. Støtteforeningen mangler ildsjæle som vil hjælpe med at holde 
gang i vores forening.

• Vi mangler fem medlemmer, hvoraf to medlemmer er suppleanter.
Du behøver ikke at have erfaring med foreningslivet –  det er nok, hvis du 

vil være med til at bevare støtteforeningen, hvis formål er at yde støtte til for-
eninger, institutioner og andre interessegrupper i Hejningen & Stillinge sogne. 
Støtte kan ydes i form af aktiv indsats ved konkrete arrangementer, hjælp til 
planlægning af arrangementer, økonomisk støtte, el. lign.

Skal de lokale borgere fremover undvære den årlige byfest... og skal for-
eninger, institutioner og andre interessegrupper gå glip af foreningens støtte?

Nej vel – støt op om din støtteforening og giv en hjælpende hånd til bl.a. 
bestyrelsesarbejde, så støtteforeningen kan bestå. 

Uden din hjælp kan støtteforeningen ikke fortsætte!
Denne information er meldt ud, da situationen er alvorlig. Finder vi ikke 

medlemmer til bestyrelsen, har vi INGEN støtteforening, hvilket betyder ingen 
BYFEST og støtte til foreninger, institutioner og andre interessegrupper. 

Meld allerede nu tilbage til Støtteforeningens formand Hans Kurt Nielsen, 
telefon 58 54 92 86.
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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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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.
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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

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



Børneergoterapeut 
i tværfagligt 
projekt på 
Stillinge Skole

 
I de senere år er vi blevet mere be-
vidste om, at gode kropslige kom-
petencer i hverdagen har betydning 
for barnets selvværd, trivsel og ind-
læring. 

I en tidsbegrænset projektstilling 
har Stillinge Skole netop ansat en 
børneergoterapeut, som i tæt tværfagligt samarbejde vil have fokus på sanse-
motorik og trivsel med det mål at styrke elevernes evne til at klare almindelige 
daglige aktiviteter. 

Fokus på sanser, krop og daglige aktiviteter     
Som børneergoterapeut har jeg fokus på både sansning og motorik. Årsagen 
er, at mange sansemotoriske funktioner danner grundlag for trivsel, opmærk-
somhed og faglig parathed. 

Information fra sanserne og brugen af kroppen er en vigtig forudsætning for 
udførelse af mange daglige aktiviteter.. Dette gælder for eksempel, når man 
skal holde styr på tøjet og vende det rigtigt, hælde op uden at spilde, når man 
skal spille bold og gribe, cykle, samarbejde og følge de andre børn i legen. I 
klassen skal man have god kropskontrol og stabilitet for at kunne sidde stille 
på stolen, uden at udtrættes alt for hurtigt. Når man skriver, skal man kunne 
mærke fingrene og koordinere dem indbyrdes for at udvikle et fleksibelt skrive-
greb. Dette gør det muligt at tilpasse og finjustere undervejs. At kunne sortere 
sanseindtryk, dvs. at bruge de sanseindtryk, der er vigtige for aktiviteten og 
udelukke dem, som er uhensigtsmæssige og forstyrrende, er ligeledes en vig-
tig forudsætning, i  forhold til at kunne vedholde en leg, fordybe sig i opgaven 
og være opmærksom. Mange børn kan det helt af sig selv. Mens andre kan 
have brug for en hjælpende hånd, når sansemotorikken ”driller”. 

”Bjælker” i skoen, ”bongotrommer” i ørene, 
”Krudt” i rumpen eller ”myrer” i fødderne 
Børn gør altid det bedste, de kan, udfra de forudsætninger de har. Det er derfor 
sjældent for at være uartig, at barnet ikke kan sidde stille på stolen. Det er 
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ofte fordi barnet har brug for at mærke sin krop.  Den motoriske udvikling er 
meget forskellig fra barn til barn og hænger sammen med hjernens udvikling 
samt måden at opfatte og bearbejde sanseindtryk på. Vi oplever derfor sanse-
indtryk forskelligt.

