
Fællesspisning og
Mortens Aften
- Se side 18 og 19 

Nye skilte 
langs stranden
- Se side 11

En særlig aften 
i Hejninge
- Se side 46
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Lokalrådets medlemmer:
Abdel Sabri 40 59 73 99
Bolette Trier
Børge Carlsen 23 72 03 51
Karen Brøndel
Kirsten Lambert 25 54 82 90
Lars Rasmussen 21 64 81 37
Morten Brøgger

Lokalrådets formand:
Kirsten Lambert 
2sogneformand@gmail.com

Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com

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

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

Næste nummer af  beboerbladet 
udkommer ca. 1. december 2018.
Indlæg til bladet skal være redaktøren 
i hænde senest d. 10. november 2018.     

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

Tryksted: Lasertryk

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

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

I dette nummer:
  3  Hejninge-Stillinge Lokalråd
  4 Lokalrådets Årspris
10 Stillinge Skole
11 Nye skilte langs stranden
12 Målerbrønde i Kelstrup/Næsby Strand
13 Dagplejerne i Stillinge
18 Mortens Aften i Kelstrup Forsamlingshus
19 Fællesspisning i Stillinge Forsamlingshus
 Dagli’ Brugsen indviet med manér
21 Landsbykoret fylder 30 år
25 Kirkesiderne
36 Askehavegård
37 Kelstrup Byfest
38 Stillinge børnehave
39 Petanque
44 Ungdomsklubben Stjernen
45 Stillinge IF håndbold 
46 En særlig aften i Hejninge
47 Stillinge Plejecenter
52 Støvlebækvej 1 - Helge Christiansen
52 Gangbroer ved Hejninge - Helge Chr.
54 Ny hjertestarter i vores område
55 Mødekalender

Forsidebillede: 
Ænderne i Øster Stillinges gadekær blev grundigt fod-
ret, da dagplejerne i Stillinge var på besøg.

Lokalrådet er meget taknemmelig 
for alle bidrag, som gør det muligt 
at ’2sogne’ kan udkomme. 
Såfremt at du vil give et bidrag 
til bladet, kan beløb sættes ind på 
kontonummer 5356 - 0000242740 
eller via MobilePay nr. 39013 med 
beskeden ”Bidrag 2sogne”.
Tak.
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Picnic-koncert
Årets Picnic-koncert blev et stort tilløbsstyk-
ke, da omkring 500 festlige mennesker mød-
tes til nogle hyggelige timer i dejligt vejr med 
musik og socialt samvær. Musikken blev le-
veret af  Party Royale, som spillede musik for 
enhver smag, og børnene samledes hurtigt 
om ballon-klovnen, som tryllede fine ballon-
dyr frem. Det lovede fyrværkeri måtte vi dog 
desværre kigge langt efter - pga. tørke og af-
brændingsforbud måtte det ikke fyres af. Det 
var mange noget skuffede over, men vi kan så 
glæde os til næste års Picnic-koncert, hvor vi 
forhåbentlig kan få fornøjelsen af  et festligt 
fyrværkeri. Det gode og varme vejr var for-
mentlig også årsag til den alt for skummende 
øl i baren. Lokalrådet vil gøre meget for at 
finde en løsning, så ølskummet bliver leveret 
i passende mængder fremover. Lokalrådet 
takker for den store opbakning ved Picnic-
koncerterne, både i år og de tidligere år. Som 
frivillig forening er der noget ved at arran-
gere events, når de bakkes fuldt op.

Strand Festival 2918
Et par medlemmer af  Lokalrådet, nemlig 
Børge og Lars, har deltaget aktivt i planlæg-
ningen og gennemførelsen af  Strand Festival 
2018. Eventen, som blev skudt i gang ved 
Picnic-koncerten, havde mange besøgende, 
og der var livlig aktivitet ved boderne langs 
stranden. Mange tog en tur med en af  de 
fine veteranbusser, som kørte i pendulfart fra 
Tudeå til Drøsselbjergvej. Glæd jer til Strand 
Festival 2019. 

 Nye skiltede ruter viser vej
I løbet af  sommeren har Slagelse Kommune 
opsat skilte ved Stillinge Strand, som viser 

vej til de flotteste steder ved stranden. Hvis 
du benytter en af  ruterne, vil et af  højde-
punkterne være  udsigtspunktet ved Støvle-
bækvej og Kongsmarkvej, hvor der er opsat 
borde. Her står nu også et fint pegeskilt, 
som viser distancen til forskellige attraktio-
ner som Vikingeborgen Trelleborg, Borreby 
Gods og Korsør Fæstning. Pegeskiltet er ud-
arbejdet af  Produktionsskolen i Korsør. Fle-
re lokale borgere har tidligere deltaget i to 
workshops i Huset i Stillinge, som har været 
afholdt i forbindelse med kommunens kyst- 
og naturturismeprojekt. På de to workshops 
fremkom mange gode idéer, og en af  dem, 
skiltene, er nu blevet en realitet. Vi håber, at 
de mange andre idéer og ønsker om et mere 
attraktivt strandområde også bliver ført ud 
i livet. Se også Helge Christiansens artikel 
på side 11.

 
Velkomstarrangement for nye borgere
Hejninge-Stillinge Lokalråd deltager igen 
ved det store Velkomstarrangement for nye 
borgere i Slagelse lørdag den 27. oktober. 
Her gør vi opmærksom på de mange tilbud, 
som de kan møde i vores lokalområde. De 
nye borgere er flyttet til kommunen i årets 
løb, men måske kan vi være med til at åbne 
deres øjne for netop vores skønne lokalom-
råde - enten på besøg af  og til eller som se-
nere tilflytter, hvis de skal skifte bolig.

Årspris 2019
Hvert år uddeler Lokalrådet en pris til en 
frivillig, som har ydet en stor indsats i lokal-
området. Prisen uddeles ved Beboermødet 
hvert år i marts. Her i år gik Årsprisen til 
Anne Lise Egede som tak for en ihærdig ind-
sats for Hyggeklubben for de ældre beboere i 
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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 mail til 2sogneformand@gmail.com.

lokalområdet. Lokalrådet efterlyser nu kan-
didater til Årspris 2019, så hvis du kender 
en person, som har gjort noget særligt for 
lokalområdet, så giv os et tip. Deadline for 

indstilling af  frivillige ildsjæle til Lokalrådets 
Årspris er 31. december.

Hejninge-Stillinge Lokalråd
2sogneformand@gmail.com

Kære beboere i 2 sogne
 
Lokalrådet er meget taknemmelig for alle økonomiske bidrag, som gør det muligt, at 
beboerbladet 2sogne kan udkomme.

Hvis du vil give et frivilligt bidrag til bladet, kan beløb sættes ind på konto 5356 – 
0000242740 eller du kan betale via mobilepay nr. 39013 med beskeden ”Bidrag 2sogne”.

Du er også velkommen til at overføre via indbetalingskoder på modstående girokort.
 
På forhånd tak
Hejninge Stillinge Lokalråd
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Lokalrådet er meget 
taknemmelig for alle 
økonomiske bidrag, 
som gør det muligt, 
at beboerbladet 2sogne 
kan udkomme.
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Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56

Rieks Rengøring

V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask

Kelstrup Forsamlingshus
Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk
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Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 28 73 19 72 · E-mail: kj@revisorkj.dk

www.revisorkj.dk

Lokalt samarbejde for
vækst og erhvervsfremmende 

aktiviteter 
- er din virksomhed også repræsenteret?

Landsbyernes 
Erhvervsnetværk
HAVREBJERG · HEJNINGE · STILLINGE

www.landsbyerhverv.dk
landsbyerneserhverv@gmail.com
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Mangler du plads 
til dine møbler?
Opbevaring på 1. klasse

Åben alle ugens dage fra 8–20

Derudover efter aftale

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

 

 års erfaring

Mere end
 

50års erfaringårs erfaring

 SLAGELSE

Kloakservice

Tlf. 58 52 7062

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

 www.slagelsekloakservice.dk

Tlf. 58 52 0025

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

www.antonpetersen.dk
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LYNHURTIGT

INTERNET

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

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

Eller ring på tlf. 88 440 440  for mere
information

4
In

te
rn

e
t

U
.n

u

Internet4u.nu
v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf: 88 440 440  - 26 244 679

www.internet4u.nu

Kender du det at have et sommerhus, 
eller bo ude på landet hvor det stadig-
væk er svært at få ordentlig hastighed 
på internettet?

Internet4U har løsningen!
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Hej, vi er to piger der går i 5 kl. Vi har nogle 
små venner fra 0. kl. Små og store venner 
er børn fra 0. og 5. kl., der nogle gange mø-
des og laver nogle sjove aktiviteter sammen. 
Sidste gang, vi var sammen med dem, lærte 
vi dem nogle frikvarterslege, 5.b og 0.a blev 
delt op i 3 hold, og på hvert hold var der 
3 små lege, der var bankebøf, dåseskjul og 
stjerneridder (det var mega sjovt!).

