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- Se side 5
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Hejninge-Stillinge Lokalråd

Hejninge-Stillinge
Lokalråd

Åbent hus
på Stillinge Skole
- Se side 12

Du kan også læse 2sogne på

Fællesspisning
og Mortens Aften
- Se side 16-17

www.2sogne.dk
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Lokalrådets medlemmer:
Træffes efter kl. 19.30.
Abdel Sabri
Børge Carlsen
23 72 03 51
Ib Jensen
58 52 97 84
Karen Brøndel
Kirsten Lambert
25 54 82 90
Lars Bøcher
53 66 59 66
Lars Schou
Marianne Espenhain
58 54 84 58
Yoram Roshu
58 54 18 60
Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
2sogneformand@gmail.com
Lokalrådets kasserer:
Camilla Jensen
2sognekasserer@gmail.com
Lokalrådets web-master:
Ib Jensen · 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 2016.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i
hænde senest d. 10. november 2016.
2sogne omdeles fra den sidste weekend
i ulige måneder til første weekend i lige
måneder. Den efterfølgende fredag lægges
bladet til afhentning i områdets dagligvarebutikker.
Lokalrådet er meget taknemmelig
for alle bidrag, som gør det muligt at
’2sogne’ kan udkomme. Såfremt at
du vil give et bidrag til bladet, kan
beløb sættes ind på kontonummer
5356 - 0000242740.

2sogne

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhørende artikler.
Tryksted: Jannerup offset a/s
”2 Sogne” trykkes i 1600 eksemplarer
(eftertryk tilladt).
Indlæg og synspunkter, som bringes i
bladet, deles ikke nødvendigvis af
redaktionen.
I dette nummer:
3: Nyt fra Lokalrådsformanden
4: Lokalrådets Årspris
5: Temamøde om strandområdet
12: Åbent hus på Stillinge Skole
13: Stillinge skolebestyrelse
16: Fællesspisning
Ungdomsklubben Stjernen
17: Mortens Aften
18: Indian Summer Run
21: Informations- og debatmøde
25: Kirkesiderne
36: Askehavegård
37: Picnickoncert
38: Spejderne i Stillinge
39: Petanque / Byfest i Kelstrup
44: Natrenovation ved stranden
48: Stillinge Plejecenter
Hus og Grund
49: Kelstrup Skole 1948
54: Informations- og debatmøde
55: Mødekalender
Forside:
Børneløb kan være hårdt selv for voksne. Her er det Karen,
som løber med barnebarnet på sine arme til Indian Summer
Run. Se side 18.
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Nyt fra lokalrådsformanden
Landsbyernes Erhvervsnetværk havde
sit første arrangement efter den stiftende
generalforsamling d. 17. august, hvor der
var virksomhedsbesøg på Scanmetals. Omkring 30 erhvervsdrivende var mødt op til
et super spændende besøg, hvor direktør
Ejvind Petersen bød velkommen i kantinen
og fortalte lidt om virksomhedens historie.
Derefter gik turen rundt i produktionslokalerne, hvor Ejvind fortalte om processen fra
indtaget af affaldsslagger fra forbrændingsanlæg til færdigvare bestående af store bigbags med aluminium, kobber, messing m.v.
Efter rundvisningen var Scanmetals vært
ved kaffe, øl og vand i kantinen, hvor Ejvind
beredvilligt svarede på spørgsmål. Bestyrelsen holdt møde d. 21. september, hvor næste
arrangement blev planlagt.
Vil du vide mere om netværkets virke,
og bestyrelsens planer, kan du kontakte bestyrelsen på mail: landsbyerneserhverv@
gmail.com
Lokalrådet kørte d. 17. juni tur med medarbejdere fra Kommunens Vejafdeling og
Entreprenørservice. Her luftede folkene fra
Entreprenørservice, at de meget gerne ville
fjerne hækken langs cykelstien mellem Stillinge skole og Kelstrup – det koster mange
skattekroner at vedligeholde denne hæk,
disse midler kunne gøre godt andre steder.
Lokalrådet var noget i tvivl om det gode i
den idé og opfordrede i sidste nummer af
2sogne til, at læserne kom med input på
2sogneformand@gmail.com. Fem læsere
har sendt en kommentar på mail om dette
emner, og alle er enige med Lokalrådet om,
at det er en ualmindelig dårlig idé, at fjerne
denne hæk. Efter de flotte rønnebærtræer,
der tidligere stod med jævne mellemrum i
hækken, er blevet fjernet, tvivler vi nu også