Nogle børn har et sansesystem, som bærer præg af nedsat registrering. 
Dvs. der skal flere og mere mærkbare sanseimpulser til, før barnet registrerer 
sanseindtryk. Dette kan give sig til udtryk ved at barnet enten søger vilde og 
voldsomme aktiviteter eller er svær at få i gang. Disse børn møder man for ek-
sempel, når de glædesstrålende råber fra den øverste gren i træet: ”Jeg er lige 
heroppe!”, de kan sidde på snurretoppen længere end de andre børn, i klassen 
har de enten krudt i rumpen og myrer i fødderne eller ligger hen over bordet og 
svarer ofte kun, når man venligt lægger en hånd på deres skulder.

Andre børn har et sart og følsomt sansesystem. Det vil sige, at de sanseind-
tryk der hos de fleste opleves som ufarlige, hos nogle kan opleves som meget 
forstyrrende og ubehagelige. Således oplever nogle børn dagligt, at tøjet ”stik-
ker”, sømmen i strømperne føles som ”bjælker” i skoen, selv små lyde, lyder som 
”bongotrommer” i ørene og et let skub fra kammeraten føles som om han slog.

Mulighed for at tilpasse sanseindtryk til det enkelte barn.
Viden om sanseapparatet, fortæller os om, hvor meget barnet kan kapere og 
giver os bedre mulighed for hjælpe til med at tilpasse og justere sanseindtryk 
til det enkelte barn for eksempel i klassen. 

Når målet er trivsel, kan en særlig indsats for børn med sansemotoriske 
vanskeligheder være en håndsrækning. 

Tillige kan evt. hjælperedskaber tilgodese barnet ved brug af for eksempel 
en særlig siddepude, elastikker på stoleben som fødderne kan ”træne” med, 
mens man lytter, en særlig blyant, en anden placering i klassen, hvor der er 
mindre ”trafik”….

Således kan vi som voksne hjælpe nogle børn med at få ro på kroppen, 
mens andre har behov for at blive ”vækket” ved at gøre kroppen aktiv. 

Succesoplevelser med kroppen.
Da jeg forleden dag spillede bold med et barn, som oftest har brugt ordene 
”Det ka´ jeg ikke!”  og han råbte: ”Yes, det her er sjovt, skal vi ikke også prø-
ve…. !” tænkte jeg ”Fedt!” Han har fået en oplevelse af, at han kan. 

For at et barn skal udvikle sig og lære nye færdigheder er det vigtigt at tin-
gene lykkes for barnet - at der er garanti for succes. Læringen er langt mere 
effektivt, når det er sjovt, motiverende og foregår i leg. 

Garanti for succes betyder, at udfordringerne for barnet er så svære, at bar-
net skal ”strække sig” for at honorere dem, men heller ikke mere. Målet skal 
være opnåeligt og skal altid ende med succes. 



Barnet mærker da, at det har overskredet en grænse og har klaret det! 
Det handler om at give barnet selvværd til at turde give sig i kast med nye 

udfordringer. En sådan oplevelse er meget vigtig for et barn, som flere gange 
om dagen oplever, at motorikken ”driller”. 

Udvikling gennem aktivitet, bevægelse og leg Når det handler om trivsel, 
er det målet at give børnene på Stillinge Skole, positive motoriske oplevelser, 
gennem aktivitet og leg, som styrker selvværd,  lysten til at bevæge sig samt 
lysten til at lære.

Jeg ser mange muligheder ved at være en del af børnenes dagligdag. 
Her kan jeg, som en del af et tværfagligt team, arbejde sansemotorisk med 

børnene, efter behov - individuelt, i klassen, på legepladsen eller til idræt. Så-
ledes er der, på nuværende tidspunkt, følgende tilbud:
• undersøgelse af børn med særlige vanskeligheder og tæt samarbejde med 

barnets forældre
• individuelt tilpassede behandlingsforløb 
• forløb i mindre hold, hvor det sociale ligeledes prioriteres. 
• sansemotorisk Idræt 
• grafomotorisk træning 
• afspænding sammen med pædagoger
• vurdering af siddestilling
• 1 – 1 – støtte ved behov 
• samarbejde med klasselærer og pædagoger omkring praktisk indretning i 

klassen og brug af hjælperedskaber. 

Efteråret byder på nye tværfaglige tiltag, som endnu ligger på ”tegnebrættet”: 
Blandt andet etableres motorikrum og vi håber på opstart af legepatruljer i 
samarbejde eleverne.