Nogle gange i frikvartererne kommer de 
små venner over til os, hvis de er kede af  
det, eller nogen driller dem, og nogle gange 
siger de bare hej og leger med os (mega hyg-
geligt!). De store venner hjælper også de små 

med at læse og stave. Hvis de falder og slår 
sig, kommer de hen til os, og så hjælper vi 
dem. 

Vi har også selv været små venner, og 
vi syntes at det var meget rart, at vi havde 
nogle fra de store klasser, vi kendte og kunne 
snakke og lege med. Vi synes, at det er hyg-
geligt at være sammen med de små venner, 
og så en lille bonus er også, at vi slipper for 
en rigtig time! Vi synes, det er en god ”tradi-
tion”, at der er store og små venner på vores 
skole.

Rasmine og Caroline 
fra 5.b

	

	

Stillinge	Skole	
Bildsøvej	+,	
!"##	Slagelse	
	
Tlf.:	'(	')	*+	'(	
stillingeskole@slagelse.dk	
stillingeskole.slagelse.dk	
EAN	nr:	()*+,,)-*,,-)	

!sogne	
	
Nyt	logo	og	nye	skilte	
	
Som	I	kan	se,	har	skolen	fået	udarbejdet	et	nyt	logo,	da	det	var	nødvendigt	at	designe	et	nyt,	der	
kan	bruges	på	Facebook,	Instagram	og	skolens	hjemmeside.	Logoet	forestiller	1	børn	i	forskellige	
størrelser	og	farver	som	symbol	på	værdierne	forskellighed	og	fællesskab.	Til	logoet	er	der	
desuden	designet	en	supergrafik.	Jeg	håber,	I	vil	tage	godt	i	mod	logoet	og	like	det	på	Facebook	
mv.		
Vi	arbejder	desuden	på	at	få	opsat	skilte	ved	indkørslen	til	skolen,	så	man	bedre	kan	se,	hvor	man	
skal	køre	ind.		
	
Skolens	resultater	ved	afgangsprøven	fra	!.klasse	
	
Undervisningsministeriet	har	netop	opgjort	karaktergennemsnittet	for	alle	elever	i	hele	landet.	
Stillinge	Skole	har	præsteret	markant	over	kommunes	gennemsnit	og	ligger	også	over	
landsgennemsnittet.	Fra	skolens	side	skal	der	lyde	en	tak	til	alle	elever,	forældre	og	medarbejdere	
for	den	store	indsats,	der	er	med	til	at	gøre	eleverne	klar	til	tiden	efter	folkeskolen.		
	
Nye	medlemmer	i	skolebestyrelsen			
	
Der	har	været	afholdt	suppleringsvalg	til	Skolebestyrelsen	og	følgende	blev	valgt	ved	fredsvalg:	
Cecilie	Thielemann,	Mor	til	Ursula	i	3.c	
Mads	Alring	,	Far	til	Victoria	i	2.a	
Jacob	Ganderup,	Far	til	Elias	i	#.b	
	
Møde	mellem	Skolebestyrelsen	og	Forældrerådene	
	
Den	%.	oktober	var	der	møde	mellem	Skolebestyrelsen	og	Forældrerådene.	Mødet	var	en	stor	
succes	og	Skolebestyrelsen	arbejder	på	de	kommende	møder	videre	med	at	få	omsat	det	fælles	
arbejde	med	skolens	værdiord	til	en	samlet	folder,	som	forældrerådene	kan	bruge	i	deres	arbejde	
med	at	bakke	op	om	elevernes	læring	og	trivsel.		
	
Julearrangement	i	SFO	
	
Den	%.december	var	der	julearrangement	i	SFO’en.	Der	blevet	lavet	juledekorationer,	flettet	
hjerter	og	spist	æbleskiver.	Tak	til	alle	der	var	med	til	at	gøre	dagen	til	en	god	dag	for	alle.		
	
Martin	Meier	

Små og store venner
på Stillinge skole
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Slagelse Kommune har et turismeprojekt, 
der omfatter ruter og skilte langs stranden. 
Det nyeste skilt, der er opsat, står næsten 
22 meter over havet på Kongshøj. Som bil-
ledet viser, er det en høj mast med 8 skilte, 

der peger mod omegnens seværdigheder. På 
skiltene står der: 

ANTVORSKOV RUIN 10,8 KM,  
TRELLEBORG 5,5 KM,  BORREBY 
GODS 22,8 KM,  KORSØR FÆSTNING 

12,2 KM,  SPROGØ 18 KM,  
FYN 29 KM,  MUSHOLM 
9,5 KM og REERSØ 12,6 
KM. 

Det er Produktionshøjsko-
len i Korsør, der har udført 
arbejdet. Fra parkerings-
pladsen på Kongsmarkvej 
imellem Stillinge Strand og 
Kongsmark Strand er der en 
trampesti op til Kongshøj. På 
Støvlebækvej er der også sat 
en gråmalet pæl op med en 
rød trekant, der peger mod 
Kongshøj. Arealet, man kan 
gå hen over, er kommunalt 
ejet, men forpagtet ud og til-
sået med græs. Udsigtspunktet 
er ikke helt oppe på toppen 
af  bakken, men lidt længere 
nede. På stedet har der siden 
1996 været opsat et bord- og 
bænkesæt. 

Man forstår godt, at et 
byggefirma i 1973 gerne ville 
have lov til at bygge sommer-
huse på den høje bakke ved 
Kongsmark Strand. Det blev 
dog ikke til noget, fordi Slagel-
se Kommune gik ind og købte 
området og på den måde sik-
rede offentlig adgang til det.

Kilder: Sjællands Tidende 
1996 og Sjællandske 8/9-2018. 

Nye  skilte  langs  stranden
Af Helge Christiansen, Bildsø
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Undertegnede Grundejerforening har kon-
stateret, at man fra flere sider i SKF’s ledelse 
melder ud i forskellige medier, at de tidlige-
re medlemmer af  Kelstrup/Næsby Strand 
vandværk (KNSV) skal betale et beløb sva-
rende til 718,75 kr. inkl. moms i abonne-
ment ved udskiftning af  målerbrønde. Fordi 
man påpeger at lighedsprincippet her bør 
tages i brug. Dette abonnement har imid-
lertid ikke fået en slutdato, hvilket betyder, 
at det for tid og evighed skal være gældende, 
da man mener at dette beløb skal dække 
fremtidig servicering af  brøndene??? Vi har 
i vores grundejerforening fået undersøgt 
holdbarheden af  en sådan ny målerbrønd, 
og den er blevet oplyst til at holde mellem 
50 og 100 år. De nuværende brønde har 
indtil nu holdt i små 40 år, og har ikke for 
nuværende krævet nogen servicering, andet 
end ved de brønde der blev ødelagt ved ar-
bejdet med kloakering i området. 

I 2004 blev KNSV, efter indbyrdes aftale, 
overdraget til Slagelse kommune, og ikke 
købt. Med i overdragelsen fulgte ejerskabet 
af  målerbrønde, stophaner og stiklednin-
ger, og ligeledes en opgørelse over aktiver 
og passiver, samtidig blev to bankkonti på-
lydende 3-4 millioner ligeledes overdraget 
til Slagelse kommune. Burde disse mange 
penge ikke være tilbagebetalt KNSV’s med-
lemmer ved overdragelsen. Dette beløb er 
tilsyneladende forsvundet ud i den blå luft. 
Med renters rente beløber det sig i dag op 
omkring små 7-8 millioner kr., det er dog 
også en slat penge.

Vi mener ikke der bør opkræves nogen 
form for abonnement eller lignende, før 

man kender det endelige regnskab for etab-
lering af  ny målerbrønd. Da vi mener at det 
beløb vi er blevet præsenteret for, er sat for 
højt, og afskrivningsperioden bør sættes til 
40-50 år. Vi har selv indhentet et tilbud på 
ca. 6500 kr., derfor mener vi at et abonne-
ment, hvis det stadig står for troende, bør 
ligge på 200-250 kr. pr. år.

I SKF’s beregning kan en målerbrønd 
m.m. reelt koste i omegnen af  3825 kr. at 
etablere. I henhold til overdragelsesaftalen 
er materialet til brønden, stikledningen og 
stophanen SKF’s ejendom, det har de selv 
vedkendt sig. Andet, som grundvandssænk-
ning, grus, nøddesten, jordhåndtering, kør-
sel til kartering og lignende, er for den enkle 
grundejer uvedkommende, det er arbejds-
opgaver, der ligger uden for grundskellet. 
Nogle af  disse ting blev jo ikke foretaget,  
da man førhen udskiftede målerbrønde i 
vores område. På en afskrivning på 20 år  
vil et abonnement koste i omegnen af  små 
200 kr. 