på, at det kan koste ret meget at vedligeholde denne hæk. Forslaget fra Entreprenørservice går således ikke igennem med Lokalrådets billigelse.
Lokalrådet lavede endvidere en aftale
med Vejfolkene om, at Kommunen betaler
en portion blomsterløg, som vi tænker skal
sættes ved områdets byskilte. Vi har talt ca.
30 byskilte i området og vil derfor være meget glade for hjælp til at sætte disse blomsterløg her i efteråret. Vil du være med til at
forskønne vores område, så skriv til 2sogneformand@gmail.com.
Lokalrådet mener jo fortsat, at anlægget
af cykelsti langs Bildsøvej bør prioriteres
hurtigst muligt, egentlig burde den være
anlagt for flere år siden. Lokalrådet skrev
derfor d. 23. august følgende til vores kommunalbestyrelse:
Da Byrådet jo lige om lidt skal til at lægge det
store, økonomiske puslespil for det kommende år, vil
jeg benytte lejligheden til – igen – at gøre opmærksom
på det helt uacceptable forhold, at der endnu ikke er
etableret cykelsti på Bildsøvej mellem Bildsø og Kr.
Stillinge.
Bildsøvej er på strækningen en smal, stærkt trafikeret vej med dårlige oversigtsforhold. Vejen benyttes,
på trods af Slagelses vestlige omfartsvej stadig flittigt til tung trafik mellem Kalundborg og motorvej
E20, hvilket giver stor trafikbelastning. Der bor i
dag flere end 30 skolesøgende børn i Bildsø, der hver
dag burde cykle til skole og fritidsaktiviteter. Denne
mulighed er de dog afskåret fra, da ingen tør cykle
på strækningen.
Følges Vejdirektoratets vejledninger i anlæg af
cykelstier, og laves stien lige så ”forkromet” som
strækningen Kelstrup / Næsby Strand, løber strækningen Bildsø / Kr. Stillinge nok op i ca. 5 mill.,
hvilket jo burde være en overkommelig opgave at finde
i budgettet.
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Vi kunne dog i første omgang også nøjes med
mindre. Skaf jorden, anlæg en grussti og lad den
følge terrænet langs vejen – vores børn kan god tåle
at cykle både op og ned. Dette vil formentlig kunne
klares for det halve, og så kunne asfalten komme i
2019 – 2020. Drop de dyre autoværn – på Jyderupvejen nord for Slagelse er cykelstien blot adskilt fra
vejbanen med en hvid stribe. Med lidt politisk vilje og
kreativ tænkning samt udelukkelse af ”stivnakkede”
ingeniører kunne vores skolebørn, turister, unge, ældre
og dem midt i mellem sikres en sikker cykelrute.
Begrav stridsøksen og gem partibogen væk – tænk
kreativt og visionært – så vi borgere fortsat kan være
stolte af at bo i Danmarks bedste kommune.

Måske er det naivt af os at tro, at politikerne
i disse sparetider kan og vil prioritere sund
fornuft og trafiksikkerhed i vores lokalområde, men håbet er jo lysegrønt – og de får ikke
fred, før vores bløde trafikanter er sikrede.
Næste års valgmøde i Kr. Stillinge Forsamlingshus vil formentlig også blive mere behageligt for partiernes spidskandidater, der jo
ellers risikere en decideret ”shitstorm”.
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,- 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
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TEMAMØDE
Hvad skal der ske ved stranden?
Hvordan udnytter vi bedre det potentiale vi har fået i form af Vestsjællands
bedste badestrand?
Hvordan gør vi strandområdet endnu mere attraktivt?
HUSET, Bildsøvej 74C – Kr. Stillinge,
onsdag d. 26. oktober kl. 19.00,
Lokalrådet har efter sommerferien deltaget i møde om strandrensning, og vi
har til vores møde i september haft besøg af Roland fra GF HUS & GRUND,
i forsøget på at øge samarbejdet om at gøre strandområdet til et endnu
dejligere sted at være.
I forlængelse af disse møder inviterer Lokalrådet, i samarbejde med
GF HUS & GRUND, til et temamøde om vores strandområde. Vi tror vi med
samarbejde og øget fokus, bedre kan få sat strandområdet på landkortet, og gøre
det mere attraktivt både for én-dags-turister, sommerhusgæster og fastboende.
Vi håber mange af strandområdets Grundejerforeninger, erhvervsdrivende,
foreninger og andre interessenter møder op.
Lokalrådet vil være vært ved en kop kaffe.

Girokort
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 du benytte vedlagte
girokort, eller sætte et beløb ind på kontonummer 5356 - 000242740.
På forhånd tak!
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Har du en have du ikke kan passe?
- så ring til Lasse
• Vedligeholdelse af
grønne områder
• Træfældning/rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning

Tlf. 2097 2880

v/ Lasse Zielinski

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

www.t-g-s.dk

VI TRÆKKER
DET STORE LÆS

CONTAINERE INDUSTRIAFFALD
BLOKVOGNSTRANSPORT

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

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

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

NYE
ÅBNINGSTIDER

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-18.00
Lør.-søn. kl. 7.30-16.00

RING OG BESTIL
MANDAG ELLER TIRSDAG
LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00
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M www.mads
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

R.M. Maskinbrodering I/S
v/Rikke Borup Ryttersgaard &
Marie Borup Jensen
Grønhøjvej 12B, 4200 Slagelse
Tlf. 2627 4679 eller 2332 0385

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

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk
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Kontakt:
De Grønne
Kloakentreprenører

9

Medlem af

Brian Olsen

Anlægsgartnermestre

26 16 57 20

www.DGKloak.dk

brian@stepla.dk
Martin Bertram

Aut. kloakmester

40 56 00 75

martin@stepla.dk

Medlem af

De Grønne
Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund
www.stepla.dk

Anlægsgartnermestre
	
  

Aut. kloakmester
Alle former for smedearbejde i stål, rustfrit stål og aluminium
Trapper – Havelåger – Stålkonstruktioner – Reparationer

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!
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Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Har din bil fået en bule
- eller rust i kanterne...
Kom til os med mange års
erfaring og få et uforbindende
tilbud.