Tina Sonne Dahl
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Parkeringsforhold på 
Stillinge Skole pr. 1. oktober 2011

Fra den 1. oktober er det ikke tilladt for andre end skolens medarbejdere at 
parkere i skolegården. Forældreparkering skal fremover ske ved hallen.
Hvis du ønsker at sætte dit barn af ved skolen, skal du bruge vendepladsen 
ved indgangen til skolen eller bussløjfen.
Bemærk, at der ved vendepladsen er 15. min parkeringsbåse og ved hallen 10. 
min parkeringsbåse. Se kort på modstående side.

Martin Meier, skoleder
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Stillinge Skole
Parkeringsoversigt
Forældreparkering/
afsætning er afmærket 
med mørk baggrund på 
oversigtskort.
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Skal du af med vandet?
Slagelse kommune skal kloakere langs stranden og i det åbne land.

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

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

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

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

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk
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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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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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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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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



2 sogne 35

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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Ole Olsen 
og cykelturen til Paris

Hjemvendt fra en meget vellykket tur til Paris vil jeg med denne lille rapport om 
turen sige dig tak for al støtte til Børnecancerfonden.

Efter at have kørt 2.500 kilometer siden ultimo marts følte jeg mig godt for-
beredt til udfordringen på de 1.250 kilometer, men eg har dog aldrig før prøvet 
at køre 200 kilometer hver dag i 6 dage, men det kunne fint lade sig gøre.

De 4 første dage var flade etaper og forholdsvise lette at køre, men udfor-
dringerne kom de sidste dage.

Lørdag den 16. juli var der start fra torvet i Bramming kl. 10.00, forinden 
havde der været fælles morgenbord for hele byen, taler samt indskrivning i 
logbog, så alt var klar, da vi blev skudt i gang kl. 10.00. Meget festligt da der 
var personer på hele ruten ud af byen, der stod og klappede og ønskede os 
en god tur.

Vi var 49 ryttere på vort hold og 4 servicebiler med i alt 11 personer i servi-
ceteamet, så det var en større karavane der blev sendt af sted mod Ribe, men 
med politieskorte til Ribe var starten uden problemer. I Ribe et kort stop ved 
Kvickly, hvor en rytter, der havde måttet sige fra til turen på grund af personlige 
problemer, modtog os og udleverede en pose med gode sager til hver person. 
Efter Ribe kørte vi til Tønder, hvor der var frokost på en restaurant på gågaden 
i Tønder. Ikke traditionel frokost, men frokost med de ting der giver energi til 
udfordringerne på cykel. Omkring kl. 18.00 var vi i Heide, hvor vi skulle over-
natte. Dags turen var på 181 kilometer.

Søndag kørte vi videre og blev sejlet over Kielerkanalen med en lille træk-
færge. Derefter kørte vi mod Elben, som vi kørte langs med indtil vi nåede en 
færge, der sejlede os over Elben. På denne færgetur var vi sammen med 3 
andre hold, der var kommet fra forskellige retninger og ligeledes skulle krydse 
Elben. Efter sejlturen havde holdene igen forskellige ruter at køre, så vores 
hold var igen alene på vejen frem til Bremen, hvor vi skulle overnatte. Igen en 
tur på 181 kilometer.

Mandag kørte vi mod Enschede i Holland en tur på 211 kilometer, men igen 
en forholdsvis flad etape, så der var ingen problemer med højderne, men for 
nogle begyndte der at indsnige sig lidt træthed i knoglerne, samt at bagdelen 
begyndte at kunne mærkes. Vi boede på et kæmpe hotel, hvor der var yder-
ligere 5 Team Rynkeby hold indkvarteret. Her optrådte alle hold med sang 
eller musik, og det blev en festlig aften. Vores hold holdt sig ikke tilbage, da 
vi havde digtet forskellige tekster på kendte melodier, og da så direktøren fra 
Rynkeby fortalte at vores hold indtil nu havde samlet flest penge sammen, var 
vi ikke til at stoppe, og sang lige et par smædesange om de andre hold, og 
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statsministeren måtte troligt høre på. En sådan 
aften er det begrænset, hvad der nydes af øl, 
men derimod søde sager, bananer og rosiner er 
meget populært at indtage, da det giver energi.