Hav derfor venligst i erindring, at der 
ikke er tale om et salg, men kun en over-
dragelse af  KNSV. Hvis man sælger noget, 
betales der for varen, det er ikke tilfældet 
her, tværtimod. Her er der tale om en ren 
overdragelse af  en forretning, med udfær-
digelse af  et overdragelsesdokument hvor 
ejerskabet af  målerbrønde, stophaner og 
stikledninger er indskrevet, hvilket også er 
erkendt af  SKF, og meddelt ved skrivelse til 
KNSV’s medlemmer, da SKF overtog Sla-
gelse vand.   

Ren retslig kan lighedsprincippet og van-
hjemmel ikke benyttes her eller påberåbes, 

Stadig uenighed om det varslede 
abonnement på nye målerbrønde i 
Kelstrup/Næsby Strand området
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Efter endt sommerferie har vi været på en 
lille udflugt til Øster Stillinge for at fodre 
ænder.  

Nu starter efteråret med en masse spæn-
dende ting som vores ugentlige besøg på 

dementafdelingen, indkøring af  nye børn, 
spændende arbejde med vores læringssyn og 
ikke mindst vores heldagslegestue. 

Efterårshilsner fra  dagplejerne i Stillinge 
Mia , Mie og børn

Lidt nyt 
fra os i dagplejen

da Slagelse kommune og derfor også SKF 
udmærket vidste hvad overdragelsen gik ud 
på, ingen er ført bag lyset. 

Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Næsby Strand 

af  12/4 1972
Ved Birgit Kokholm/formand

E-mail.  vbkokholm@privat.dk
Facebook: Stillinge-Vestsjælland

www.2sogne.dk
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VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

CONTAINERE INDUSTRIAFFALD     ENTREPRENØRKØRSEL     KRANER OP TIL 27 M M/U GRAB 
BLOKVOGNSTRANSPORT     LEVERING AF GRUS, STEN, MULDJORD OG SKÆRVER

RING PÅ 58 38 47 00
WWW.FORLEVVOGNMAND.DK
info@forlevvognmand.dk

• Vedligeholdelse af 
 grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse

v/ Lasse Zielinski             

Hejningevej 30 • 4200 Slagelse • Mail: t.g.s@email.dk

www.t-g-s.dk

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING
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NYE
ÅBNINGSTIDER

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-17.30
Weekend og helligdage

 kl. 7.30-15.30

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I POSTNUMRE 4200, 4220 og 4241 

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.MINKØBMAND.DK

NÆSBY STRAND

UDEKØRENDE TEKNIKER
VI TILBYDER OGSÅ

JERNBANEGADE 14
4200 SLAGELSE
V/ DENNIS MØLLER

+45 42 41 53 53
KONTAKT@PCDOKTOR.DK

KONTAKTOPLYSNINGER ADRESSE

 STATIONÆR & BÆRBAR REPARATION

 MAC REPARATION

 VIRUS FJERNELSE

 DATA BACKUP & GENSKABELSE

 SALG AF COMPUTERE, HARDWARE, SOFTWARE SAMT TILBEHØR

VI TILBYDER PÅ ALLE TYPER SAGER

GRATIS FEJLSØGNING
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

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

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 20 10 59 70 

Email: f.hangartner8@yahoo.dk

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

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde tirsdag og 
onsdag.

VELKOMMEN
Niels Arne Skovgård Andersen

Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng
Værksted: 58 86 92 48

Servicevogn: 30 24 25 20

LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.

Reservedele og stålmaterialer leveres.



2sogne 17Oktober      2018 

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

ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

Salon New Hair

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

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

med 2 enkeltsenge.
Priser: Se hjemmesiden

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

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

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

bestille værelser i god tid.
Velkommen!
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Så afholder Kelstrup Forsamlingshus
Mortens Aften

Lørdag den 10. november 2018 kl. 18.00

Hovedretten består af:
And stegt med svesker og æbler,

brune og hvide kartofler, rødkål og dansk sovs

Desserten er:
Hjemmelavet æblekage og kaffe

Alt dette får I for kr. 130,00 pr. person, som betales ved indgangen.
Der sælges øl, vin og vand i baren.

Salg af kinesisk lotteri med flotte gevinster under middagen.

Bindende tilmelding kan ske 
fra 22. oktober 2018 fra kl. 08.00
til Rita Sørensen, tlf. 58 54 94 11. 

Der er ikke mulighed for forhåndsreserveringer, 
samt kan der ikke tilmeldes ved indtaling af besked på telefonsvarer 

på tilmeldingsdagen. 
Dvs. at man har først en plads, når man har talt med Rita.

Max. 90 personer til arrangementet 
– først til mølle princippet.

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

Vi glæder os til at se jer.

Kelstrup Forsamlingshus - et besøg værd.
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Fællesspisning 
i Kr. Stillinge Forsamlingshus

Torsdag den 25. oktober kl. 18.00
MENU

Gule ærter
Dessert

Kaffe og småkager

Pris pr. kuvert kr. 100,- excl. drikkevarer
(Børn u/12 år halv pris)

Tilmelding senest søndag den 21. oktober 2018
ved indbetaling til kontonr. 0570 - 0000441147.

Husk at oplyse navn og antal ved indbetaling.

På gensyn til en hyggelig aften.

Bestyrelsen
(Dorthe Jonge, tlf. 28 79 69 97)

Dagli’ Brugsen i Kirke Stillinge blev indviet 
med manèr d. 9. juni 2018 efter den flotte 
renovering og udvidelse af  Dagli’ Brugsen.

Der var godt gang i indvielsen helt fra 
morgenstunden, hvor der blev givet blom-
ster til kunderne. I løbet af  dagen var der 

20% rabat på næsten alt i butikken, undta-
gen på kioskvarer.

Der var konkurrencer i butikken og ved 
pølsevognen. Tillykke til dem, der vandt et 
benzinkort, en stor elektrisk bil at sidde i 
samt en ramme sodavand og chips.

Der var godt gang i den ved 
pølsevognen, fadølsanlægget samt 
ismaskinen, som selvfølgelig var 
gratis til alle fremmødte.

Brugsuddeler Henning Clausen, 
medarbejdere og bestyrelse siger 
tusind tak for opbakningen og for 
al den ros, der er kommet. Det var 
en fantastisk og meget varm dag.

På bestyrelsens vegne
Dorthe Gliese

Dagli’ Brugsen indviet med manér
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VVS • KØL • FRYS5853 0515

 Klima - køl
 Vandkølingsanlæg
 Varmepumper
 Aircondition
 Fryseanlæg

 VVS-arbejde
 Smedearbejde
 Blikkenslagerarbejde
 Naturgas
 Forsikringsskader

 

Hus og Grund er den frivillige grundejerforening, som sammen med Hejninge-Stillinge Lokalråd 
og  Slagelse Kommune blandt andet arbejder for gode forhold ved vore strande. Vi arbejder derudover med 
fordelsaftaler for foreningens medlemmer.  

Grundejerforeningen afholdt en velbesøgt generalforsamling den 8. juli 2018, og bestyrelsen er nu således: 
Robert Gergelyffy formand, Erik Nygaard næstformand, Karina Aabavn sekretær, Mogens Pihl, kasserer 
ogRoland Ipsen, bestyrelsesmedlem. Poul Schmidt, suppleant. Kontaktoplysninger på bestyrelsen findes på 
foreningens hjemmeside www.husoggrund.dk   

Har du som medlem emner, som du synes vi bør drøfte, så kontakt foreningens bestyrelse eller send en e-
mail til hg@husoggrund.dk. Næste bestyrelsesmøde er ultimo oktober i år. 

Bliv medlem (100 kr. pr. år) og få bl.a. 15 % rabat hos XL/Grønvold og Schou i Slagelse.  Læs mere på 
www.husoggrund.dk - også om, hvordan du melder dig ind..   

Med venlig hilsen Bestyrelsen Hus & Grund 

	 	 Vi	er	på		 		-	Hus	Og	Grund	Grundejerforening	-	og	www.husoggrund.dk		
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Måske et tilbud, der druknede i mængden af  
de mange aftenskoletilbud, som alle har fået 
i postkassen for nylig? Men et tilbud, som 
har vist sig at være overordentlig levedygtigt.

Således kan Landsbykoret i år fejre 30 
års jubilæum, og holdet har år efter år væ-
ret fyldt op med 50 sangglade kvinder og 
mænd, som alle kan berette om glæden ved 
at synge i kor.

Et jubilæum skal fejres, og koret starter 
derfor sæsonen op med at øve på et alsidigt 
program, så der kan afholdes jubilæums-
koncert i Kirke Stillinge kirke allerede 
den 6. november.

Numre som ”Morning has broken”, 
”Forelsket i København” og ”What a won-
derful world” vil være at finde i det program, 

som korleder Charlotte Nielsen har valgt til 
jubilæumskoncerten. 

Koret glæder sig til at dele deres sangglæ-
de med forhåbentlig rigtig mange gæster og 
byder i dagens anledning på kransekage og 
bobler samt en lille snak ovenpå den gratis 
koncert.

Tid og sted: 6. november kl. 19.00 i 
Kirke Stillinge kirke.
For yderligere oplysninger kan henven-
delse ske til :
Korleder Charlotte Nielsen, tlf  20 16 31 53. 
mailadr. : slotsgade42@stofanet.dk
eller 
Formand Henning Jensen tlf  30 29 91 72
mailadr. : henningjensen@outlook.dk

Sang, sødt og bobler
Landsbykoret fejrer sit 30. år.

Et aftenskoletilbud, som kom for at blive …
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Tagdækning SLAGELSE DYREHOSPITAL  
 Undersøgelser · Operationer 

Tandbehandling · Laboratorium  
Fysioterapi · Kattens Værn  

Kattepension ·  Hundelegeplads 
Tilbehør ·  Foder 

Slagelse Dyrehospital  
Rugvænget 12 · Slagelse  
Tlf.:  58 50 51 61 
mail@slagelsedyrehospital.dk 
Slagelsedyrehospital.dk 

Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

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

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

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA

Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26

Alt i murer-, tag- og facade-arbejde 

Ring gerne for et uforpligtende tilbud

Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87

Åbningstider
Mandag og tirsdag 10-17  •  Onsdag lukket

Torsdag og fredag 10-17  •  Ellers efter aftale

Tilbyder nu senior-

 og studierabat!!!
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER 
    V/ BLOMSTERDEKORATØR METTE KRUSTRUP 

 

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

 
 
 
 

 

 BUKETTER 
 BEGRAVELSE 
 RECEPTIONER 
 BRYLLUP m.m. 

GRATIS  
LEVERING  

I HELE SLAGELSE 

 ÅBNINGSTIDER: 
MAN-TORS:10-16 
FREDAG:    10-17 
LØRDAG:     9-13      ELLER EFTER AFTALE
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Meningsløshed eller mening 
 
Lad mig vide, hvornår jeg skal dø, Herre,  
hvor mange dage der er tilmålt mig,  
så jeg ved, hvor længe jeg har igen. …  
for dig er min livstid som intet.  
Hvert menneske er kun som et vindpust.  
En mand vandrer som et skyggebillede,  
han samler rigdom til ingen nytte,  
han ved ikke, hvem der skal høste den. (Salme 39) 

I Shakespeares skuespil Macbeth finder vi et ekko af ordene i 
denne salme fra Bibelen. Macbeth forledes af en spådom om, at 
han skal blive konge, til at slå kongen ihjel. Allerede slået ind på 
den skæbnesvangre vej fremturer Macbeth og rydder blodigt 
andre modstandere af vejen. Mistro, løgn, vold, uret og til-
tagende isolation er derefter, hvad der hersker ved Macbeths 
hof. Hans ugerninger hjemsøger ham, ikke kun i form af blo-
dige syner, men lige så meget derved at han efterhånden har 
udelukket sig selv af ethvert sandfærdigt fællesskab. Han kan 
ingen sande venner have mere, ingen at betro sig til, som han 
ikke samtidig må frygte. Også fællesskabet med Gud, har han 
udelukket sig fra. 
 Således uden for både menneskers og Guds fællesskab 
modtager han meddelelsen om sin kones død, alt imens han 
forbereder sig på angreb fra oprørere. Og da er det, han udtryk-
ker, hvor håbløs og meningsløs tilværelsen er blevet. 
 Ud, korte lys! En skyggevandring er vort korte liv; 
 en stakkels skuespiller, som en tid 
 gør støj og spræl på scenen, og som så 
 er glemt, et eventyr fuldt af larm og bulder, som  
 slet ingenting betyder. 
 I vore dage, hævdes det, er følelsen af livets meningsløs-
hed ikke noget, man på en sådan tragisk vis når frem til, men 
det er i stedet udgangspunktet. Den franske eksistentialisme 
hævdede tilværelsens meningsløshed, og for den var den græske 
sagnfigur Sisyfos et slags ideal: Mennesket, der indser menings-
løsheden, tager sin skæbne på sig og lever et meningsløst liv, 
idet det samtidig glædes over den skønhed, der findes i verden.  
 Man har i en del af den kristne verden kastet vrag på 
Guds fordringer og ikke villet ved kende sig sin skyldighed, og 
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dermed har man selv lukket sig ude fra fællesskabet med Gud. 
Man har kaldt det for en heroisk nøgternhed, fordi man hæv-
dede at se den grumme sandhed om livets gudløshed og 
meningsløshed i øjnene. I virkeligheden har man gjort oprør 
mod Gud. Man har vendt sig bort fra ham, lukket ørerne for 
hans ord, latterliggjort fromheden.  
 Men Gud er ikke død. Tilværelsen er ikke uden mening. 
Den er en opgave, sat os for af Gud. Også i sygdom og elen-
dighed. En del af opgaven er at håbe på Gud, bede ham om 
udholdenhed, glæde i modgangen, håb i udsigtsløsheden.  

  MB 

 
SPIL DANSK I UGE 44 
 

Tirsdag, den 30. okt. kl. 10.00 i Stillinge Kirke 
”De små synger i kirken” 
Børn fra Dagplejen, Stillinge Børnehave og Askehavegård 
Børnehus besøger kirken, hvor de sammen med organist 
Charlotte Nielsen synger sammen, for hinanden og for  
alle, som måtte have lyst at lytte med. 

 
 
Torsdag, den 1. nov. kl. 19.30 i Hejninge Kirke 
”Fællessang fra Højskolesangbogen” 
Igen i år inviteres til en stemningsfuld aften med Høj-
skolesangbogen. Organist Charlotte Nielsen sidder ved  
klaveret.  

Der bliver en kop kaffe i våbenhuset. Alle er velkomne. 
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KUNST OG KIRKER 
Lørdag-søndag d. 10.-11. november. 
i Hejninge kirke og Stillinge kirke 
 

 
 
Ti kirker omkring Slagelse viser udstillinger af professio- 
nelle kunstneres værker.  

I Hejninge udstiller billedkunstner Finn Andersen og billed-
hugger Sys Svinding, mens det i Stillinge er billedkunstnerne 
Frank og Gerda Buchgraitz, samt billedhuggerne Henrik 
Fischer og Peter Bjørn Olsen, der udstiller.  

I forbindelse med udstillingerne vil man kunne snakke med 
kunstnerne samt nyde en kop kaffe og småkager. I Stillinge  
kommer voksenkoret og synger lørdag kl. 14.00. 

Åbningstider: lørdag 11-16 og søndag 10-16.  

Alle er velkomne. Der er fri entré. 

Se mere om alle de deltagende kirker og kunstnere på 
www.kunstogkirker.dk  
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LANDSBYKORET 30 ÅR 

Koncert i Stillinge Kirke 
Tirsdag, den 6. nov. kl. 19.00 

 

 
 
Korets 30 års fødselsdag markeres med en koncert med 
de bedste sange fra de seneste fem års repertoire. Efter  
koncerten serverer koret kransekage og boblevand. 

Der er gratis entré. Alle er velkomne. 
 

STUDIEKREDS I PRÆSTEGÅRDEN 
I efterårets studiekreds skal vi læse og diskutere Lykke-Per 
af Henrik Pontoppidan.  
 

 
 
Vi mødes følgende aftener: 
Onsdag, den 10. oktober. 
Torsdag, den 8 november. 
Begge gange kl. 20-22. 