Tirsdag morgen var alle lidt trætte, men der 
var ikke noget piveri, alle skulle være klar kl. 
7.30 til at cykle de 213 kilometer til Lanaken i 
Belgien. Stadigvæk var det begrænset, hvad 
der var af højdemeter så etapen gik fornuftigt, 
bortset fra at der denne dag var meget regnvejr, 
og da

vi kom frem til hotellet kl. 19.30 skulle nogle 
bo på et andet hotel, og inden der var transport 
til dette hotel, bad og retur igen, var der først 
middag kl. 21.45 så det var en lang dag.

Onsdag var dagen med den berømte konge-
etape, hvor blandt andet Hue og lille Hue skulle 
bestiges. Hue er i Danmark mere kendt som ”muren” fra de professionelles 
cykelløb. En ikke så lang bakke, der snor sig op mellem huse inde i byen, men 
13 % i stigning. Jeg var blevet frarådet at prøve, men gjorde det alligevel. Midt 
på bakken måtte jeg lige af cyklen, da den stod helt stille, men efter kort tid var 
benene igen ok og jeg kørte resten af turen til toppen af Hue. Efter en nedtur, 
hvor hastigheden var meget høj, og der derfor blev slidt en del på bremserne, 
kørte vi igennem byen, og så var der lige lille Hue, der skulle besejres. Her var 
kræfterne ved at være opbrugt, da bakken ikke er så stejl, men meget lang, 
men det gik. Dags turen denne dag var på 2.220 højdemeter og efter vores 
obligatoriske eftermiddagspause med saft, kager og andre gode ting, kom der 
en bakke, der var 4 kilometer lang, og så var der træthed hos langt de fleste. 
Humøret var dog stadigvæk fint og vi hjalp hinanden, men fra kl. 07.00 om 
morgenen og til kl. 21.30 på en cykel, er for lang en dag for de fleste, så her var 
der mange med smerter i ben og bagdel. Overnatningen foregik i Charleville 
Mezieres i Frankrig. Da vi passerede den franske grænse, var der et lille glas 
champagne til alle, men svært at nyde under de lidt hårde betingelser. Etapen 
var kun på 194 kilometer, men de mange højdemeter gjorde det til den længste 
dag på turen.

Torsdag skulle vi tættere på Paris og skulle køre til Compiegne en tur på 180 
kilometer, så der fredag kun var omkring 100 kilometer til Paris. Inden vi rigtig 
havde kørt os varme, kom der en bakke, som nær havde taget luften ud af os 
alle, men ved fælles hjælp med at trække hinanden op over bakken, meddelte 
teamchefen, at nu var de værste forhindringer overstået, og at der denne dag 
kun var 1.300 højdemeter. Vi var ved hotellet sidst på eftermiddagen, og her 
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havde teamchefen en overraskelse til os alle sagde han, og vi skulle samles i 
hotellets gård. Overraskelsen var at vi skulle pudse cykler, inden vi skulle ind i 
Paris om fredagen. Her var der optræk til ”mytteri”, men ved hjælp af en pilsner 
fra lastbilens bagsmæk, lykkedes det at få cyklerne pudset. Middagen blev 
indtaget på et fornuftigt tidspunkt, og der var tid om aftenen til lidt hygge og 
gøre sig klar til den sidste korte tur ind til Paris.

Fredag morgen var der højt humør og alle så ud, som om de havde glemt 
de ømme ben og bagdelen, hvor der efterhånden var en del, der klagede over 
ømhed. Der var kun en enkelt voldsom bakke på de første 60 kilometer og 
efter de 60 kilometer var der formiddags pause og alle gjorde sig klar til de 
sidste kilometer ind til Paris, hvor vi skulle køre langs med en kanal for øvrigt 
en meget flot afslutning på turen.