Alle interesserede er velkomne. Studiekredsen ledes af 
sognepræst Morten Brøgger. 
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Nyt fra Kirke Stillinge menighedsråd 
 
Basaren 2. juni gav et overskud på 2318,88 kr. Beløbet fordeles 
ligeligt mellem Hyggeklubben og Børnekoret. 
 I skrivende stund arbejder vi med at ansætte to medarbej-
dere, nemlig en gravermedhjælperstilling samt en kirkesanger-
stilling til hverdage og lørdage. Vor nuværende gravermed-
hjælper Per Berg Christiansen har valgt at drosle ned arbejds-
mæssigt, idet han nu kun vil være graver i Hejninge. Luna 
Kjølstad – vores hverdagssanger – har fået nyt job med større 
udfordringer. Vi ønsker begge afgående medarbejdere alt mulig 
held og lykke i jeres fremtidige virke. 
 Herudover har vores faste søn- og helligdagssanger 
Henrik Graae søgt orlov i et halvt år fra 1. oktober. Hans stil-
ling varetages af Tine Steffensen. Vi byder Tine velkommen til 
arbejdet. 
 Ellers er det helt store scoop projekt ”Kunst og kirker”. I 
weekenden 10-11. november kl. 10-16 afholdes projektet i 
samarbejde med Slagelse Turistforening og Slagelse provsti. De 
deltagende kirker er overvejende fra Slagelses opland. Se mere 
herom på de foregående sider. 
 Landsbykoret giver også lyd fra sig endda hele to gange. 
Første gang er tirsdag d. 6. november hvor koret fejrer sit 30 års 
jubilæum. Anden gang som sædvanlig 3. søndag i advent 
søndag d. 16. december kl 14.00, hvor ”Vi synger julen ind”-
arrangementet med efterfølgende gløgg og æbleskiver i Forsam-
lingshuset løber af stablen. 
 Årets julemøde er også lidt af et scoop, idet der er lykke-
des at skaffe tidligere ceremonimester Christian Eugen-Olsen, 
TVs absolutte kongehusekspert, som aftenens taler. Der venter 
os med garanti en kæmpe oplevelse. 
 I dette efterår deltager jeg i øvrigt i ”Folkekirkens Leder-
uddannelse” arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråds-
medlemmer. Selv om jeg i menighedsrådsregi har over 25 års 
erfaring, kan man altid med stor gavn lære nyt, idet der ved 
kurset også er mulighed for at sparre med andre menigheds-
rådsformænd og kontaktpersoner. På kurset kommer man også 
ind på menighedsrådets arbejdsgiverrolle, konflikthåndtering 
m.m. 
 Med venlig hilsen 
  Ebbe Gjørup/formand 
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JULEMØDE 

i Kirke Stillinge Forsamlingshus 
Torsdag d. 13. december kl. 19.00 

 

 
 

Christian Eugen-Olsen 
 
Årets gæst til julemødet er tidligere ceremonimester, 
kammerherre, oberstløjtnant, jazzmusiker og orkesterleder 
Christian Eugen-Olsen. 
I perioden fra 1990-2012 har Eugen-Olsen været Dron-
ningens ceremonimester. I dag kender vi alle Eugen-Olsen 
som TV’s kongehusekspert. 
Eugen-Olsen vil fortælle om: Hvordan virker Hoffet? 
Han kommer ind på Regentens virke og Hoffets organisa-
tion, og hvordan det hele spiller sammen. Han kommer 
også ind på, hvor man bor, og de historier, der knytter sig 
hertil. 
Alt i alt venter der os en spændende aften. 
Sædvanen tro er der Luciaoptog, julesange samt lodtræk-
ning om blomsterdekorationer på indgangsbilletten. 
 
Entré incl. kaffebord 30 kr. Alle er velkomne. 

 



2sogne 31Oktober      2018 

K
I
R

K
E

S
I
D

E
R

N
E

GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

7. oktober, 19. s. e. trinitatis 1030 B 900  
14. oktober, 20 s. e. trinitatis 1030 Ingen 
21. oktober, 21 s. e. trinitatis 830 * Ingen 
28. oktober, 22. s. e. trinitatis 900 1030 V 
 
4. nov., Alle helgens dag 1600 T Ingen 
11. november, 24. s. e. trin. 1030 900 
18. november, 25. s. e. trin. 1030 Ingen 
25. nov., Sidste s. i kirkeåret 900 1030 

2. december, 1. s. i advent 1500  1030 

B = Børnekoret medvirker 
V = Voksenkoret medvirker 
T = Christian Brøgger medvirker på trompet 

Gudstjenester på plejehjemmet 
Tirsdagene, d. 9. oktober og d. 13. november, kl. 14.30. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger, 
undtagen * ved Katja Liebst-Olsen. 
 
Kirkebil 
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til  
gudstjenester og til arrangementer i præstegården.  

Sognenes hjemmeside 
www.stillingekirke.dk eller www.hejningekirke.dk  

 
Ferie 
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 15.-21. okto-
ber. Embedet vareages af præsterne i Sct. Peders-Hav-
rebjerg pastorat. Se også hjemmesiden:  
 www.sctpederskirke.dk  
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Sognepræst  
Morten Brøgger,  
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,  
e-mail: mbr@km.dk  
Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12,  
mandag træffes sognepræsten ikke.  

Stillinge sogn  
Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.  

Menighedsrådet:  
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø,  
tlf. 31 10 30 60, e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk  

Kirkeværge: Pia Nielsen, tlf. 51 62 54 55, 
e-mail: jordegern-klaus@hotmail.com 

Birte Andersen  
Susanne Broustbo 
Poul Tranekær Nielsen  
Søren Skovager  
Joachim Wolder 

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

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

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

Anette Andersen  
Lars Andersen  
Henrik Hviid 
Anni Ejland Nielsen 
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STRANDENS
MALERSERVICE

• Alt malerarbejde udføres
• Ring for et uforpligtende tilbud

Malermester
Bjarne Nielsen

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

www.strandensmalerservice.dk

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

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto- & Pladeværksted
Stillingevej 78, Kirke Stillinge

Tlf. 58 54 71 64
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TØ
MRER-GÅRDEN ApS

Strandvejen 141 • Hejninge • 4200 Slagelse

Ny-byg • Renovering • Tilbygninger • Sommerhuse
Papirisolering • Hovedentreprise • Tagarbejde

21 75 91 34 • 58 54 91 31

Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471
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Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde 

Kloakering  & dræning 
Tilslutning til offentlig kloakering 
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m. 
Støbearbejde 
Jordflytning 
Kystsikringer 
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m. 
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons 
Nedrivning med professionelt udstyr 
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl 
Salg og levering af sten - og grusmaterialer,  jord og granitskærver  
Belægningsarbejde 
Ny, om - og tilbygninger 
Total, hoved og fagentreprise 
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse 
TV-inspektion af kloaker 
Saltning og snerydning  
Container kørsel/Udlejning 

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet 
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med 
professionelt udstyr. 

Udførsel af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde er inkluderet i 
projektet. 

 

 

                                                              

 

 

Aut. Kloakmester - og entreprenørarbejde 

Kloakering  & dræning 
Tilslutning til offentlig kloakering 
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m. 
Støbearbejde 
Jordflytning 
Kystsikringer 
Alt i gravearbejde: Jordvarmeslanger, kabler, m.m. 
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons 
Nedrivning med professionelt udstyr 
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl 
Salg og levering af sten - og grusmaterialer,  jord og granitskærver  
Belægningsarbejde 
Ny, om - og tilbygninger 
Total, hoved og fagentreprise 
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse 
TV-inspektion af kloaker 
Saltning og snerydning  
Container kørsel/Udlejning 

Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet 
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med 
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Sommerferietiden er ovre og hverdagen går 
sin vante gang igen. September måned er en 
ny start, hvor børnene er rykket op i deres 
nye grupper og læringsforløbene er kommet 
godt ud af  starthullerne. De nye krudtugler, 
græshopper, myre og larver er ved at finde 
sig til rette i deres nye roller og det ansvar, 
der følger med.

 Børnehaven
Der er i alt 27 børnehavebørn, som allerede 
nu er begyndt at skabe nye legerelationer ef-
ter skolegruppen er startet på et nyt kapitel. 
Det er dejligt at kunne følge med i udvik-
lingen og se, hvordan børnene hele tiden 
udfordres. Alle synes, det er spændende at 
komme i gang med forløbene igen og snak-
ker meget om periodens tema. Temaer,  
som de hurtig kan få inddraget i legen eller 
bare i den almindelige hverdag. Der bliver 
arbejdet med både farver, former og begre-
ber. 

 Vuggestuen 
I vuggestuen er der altid gang i den og sikke 
en udvikling, vi har mulighed for at følge. 
Det er fantastisk at se, hvilken glæde vugge-
stuebørnene kan bringe, både til børnehave-
børnene, men også til personalet.

 Nogle formiddage bliver der lavet små 
grupper med forskellige emner eller temaer, 
som de små kan udforske. Dukkekrogen og 
legekøkkenet er der også kommet lidt mere 

gang i efter vejret har skiftet til lidt køligere 
toner. Det bliver spændende af  følge dem 
over vinteren, hvor mange af  de små ofte 
tager et stort spring i deres udvikling.

Byggeprojekt
Vi har længe ønsket os at få lavet en tilbyg-
ning, som kunne huse vores vuggestue. Efter 
Askehavegård Børnehus blev privatiseret 
01.01.18. har vi arbejdet på, at ønsket kunne 
blive en realitet. Der er blevet holdt møder, 
lavet skitser og forhandlet kontrakter.

Mandag d. 10. september 2018 blev an-
søgningen om byggetilladelse sendt af  sted 
af  vores udlejer. Vi afventer nu at modtage 
tilladelsen, så projektet kan blive skudt i 
gang. Vores Børnehus vil blive udvidet med 
200 m2, som skal huse 2 vuggestuegrupper, 
puslerum, toiletter og garderobe, derudover 
er der depot og samtalerum, samt en lukket 
overdækning, der vil fungere som liggehal.

Arbejdsdag
Vi har netop haft arbejdsdag lørdag d. 22. 
september. Det er en fantastisk dejlig dag, 
som alle får meget glæde af. Der bliver ren-
gjort, malet, ryddet op og hygget sammen 
på en anden måde end til hverdag. 

Disse arbejdsdage er så vigtige for os, da 
alle er med til at tage ansvar for vores Børne-
hus. At her er fint og sikkert og børnene kan 
glæde sig til at komme mandag morgen og 
alting er i den skønneste orden.

Så er hverdagen i gang igen
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Askehavegård Børnehus, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk

Mor og far bliver også inddraget på en 
anden måde, når ungerne ser deres forældre 
engagere sig i deres ”Hus”.

Forældremøde 
Onsdag d. 10. oktober kl. 19.00 har vi for-
ældremøde, hvor der sædvanligvis er en 
gennemgang af  børnenes hverdag, forløb, 
praktiske ting og evt. nye tiltag. Desuden skal 
der være valg til forældrebestyrelsen, hvor vi 
håber, at der er rigtig mange forældre, der 
har lyst til at være med til at gøre en indsats 
for vores institution…

Tak… og held og lykke!
Irene, som er medhjælper i vuggestuen, har 

fået mulighed for at afprøve sin nye uddan-
nelse som massør, så det betyder, at hun for-
lader os d. 1. oktober.

Irene vil stadig være tilknyttet Askehave-
gård som vikar, og vi ønsker hende alt mulig 
held og lykke med sin nye beskæftigelse. 

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

        
                               Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Askehavegård

Byfesten i Kelstrup blev i år holdt den 17. 
august hos Freddy. Der var dækket festligt 
op i maskinhallen, hvor vi mødtes med nye 
og gamle naboer. Det var som altid en me-
get hyggelig aften, hvor der var lejlighed til 
at byde ny-tilflytterne velkommen og gense 
gode naboer. Byfesten er en rigtig god tra-

dition, når man som vi bor hvor der er lidt 
langt mellem ”ligusterhækkene”.

Stafetten med at holde byfest i 2019 er 
givet videre til Bent og Kaj , som sørger for, 
at vi kan tænde op i grillen hos Jørgen. Vi 
glæder os allerede til næste års byfest.

Jane og Peter 

Kelstrup Byfest
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Aktiviteter og ture henover sommeren
Sommeren viste sig fra sin varme side, og 
det gav anledning til en masse sjove aktivi-
teter og ture for både vuggestue- og børne- 
havebørn. Turene har bl.a. gået til Kor-
sør lystbådehavn, strandtur og krabbejagt, 
besøg på Stillinge plejehjem, biblioteket, 
naturlegeplads og en tog tur til Ringsted, 
som for nogle børn var en helt ny oplevelse. 
Hjemme på vores legeplads har vi plukket 
blommer, der blev lavet til blommegrød, og 
mirabeller, som blev lavet til marmelade. Vi 
har lavet hjemmelavet tryllesand, leget ”ting 
finder leg”, været på mariehønejagt, malet 
malerier, lavet kokosråkost og holdt bamse-
fest. Vi har leget en helt masse med vand og 
bl.a. lavet glidebane, hoppet i havevander, 
vasket cykler og meget mere. 

Velkommen til den nye 
og lidt forandret hverdag
Efter en sommerferie, hvor vi har været 
mange voksne og få børn i børnehaven, 
ligner hverdagen igen sig selv, dog med en 
smule forandring. Vi har fået indtil flere nye 
børn både i vuggestuen og i børnehaven. 
Nogle børn er rykket fra vuggestuen til Sol-
sikkestuen, og de kommende skolebørn til 
sommeren 2019 er rykket fra Solsikken til 
Spilopstuen. På alle stuer følger der en vis 
struktur, og børnene er i gang med at lære 
stuens rytme og rutiner at kende. På Spil-
opstuen taler vi om, hvad en god ven er, og 
gør en del ud af  børnenes nye fællesskab. 
Vi taler om tal, ugedage, måneder og vej-
ret, der synges sange, laves rim og remser, 
læses historier, laves lege med begreber, 
modsætninger mm. Vi øver os i at række 
hånden op, vente på tur, ”træner” på vores 

tarzanbane, holder frikvarter, leger sanglege, 
tager på ture og forsøger i det hele taget at 
”dykke” ned i det børnene er af  optaget lige 
nu og her. Vejret er blevet koldere, og særligt 
på Solsikkestuen og i vuggestuen giver det 
anledning til at børnene kan øve sig i selv 
at tage tøj og sko af  og på og dermed blive 
mere selvhjulpne.

 

Tæt på de store landbrugsmaskiner.

Høst, fest og efterår
Høstsæsonen har summet i hele huset. Der 
er blevet bagt boller og snakket om kornsor-
ter, lavet rasp af  hjemmelavet boller, pluk-
ket æbler, lavet æblemos og lavet forskellige 
kreative aktiviteter. Vi har været på tur for 

Stillinge børnehave
Kirke stillinge børnehave og vuggestue

Alle bydes velkommen til fest
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at kigge på landbrugsmaskiner, og har selv-
følgelig også været på vores årlige tur over 
til Danish Argo for at hoppe i korn – det er 
hvert år lige herligt at boltre sig i de store 
kornbunker. Høsten sluttede traditionen tro, 
med Høstfest hvor alle børn, forældre og 
søskende var indbudt til fest. Alle familier 
havde medbragt en ret til en stor fællesbuf-
fet, børnene sang høstsange for alle de frem-
mødte, og rundt omkring på legepladsen 
var der arrangeret forskellige boder med 
bl.a. dåsekast, ansigtsmaling og vandpistol-
skydning. Efter høsten har efteråret været 
omdrejningspunkt for mange af  vores akti-
viteter. På vores månedlige skovture har vi 
kigget efter efterårstegn og vi har selvfølgelig 
også været på kastanjejagt. 

Børnene skyder efter deres forældre.

Dåsekast til Høstfesten

Kommende arrangementer
Den 7. november afholder vi forældremøde 
og valg til vores forældrebestyrelse. 

Sidst i oktober holder vi vores årlige LYS-
FEST, hvor børn, forældre og søskende kan 
komme til morgenkaffe og nybagte boller.

Kontakt os
Hvis du har et barn som skal begynde i vug-
gestue eller børnehave, så kontakt os på tlf. 
5854 7398. Vi vil altid gerne fortælle om vo-
res hus og viser det meget gerne frem. 

På vegne af  personalet i Stillinge børnehave – 
Rikke Schunck

Vi har netop haft besøg af  Drøsselbjerg pe-
tanqueklub. Vejret tegnede ikke godt, men 
da spillet først var kommet i gang, blev det 
tørvejr. Det blev som sædvanlig en hyggelig 
eftermiddag med mange gode spil. 

Resultatet blev at Lejf  Henriksen fra Kr. 
Stillinge fik hovedpræmien, nr. 2 og 3 blev 
Carsten og Karin, begge fra Drøsselbjerg.

Tillykke til alle og tillykke til alle delta-
gere for en god dag.

Vi spiller vi-
dere på vore sæd-
vanlige spilleda-
ge, tirsdag 14-16, 
fredag  14-16  og 
lørdag  10-12.

På grund af  
sygdom har vi desværre haft nogen afgang, 
så der god plads for nye interesserede.

Bent Heegaard

Petanque
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Udlejning af cykler, kajakker, 
paddleboards og fiskestænger

Økologi, bæredygtighed og lokal produktion
• Gårdbutik med økologiske og lokale produkter, bl.a. chokolade, olie, æg, 

honning, brugskunst og keramik. Vi har også værtindegaver og gavekurve.
• Lysestøberi - vi støber lys i vores eget lysestøberi
• Udlejning af cykler, kajakker, paddleboards og fiskestænger
• Hus & Haveservice - græsslåning, hækkeklipning, maleropgaver m.v.

Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse
dybkaergaard@live.dk · Tlf. 6199 9907

Åbningstider: Hverdage 14-18 · Weekend 10-18 · Webshop: www.dybkaergaard.dk

Dybkærgaard
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KIRKE STILLINGE
Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin 

Alt i dagligvarer
Kopiservice

Posthus 

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

Total-, hoved- 
eller fagentre-
prenør

Aut. 
kloakmester

Tømrermester

Murermester

Byggeri & anlæg

Kunstgræsanlæg
i hele Danmark
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Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
ig

el
ig

 o
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ve
lti

lla
ve

t m
ad

Lars Meng 40 53 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

Hanne’s Rengøring
Alt i rengøring

tilbydes

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

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

Hurtig VVS-hjælp

FYRTEST

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

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

Kom-Ann
- Hudpleje og makeup for alle

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

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

GAVEKORT UDSTEDES

Kom-Ann
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Klubben er åbnet igen d. 10. september 
2018 efter en helt fantastisk dejlig sommer.