Inde i Paris skulle alle holdene mødes og køre samlet til Eiffeltårnet, hvor 
der var indrettet en plads til alle 589 ryttere og til servicepersonalet. Denne tur 
ind igennem Paris med politiet foran var en stor oplevelse og selv hos voksne 
mænd kommer der nogle følelser frem, som man ikke hidtil har troet på, kunne 
komme efter en cykeltur. Det er svært at beskrive, men en oplevelse der ikke 
glemmes. Der var taler af statsministeren, direktøren fra Børnecancer- fonden 
samt direktøren fra Rynkeby. Som afslutning sang Amin Jensen for på den 
sang, der er indspillet til fordel for Børnecancerfonden. Det var festligt og igen 
cyklede vi igennem Paris til vores hotel, hvor der fredag aften var afslutnings-
fest. Mange ryttere havde ægtefæller og børn, der var kørt eller fløjet til Paris 
med om eftermiddagen og til festen om aftenen. Der var taler og uddeling af 
den gule trøje samt den prikkede bjergtrøje. Som eneste Sjællænder på dette 
Jyske hold havde der selvfølgelig været en del mobning undervejs, og det var 
begge veje, og da jeg fik den prikkede trøje på, var det vist ikke for mine fanta-
stiske cykel egenskaber, men for kvikke bemærkninger og godt humør.

1.257 kilometer fik jeg svedt mig igennem, inden målet var nået.
Lørdag og søndag tilbragte jeg i Paris sammen med den person, jeg havde 

delt værelse med under hele turen, men det var begrænset hvad vi kunne 
nåat se, da der på grund af Tour de France var mange turister i Paris. Hele det 
skuespil om søndagen, hvor alle står opstillede langs ruten i mange timer, alle 
de ting der sælges, skal opleves. Selve afslutningen så jeg ikke, da jeg skulle 
nå et fly til København kl. 18.10.

Af lokale firmaer har HJ Huse og Strandens Malerservice støttet Børnecan-
cerfonden med et flot beløb, tak for det! Også stor tak til alle, der har puttet 
penge i indsamlingsbøssen i DagliBrugsen i Kr. Stillinge.

Den 17. september i Ringe overraktes checken til Børnecancerfonden, og 
det blev til hele 9,7 mio kr., hvilket er mere end dobbelt så meget som sidste år.

Venlig hilsen Ole Olsen, 
Næsby Strand



2 sogne 39

KELDSTRUPDYSSEN
I 2Sogne nr. 3 juni 2011 var der en artikel om oplysningstavlen ved ”Keld- 
strupdyssen” for enden af sommerhusvejen Toften, der ikke er i orden. 

For det første: Tavlen er næsten ikke til at læse på grund af vind og vejr,
For det andet: Betegnelsen eller navnet på dyssen er helt forkert. 
På tavlen - der næsten er ulæselig - står der, at det er en langdysse ved 

Kongsmark Strand, men det er altså en langdysse ved Keldstrup Strand – altså 
Keldstrupdysse.

For at de rette myndigheder skulle få oplysningen her fra 2Sogne, blev et 
eksemplar af bladet indleveret til borgmester Lis Tribler på rådhuset, og der 
blev bedt om, at hun ville sende det videre til den myndighed, der tager sig af 
sådan noget, da det turistmæssigt er en del af den lokale oplysning.

I denne skrivende stund, er der intet sket.
Der er kommet mange interesserede til dyssen for at se, hvad der står på 

tavlen, det er billedet her - med det nedtrådte græs - bevis for.
Første gang fejlen blev oplyst ligger hele 10 år tilbage, den gang var det 

Vestsjællands Amt, det sorterede under.
Mon det skal være sådan, at vi selv retter tavlen? Men det er altså ulovligt 

og strafbart at fjerne eller ændre på offentlig ejendom.
Jørgen Weiberg

Det nedtrådte græs viser, at der har været mange der har villet se, hvad tavlen fortalte, 
men de har måttet anstrenge sig for at se, hvad der stod, og var den en forkert navne-
angivelse.
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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

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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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.
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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, eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke 