Vi har glædet os til at komme i gang igen 
og til at se nye som gamle medlemmer fra 3. 
klasse til det 18. år.

Der er 2 gratis prøvedage i klubben, der-
efter koster en sæson 300,-kr, som kører fra 
september til maj måned med. Barnet får 
en indmeldelsesseddel med hjem, som skal 
udfyldes og afleveres i klubben sammen med 
betalingen. Vi har ikke mobilepay. Vi har 
et ønske om, at man hjælper klubben ved at 
tage et par vagter sammen med én fra be-
styrelsen i løbet af  sæsonen. Der er lukket i 
skolernes ferie. Åbningstider er som følgen-
de: man- tirs- ons- torsdage 14.00-18.00 & 
fredage 14.00-17.00. Der vil være aktiviteter 
både i klubben, men også udenfor klubben. 
Der vil være en brugerbetaling på nogen af  
disse aktiviteter, og dette fremgår af  opslage-
ne, som vil kunne ses på vores Facebookside 
Ungdomsklubben Stjernen og på Kirke Stil-
linge - 4200 gruppen. Endvidere vil opslag 
blive hængt op i Stillinge hallen, i klubben 
og komme her i 2 Sogne, så følg med på 
disse. Vores hjemmeside www.klubstjernen.
dk er pt under opbygning, så der er ikke mu-
lighed for at følge med der. 

Frem til juleferien er der følgende neden-
stående aktiviteter i og udenfor klubben: 

Lørdag d. 6. oktober: Busmuseum i Skæl-
skør. Vi bliver hentet ved klubben kl. 10 i en 
gammel SAS-bus. Tilmelding nødvendigt 
og der er brugerbetaling.

Torsdag d. 11. oktober: Bag for en Sag, 
Børns vilkår. Der bages i klubben og mellem 
kl. 17.00-18.00 kan man komme og købe 
kage med hjem til aftenkaffen og støtte en 
god sag.

Lørdag d. 3. november: Legejunglen fra 
kl. 10.00-14.00, fra kl. 14.00-17.00 i Event 
centeret. Tilmelding nødvendigt, og der er 
brugerbetaling.

Den sidste uge i november og frem til 
d. 14. december, som er sidste åbningsdag 
inden juleferien, vil der være mulighed for 
at lave gaver til mor, far, bedsteforældre og 
søskende. Der vil blive bagt småkager, og 
der vil være mulighed for at klippe/klistre, se 
tavlen i klubben, hvilke dage der bliver lavet 
det forskellige.

Fredag d. 14. december slutter vi af  med 
vores traditionelle julebanko, der begynder 
kl. 16.00. Klubben er stadig åben fra kl. 
14.00 og lukker senere denne dag kl. 19.00.

På bestyrelsen vegne Dorthe Gliese

www.klubstjernen.dk

Facebook: Stillinge-Vestsjælland
www.2sogne.dk



2sogne 45Oktober      2018 

6718

STILLINGE

ID
R

Æ
TSFORENIN

G

S.I
.F

.

Så er håndboldsæsonen for alvor skudt i 
gang, lige om lidt starter turneringen og så 
skal alt den hårde træning, stå sin prøve. 

Stillinge håndbold bliver i år repræsente-
ret i hele 4 rækker, nemlig U8 hvor vi stiller 
op med et blandet pige og drenge hold, et 
U12 hvor vi stiller op med halv U10 og halvt 
U12 hold, et hold der mest består af  drenge, 
men hvor der også er to piger. 

Ligesom sidste år, stiller vi et herrehold i 
herreserie 1 og et damehold i dameserie 2. 
Herrerne har ikke været så mange til træ-
ning endnu, men spillede her i slutningen 
af  August en træningskamp mod Slagelses 
kvalrække herrer, Stillinge vandt – så det lo-
ver jo godt. 

På damesiden har vi desværre sagt farvel 
til et par af  stamspillerene, der pga. gravidi-
tet, familieliv og generel travlhed har måtte 
stille håndboldskoene på hylden, vi håber 
de kun står der midlertidigt og igen vender 
tilbage til Stillinge håndbold, når tiden er til 
det. Til gengæld har vi også været så heldige, 
at der er kommet en del nye spillere til, de 
ønskes hjertelig velkommen og vi håber de 
alle bliver glade for håndboldlivet i Stillinge.

Når kampprogrammerne ligger klar, vil 
vi gøre os umagen med, at få annonceret 
kampene, således det er muligt at orienterer 

sig i, hvornår der spilles kampe i Stillinge 
hallen.

I skrivende stund er vores helt nye spil-
lertrøjer ved at blive trykt færdig, vi er så 
heldige at hele 3 sponsorer har meldt sig på 
banen:

HJ Huse har gennem deres gave til Stil-
linge IF i forbindelse med vores 150års jubi-
læum, hjulpet os med at købe nyt spilletøj til 
alle turneringsspillende hold.

Slagelse rørservice ApS sponsorerer 
U12 holdet.

Hair By Ågaard, ved Karen Ågaard 
sponsorerer U8 holdet.

Billeder af  alle hold og de flotte nye trøjer 
følger, ligeså snart de er færdigtrykket… 

Sidst, og faktisk også lidt mindst… Så har 
vi vores mindste og yngste håndboldspillere, 
de går til Trille/Trolle håndbold tirsdag ef-
termiddag kl. 16-17.15. Kender i nogen der 
kunne tænke sig at være med til leg, sjov, be-
vægelse og lidt bold og er mellem 2 og 6 år, 
så kig op i Stillinge hallen tirsdag eftermid-
dag, det kræver at hvert barn har en voksen 
med, som kan deltage aktivt i løjerne.

I ønskes alle et rigtig dejligt efterår og på 
gensyn til håndbold i Stillinge hallen.

Anne Friberg  

Stillinge IF – Håndbold

Læs mere på www.stillingeif.dk
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Tirsdag d. 21. august var en anderledes af-
ten i vores lille landsby Hejninge. Her var 
alle beboere nemlig inviteret til et helt sær-
ligt arrangement, som startede med fælles-
spisning ved gadekæret efterfulgt af  et sang-
foredrag i vores lille hyggelige kirke. Jeg tror, 
de færreste havde forudset, hvad der var i 
vente den aften, og jeg tror, de fleste var me-
get positivt overraskede og berigede, da afte-
nen sluttede. Denne aften var særlig fordi vi 
havde besøg af  sangskriver Natasja og Hus 
Forbi sælger, René som i en kombination af  
sang og fortælling, på fineste vis, formåede at 
formidle budskabet om, at der kan komme 

noget magisk ud af  at være nygerrig - især 
hvis man er nysgerrig på mennesker som 
ikke ligner én selv. Og umiddelbart tænker 
man, at en sangskriver og en Hus Forbi sæl-
ger er noget af  et umage par, men som sang-
skriver er man med til at fortælle historier og 
for Natasja handler det om at fortælle om 
mennesker, som ikke ligner andre. 

Og når man, som René, har været hjem-
løs, er alkoholiker og Husforbi sælger, så 
hører man til en gruppe, der ikke ligner fler-
tallet, og det medfører helt automatisk en 
masse fordomme fra det omkringliggende 
samfund. Men på trods af  den kasse man 
bliver puttet ind i, så er man stadig menne-
ske og alle mennesker har en historie, og hvis 
man lytter og er nysgerrig, så sker det ofte, at 
man bliver lidt klogere, lidt mere rummelige, 
lidt mere forstående og lidt mere empatisk. 
Og det var præcis det budskab, der så fint 
blev formidlet på en ikke helt almindelig 
tirsdag aften i Hejninge Kirke.    

Så mens Natasja så fint forklarede, hvor-
dan hun blev inspireret af  mennesker til at 

En særlig aften i Hejninge
Velbesøgt arrangement afholdt af Menighedsrådet i Hejninge 

og Hejninge Bylaug med deltagelse af 32 Hejninge-borgere
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Så er vi klar efter sommerferien. Det har 
været et fantastisk vejr, vi alle har nydt godt 
af, og vores have og terrasse er blevet flittigt 
brugt, selvom det ind imellem har været for 
varmt.

Der har været mange gode ture ud i det 
blå hen over sommeren, i busserne og på 
cyklerne. Det er der mange af  jer beboere, 
der har nydt godt af. Der har også været spil 
og hygge i haven, så alt i alt har det været en 
god sommer for os alle.

Her på hjemmet har det gået godt. Per-
sonalet har været meget stabile og nogle fan-
tastiske medarbejdere hen over sommeren. 
Vores afløser har været ligeså stabile, så det 
har været rigtig dejlig for os alle. Så tak til 
personalet for jeres indsats. 

Personalet i udegruppen har haft meget 
travlt, men de har klaret det så flot. Man 
kan kun være stolt af  en sådan arbejdsplads, 
med sådan noget stabilt personale. Vi har nu 
2 assistenter ude, da Randi, der tidligere var 
inde i huset, er kommet ud efter eget ønske, 
og vi har ansat Michelle, der er assistent inde 
i stedet for Randi. Velkommen til hende, hå-
ber I tager godt imod hende.

Der starter nye elever op i udegruppen og 
plejecentret her i september. Det glæder vi 
os til .

Her i efteråret skal personalet på kursus i 
kost og demenspleje. Alle skal på kursus i det 

nye omsorgssystem, der kommer til januar 
2019. 

I skrivende stund er vi ved at planlægge 
sidste hånd, på sommerferien, sammen med 
vores beboere, det glæder vi os til igen i år.  Vi 
er klar i uge 37, så håber vi på det gode vejr.

Dans starter op i september igen efter 
sommerferien. Se dato i bladet. Mød op til 
alletiders hygge.

Er der nogle af  jer der har ønsker om 
udflugter/aktiviteter i efteråret, er i velkom-
men til at komme frem med dem. Så vil vi 
bestræbe os på at få det opfyldt.

Der er sang anden torsdag i måneden fra 
kl. 14.00 til 15.00

Hvis der sidder nogen ude der har lyst til 
at være med eller kan spille på et instrument 
er I velkommen.

Er der nogle i vores område der føler sig 
ensomme/mangler nogle at snakke med, så 
kig gerne ind til os på plejecentret. Vi kunne 
hjælpes ad med at starte en eftermiddags-
café op. 

Alle er også velkommen til at møde op til 
vores aktiviteter.

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

De bedste hilsner
Stillingeplejecenter

Stillingeplejecenter

skrive sine sange, komplimentere René med 
sin historie om livets op- og nedture som 
hjemløs, og aftenen gik op i en højere en-
hed, hvor der var plads til både alvor, grin, 
følelser og ikke mindst et hav af  spørgsmål.

Og på trods af  at vi hverken har hjemløse 
eller Husforbi sælgere i Hejninge, så blev vi 

alle beriget og kan på det kraftigste anbefale 
en aften i selskab med Natasja og René.

Med venlig hilsen
Marie Kirk Hansen 
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

AUTOVÆRKSTED - REPARATIONER UDFØRES
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WWW.FACEBOOK.COM/SLAGELSEBOGROENT

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

Disagervej 22, Øster Stillinge

Møllegården
Bildsøvej 64 · 4200 Slagelse
moellegaarden64@gmail.com
26298029
(bestilling gerne pr. mail eller sms)

MØLLEGÅRDENS BRÆNDESALG
Brænde og træpiller (svenske, danske og finske).

Hele paller eller enkelte sække.

Fællesformand  Brian Grundahl 5194 9397  formand@stillingeif.dk  
Næstformand  Arne Olsen 6067 3342 nf@stillingeif.dk  
Kasserer   Kirsten Nielsen 5353 6290 kasserer@stillingeif.dk  
Badminton Mangler formand  badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Kim Nielsen 20739789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Gymnastik  Maria Sværke 2826 8594 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Anne Friberg Jensen 2063 2683  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Annette Delvin 3258 4918 petanque@stillingeif.dk 
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Madsen’s Multiservice
www.madsens-multiservice.nu

Anlægsarbejde · Gravearbejde 
Anlæg af græsplæner

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

v/ Rune Madsen
Støvlebækvej19 · 4200 Slagelse

Tlf. 2191 8512
Email: ebbensgaard@ofir.dk

Har du brug for brodering af navn, logo, 
motto eller lignende?
Det kan f.eks. være på

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

•   Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks. 
reklamelogoer

•   Hestedækner med navn på hest og/eller rytter

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

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

stofbleer og håndklæder 

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Løvegade 40A, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12b, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385
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NYANLÆG
STEN- OG FLISEARBEJDE
GRÆSETABLERING
VEDLIGEHOLDELSE
BESKÆRING
TRÆFÆLDNING
KLOAKARBEJDE

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund 
www.stepla.dk

Brian Olsen 
26 16 57 20 

brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 

martin@stepla.dk
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S  mmerfuglen   
www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Et trygt alternativ
for de mindste!

www.privatdagpleje-havrebjerg.dk

Lea & Stian Koldhøjvej 7, 4200 Slagelse tlf.: 20896179

	  

Kildemosen 1 – Kelstrup – 4200 Slagelse  
Tlf.: 58 50 51 00 – E-mail: kism@kism.dk 

www.kism.dK 

- Vi glæder os til at høre om dit næste projekt! 

Alle former for smedearbejde i stål, rustfrit stål og aluminium  
Trapper – Havelåger – Stålkonstruktioner – Reparationer  
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Ovenstående gamle foto forestiller huset på 
Støvlebækvej 1 i Kirke Stillinge. Det er den 
tidligere slagterforretning mellem gadekæret 
og mejeriet. Fotoet er fundet frem af  tidli-
gere slagtermester i Kirke Stillinge, Børge 
Rasmussen, der nu er flyttet til Høng.. Han 
havde for mange år siden fået fotoet af   Fre-
derikke og Robert Nielsen i Mullerup. 

Byggegrunden blev i 1891 købt af  musi-
ker Frederik Jørgensen, og han fik forment-
lig bygget huset det følgende år. En senere 
ejer var slagtermester Thorkild Petersen. 
Den sidste slagter på stedet var ovennævnte 
Børge Rasmussen, hvis hustru drev vaskeri i 
en årrække. 

Fotoet er mere end 110 år gammelt. Per-
sonerne er fra højre:

1. Musiker Frederik Jørgensen (1848-
1909), født på Stenager i Kelstrup.

2. Christine, født 1860. Frederiks 2. kone. 
Hun havde syskole for unge piger.

3. Emilie, født 1876. Datter af  Frederik 
Jørgensen og hans første kone.

4. Karen Larsen, født 1882, blev gift med 
Vilhelm Christiansen. Deres datter Inge-
borg og svigersøn Valdemar Skaarup over-
tog deres gård på Drøsselbjergvej 93.

5. Frederikke Hansen, født 1880. datter 
af   smed Søren Hansen på Tommedyssevej 
2 i Kirke Stillinge og søster til Carl ”Smed”. 

6. Karen Marie Knudsen, født ca. 1882. 
Hun blev i 1909 mor til Ingeborg, der senere 
blev gift med Verner Mortensen, Vejsager 
på Støvlebækvej.

Ingeborg Mortensen, (1909-1993), har 
for år tilbage givet oplysninger om disse per-
soner til mig. Helge Christiansen.

Støvlebækvej 1
Af Helge Christiansen
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Gangbroer  ved Hejninge
Af Helge Christiansen

En stålbro er lagt over Tude Å ved Amt-
mandsholmen som en del af  Sporet ved 
Vårby  Ådal. Fra Stærremarksvej fører spo-
ret ind i den gamle Hejninge Kommune til 
denne bro. Amtsmandsholmen har navn 
fra amtmand og gehejmestatsminister 
P.C.Stemann, der var ejer af  Valdbygård 
Gods i årene 1805 til 1846.

Fra Trelleborg kan man ad denne bro 
komme over Vårby Å til Sporet ved Vårby 
Ådal og videre til Næsby Fed. Broen blev for 
25 år siden, i september 1993, lagt på plads 
af  Sjællandske Livregiment ved hjælp af  en 
pansret kran på larvefødder. Broen er en del 
af  den nationale cykelrute mellem Slagelse 
og Korsør. 
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Ny hjerterstarter 
i vores område!

  
I HJ Huse A/S fik vi i august opsat en hjertestarter på virksomhedes adresse 

Bildsøvej 106, Kelstrup.
  

Hjertestarteren er tilgængelig hele døgnet og er placeret på værkstedet 
til højre for indkørslen.

Præcis placering kan ses på
hjerterstarter.dk

www.2sogne.dk
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Tirsdag d. 6. november kl. 19.00
Landsbykoret afholder jubilæums-
koncert i Stillinge Kirke

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

Onsdag d. 14. november kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 28. november kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 12. december kl. 18.50
Reklamebanko i Stillinge Forsam-
lingshus

Torsdag d. 13. december kl. 19.00
Julemøde i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender 

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

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

Torsdag d. 25. oktober kl. 18.00
Fællesspisning i 
Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 31. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det 
til Lokalrådet, og vi vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige måneder.

Lokalrådet
E-mail: 2sogneformand@gmail.com 
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