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

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

Valdbygaard Skovdistrikt

FÆLLESFORMAND Jacob Raft tlf. 51 82 27 78
BADMINTON Pt. ingen formand 
FODBOLD - ungdom Ole Madsen tlf. 21 40 20 30
FODBOLD - senior Brian Dahl tlf. 60 15 01 23
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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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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Stillinge skolebestyrelse
Som tidligere beskrevet er der gennemført store nedskæringer på skole- og 
SFO området i Slagelse kommune og nedskæringerne kan også mærkes på 
Stillinge Skole. Det er derfor glædeligt, at skolen har kunnet finde midler til at 
ansætte en børneergoterapeut i en projektstilling, som i tæt tværfagligt samar-
bejde med skoles andet personale, skal fokusere på sansemotorik og trivsel. 
Målet er at styrke elevernes motoriske evner gennem aktivitet og leg, der øger 
elevernes selvværd og styrker lysten til at lære. I den forbindelse vil efteråret 
byde på nye tværfaglige tiltag, som i skrivende stund endnu kun ligger på 
”tegnebrættet”. Der er planer om at etablere et motorikrum, og vi håber, at der 
opstartes en legepatrulje i samarbejde med nogle af skolens elever.

Vi har tidligere beskrevet, hvordan Stillinge Skole er langt fremme med at 
anvende IT i undervisningen. Det er flere år siden, at alle klasselokalerne blev 
udstyret med ”elektroniske tavler”, de såkaldte smart boards. Næste mål er, 
at alle elever skal have deres egen computer. Til dette skoleår er der blevet 
indkøbt IT udstyr, så vi nu kan tilbyde personlige pc’er til alle børn fra 3. til 7. 
klasse, hvilket er unik i Slagelse Kommune.

Fra børnenes hverdag, er det også hver at nævne, at trafikforholdene for 
afsætning af børn om morgenen endnu engang er ændret. Hensigten er, at 
eleverne igen skal kunne komme sikkert ind på skolen, og at de ikke skal fær-
des mellem kørende trafik. De konkrete ændringer fremgår af en anden artikel 
i dette blad.

Det er med stor glæde, vi i skolebestyrelsen konstaterer, at Stillinge Skole 
har fået en positiv tilbagemelding på en ansøgning om penge fra EU. Alle-
rede i foråret beskrev vi de heldige omstændigheder omkring, hvordan vi var 
kommet med i en EU ansøgning, og om at skolen var blevet kontaktet af en 
nordmand, som arbejdede på en skole i Frankrig. Nordmanden inviterede Stil-
linge Skole med som deltager i en EU ansøgning om internationalt samarbejde 
mellem skoler i bl.a. Frankrig, Danmark, Norge og Irland. Det nu bevilligede 
EU projektet vil give 200.000 kr. til Stillinge Skole. Pengene skal bruges til at 
etablere et samarbejde med de andre skoler i projektet, fra de omtalte lande. 
Samarbejdet vil betyde, at elever i den nuværende 9. klasse på Stillinge Skole 
skal mødes på tværs af landene og udveksle erfaringer. For vores elever bliver 
det alle tiders chance for at få øget sproglig erfaring og internationale forstå-
else. Den samlende aktivitet for de involverede skoler i de forskellige lande skal 
være Hurling, der er en irsk nationalsport, som vi meget kort beskrev i april 
nummeret af bladet. Vi har hørt, at der planlægges en rejse til Skotland. Vi ser 
gerne, at eleverne skriver en rejseberetning til lokalbladet.

Som beskrevet tidligere, i lokalbladet, har Slagelse kommune iværksat en 
ny proces, med henblik på at ændre skolestrukturen i kommunen. Proces-
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sen denne gang er mere positiv end den proces, som kuldsejlede sidste år. 
I den igangværende proces har der været nedsat en bred arbejdsgruppe på 
omkring 30 skoleinteresserede personer. Arbejdsgruppen har haft til opgave, 
at udarbejde scenarier for, hvordan skolestrukturen kunne se ud i Slagelse 
kommune. Til støtte og refleksion af arbejdsgruppen har der gennem forår og 
sommer været holdt flere møder med en udnævnt refleksionsgruppe, bestå-
ende af fagfolk, lærer, skoleledere, skolebestyrelsesmedlemmer og politikere. 
Det har været positivt, at der i den igangværende proces har været bred fokus 
på, hvad der gør en skole bæredygtig, og at der ikke alene har været fokus på 
økonomisk bæredygtighed.

Den 29. august fremlagde arbejdsgruppen resultaterne af deres arbejde for 
byrådet. Arbejdsgruppens vision er, at ”folkeskolen i Slagelse kommune skal 
udvikle dygtige demokratiske og aktive medborgere, som kan mestre fremti-
den i en global verden.” Der var flere forslag til, hvordan dette nås og i frem-
læggelsen indgik også udkast til tre scenarier for skolestrukturen i kommenen. 
Det første scenario antyder en skolestruktur med store skoler på fra 500 til 
1000 elever, der alle har fuldt forløb fra børnehaveklasse til niende klasse. Det 
andet scenario arbejder med mindre skoler, hvor der generelt indlægges et 
skoleskifte omkring 5. eller 6. klasse. Det tredje scenario antyder en mangfol-
dig skolestruktur, hvor kommunen har hele udbudet af store skoler, små skoler, 
landskoler, heldagsskoler og specialskoler. Hvert scenario rummer tydeligvis 
sine egne fordele og skitserer godt den grundliggende mangfoldighed og vifte 
af muligheder kommunen har for at opbygge skolestrukturen. 

På baggrund af arbejdsgruppes forslag og scenarier er det nu op til politi-
kerne at udarbejde deres forslag til fremtidig skolestruktur. Det politiske forslag 
skal ligge klar til vedtagelse på byrådsmødet den 10. oktober. Herefter kom-
mer der en høringsfase, som strækker sig frem til 6. december. I høringsfasen 
er det vigtigt, at vi alle får sagt, hvad vi mener om politikernes forslag. Planen 
er, at den endelige skolestruktur skal vedtages af byrådet sidst i januar 2012 
og iværksættes fra skoleårets start den 1. august 2012.

Det tredje scenario vil uden tvivl give politikerne de største udfordringer i at 
tilpasse antallet af skoler i kommunen og udformet en økonomisk fordelings-
politik, som harmoniserer bosætningspolitik med pædagogisk og økonomisk 
bæredygtige skoler.

På Stillinge skole foretrækker vi klart det tredje af arbejdsgruppens sce-
narier, med en mangfoldig skolestruktur i kommunen. Her ser vi de bedste 
muligheder for, at vi kan udvikle Stillinge skole til at være en bærende central 
pylon i den kommunale vision om, at folkeskolen i kommunen skal være bro til 
en attraktiv og global fremtid.

Bjarne Nielsen
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Stillinge IF fodbold serie 3
 
Først en tak til vores nye sponsorer, som har gjort det muligt at præsentere 
vores serie 3 hold i helt nyt tøj fra Masita, som fodboldafdelingen har lavet en 
samarbejdsaftale med. Jeg har valgt at takke vores sponsorer over 3 gange, 
da det så kan ske samtidig med, at jeg kan skrive nyt om holdet.

Den første sponsor jeg vil takke i 2sogne er Hans Peter fra Disager Hunde 
og Kattepension for hans sponsorat til nye træningssæt til alle senior spillere i 
klubben. Det gør at selv til træning ser det perfekt ud.

Det er gået godt for Stillinge IF senior fodbold de sidste par sæsoner, og det 
kulminerede med en oprykning til serie 3 efter sidste sæson, Vi husker alle vo-
res serie 5 pokalfinale, vores 2-0 sejr over Lejre i Landspokalen og ikke mindst 
vores hjemmekamp i samme pokal turnering mod Birkerød fra danmarksse-
rien, alt sammen noget som vil stå som noget meget stort i klubben. Vi har fået 
nogle nye unge spillere, som gør at vi kan se lyst på fremtiden med hensyn til 
en oprykning mere til serie 2, og så er det historie i Stillinge IF. Serie 3 er startet 
godt for os. 1 kamp hjemme mod Sorø Freja blev vundet 8-0 og derefter er det 
i skrivende stund blevet til endnu en sejr, en uafgjort og en tabt kamp.

Og til sidst vil jeg gerne opfordre folk, der har lyst til at være med i denne 
optur i Stillinge IF senior fodbold til at møde op til træning tirsdag og torsdag 
fra kl 19. på støvlebækvej. Det kunne være dejligt, hvis vi igen kunne stille med 
2 hold i klubben, det er trods alt nogle år siden.

Stort tak til alle spillere og sponsorer i klubben.
Brian Dahl, Stillinge IF
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PETANQUE
 
Fra 1. sep.  har vi indført vinterspilletider:
Tirsdag 14-16
Fredag 14-16
Lørdag 10-12
Der har i sommerens løb ikke været de store begivenheder:
Vi skulle have haft besøg af Sørby petanque, men klubben er næsten gået i sig 
selv, så vi fik ikke  besøg. Der er, i skrivende stund, kommet en invitation fra 
Drøsselbjerg petanque, mere om det næste gang.
Hvis der er nogen, der kunne tænke sig at være med i vort lille petanquesam-
fund, har vi stadig plads.
Alle er velkomne. 

Bent Heegaard

Byfest i Kelstrup
Igen i år har der været byfest i Kelstrup - og på trods af vejrgudernes skiftende 
humør var der mange, som den 6. august 2011 var mødt op til den traditionelle 
fest, som i år blev holdt i Inga og Carl Johan Madsens hyggelige have. By- 
festen 2012 vil blive arrangeret af Anna og Jørgen Frandsen – bistået af Annett 
og Thomas Andersen. Der er desuden efterspørgsel på at få lov at være vært 
for byfesten, - så byfesten 2013 er allerede planlagt til at blive holdt hos Winnie 
og Erling Larsen.

Jane Brodthagen
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Jeg elsker sommer.
Jeg får sådan lyst til 
at bo ved havet med 

en lille badebro

Du er  godt
klar over, at det er

saltvand, ikk’?
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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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POSTKORT
Fra Henning Petersens samling.

(Billeder klippet fra Helge Christiansens Lokalhistorier, 2. samling 1991)

Skolen i Hejninge

Gadekæret i Hejninge.
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Parti fra Kirke Stillinge med præstegården og sprøjtehuset.

Traktørstedet Egebo ved Bildsø Strand.

Stillinge Strand pr. Slagelse.
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Økonomisk bidrag til Støtteforeningen 
Hejninge Stillinges venner

Støtteforeningen Hejninge Stillinges venner som hvert år arrangerer byfesten i 
Kr. Stillinge, har til formål at yde støtte til foreninger, institutioner og andre in-
teressegrupper i Hejninge og Stillinge sogne. Såfremt der måtte være borgere 
i de to sogne, som ønsker at yde et økonomisk bidrag til støtteforeningen, kan 
bidraget indbetales på foreningens konto i Max Bank, reg.nr. 6070, kontonr. 
4001548. Støtteforeningens formål er i henhold til § 1 i vedtægterne følgende: 

”Det er foreningens formål at yde støtte til foreninger, institutioner og andre 
interessegrupper i Hejninge & Stillinge sogne. Støtte kan ydes i form af aktiv 
indsats ved konkrete arrangementer, hjælp til planlægning af arrangementer, 
økonomisk støtte, el. lign. Støtte kan ydes efter ansøgning fra de enkelte for-
eninger, institutioner og andre interessegrupper eller på bestyrelsens eget ini-
tiativ”.

Støtteforeningens bestyrelse består af følgende medlemmer:

Formand: Hans Kurt Nielsen Næstformand: Addi Hansen
 Svejbøllevej 8  Stillingevej 6
 4200 Slagelse  4200 Slagelse 

Kasserer: Pia Svendsen Sekretær: Daggi Thomsen
 Stillingevej 104  Bygmarken 7
 4200 Slagelse  4200 Slagelse 
 
Best.medlem: Thomas Petersen
 Rugmarken 13
 4200 Slagelse  
 2 suppleanter 

Næste års byfest afholdes den 16. juni 2012



Torsdag d. 27. oktober kl. 19.00
Hejninge Stillinges venner afholder 
generalforsamling i HUSET

Torsdag d. 27. oktober kl. 19.30
Spil dansk dag i Hejninge Kirke

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

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

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

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

Torsdag d. 8. december kl. 19.00
Julemøde i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 14. december kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
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Mødekalender 

Lørdag d. 1. oktober kl. 18.30
Ålegilde i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 2. oktober kl. 16.00
Koncert i Stillinge Kirke

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

Onsdag d. 5. oktober kl. 19.00
Generalforsamling i HUSET

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

Støt vores annoncører 
- de støtter os!

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 5356 - 000242740.
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