Stillinge Auto- & Pladeværksted
Stillingevej 78, Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 64

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
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50

SLAGELSE

Mere end

Kloakservice

års erfaring

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

Tlf. 58 52 7062

www.slagelsekloakservice.dk

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

Tlf. 58 52 0025
www.antonpetersen.dk

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
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Åbent hus på Stillinge Skole 2016
Stillinge Skole holder åbent hus torsdag d. 3. november, og vi glæder os til at byde
alle interesserede velkomne på skolen. Dagen er planlagt, så der skulle være mulighed for såvel de morgenfriske, som dem der bedst kan sidst på dagen.
Kom til åbent hus og se, hvordan den lokale skole arbejder med skolereformen,
elevernes dannelse og læring.
Program skoledag:
Kl. 8.00

Morgensang på skoletorvet – undervisningen starter i alle klasser –
Der vil være ”Spil dansk” på skoletorvet med masser af sang, sjov og
underholdning

Kl. 10.00

Frikvarter – kaffe og kage på skoletorvet – eleverne serverer
Ledelsen vil være værter med åben dialog omkring skole, faglighed,
værdier og trivsel – I kan finde os på skoletorvet. Ligeledes vil man
kunne bestille en rundvisning af en elev fra 7.-9. klasse, der vil guide
rundt på skolens område samt vise undervisningen frem.
Ledelsen vil ligeledes være vært til evt. nye kommende 0. klasses forældre til Stillinge Skole ved en rundvisning og snak om forventninger
samt mål for det første skoleår.

Kl. 11.00

Tak for formiddagsbesøget
Program eftermiddag:

Kl. 14.00

SFO én har åbent – Kom, se og vær med:
Bål-stedet serverer pølser, lege på Bakkedal, åben hal med lege og
indendørs hygge med kreative værksteder

Kl. 16.30

Tak for i dag til gæsterne
På glædeligt gensyn

oktober 2016
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Stillinge skolebestyrelse
Skolebestyrelsen er i fuld sving efter sommerferien. Som vi ofte har praktiseret,
deltager skolebestyrelsen på årets første
forældremøde. Her har vi fortalt lidt om
skolebestyrelsens opgaver, og i år handlede
det primært om at fortælle lidt om Stillinge
Skoles værdiregelsæt. Det er et regelsæt,
der skal laves ifølge Folkeskolelovens §44,
og dette værdiregelsæt er retningslinje for,
hvordan der skabes god adfærd på skolen
og dermed god trivsel for skolens elever og
ansatte. Værdiregelsætte gælder for alle på
skolen - elever, forældre, personale, ledelse
og skolebestyrelse. Folderen, der blev uddelt
på forældremøderne, retter sig primært mod
elever og forældre. Vi ser frem til det videre
arbejde med at få værdierne gjort til en del
af hverdagen på Stillinge Skole.
Som nævnt i tidligere indlæg er værdierne:
• Forskellighed er en styrke. Vi ønsker at
sætte fokus på Stillinge Skole som en rummelig skole.
• Realiserer potentiale. Vi ønsker hermed
at sætte fokus på Stillinge Skole som en
målrettet skole.
• Tryghed. Trygge rammer. Stillinge Skole
skal være en skole med fokus på at være
med og i trivsel.
• Udviklingsaktive. Vi ønsker at sætte
fokus på Stillinge Skole som en skole i udvikling.
• Fællesskab. At være aktiv i sociale fællesskaber. Hermed fokus på Stillinge Skole
som en social skole.
I foråret blev Slagelse Kommunes skolebestyrelses formænd, næstformænd og skoleleder inviteret til et dialogmøde af uddannelsesudvalget. Overskriften for mødet var
”Gør en god skole bedre”. Foruden ud-

dannelsesudvalget deltog også borgmester
Stén Knuth og repræsentanter fra direktion.
Efter et oplæg om de udfordringer som Slagelse Kommune har bl.a. i forhold til, at for
mange unge ikke kan komme ind på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse, diskuterede
skolebestyrelserne i grupper forslag til, hvad
der kunne arbejdes videre med.
Den 25. august 2016 var det tid for næste
møde og emnet Uddannelsesparathed var
hovedtemaet. Uddannelsesparathed er en
vurdering af elevens personlige og sociale
forudsætninger samt faglige niveau. Uddannelsesparathedsvurderingen starter i 8.
klasse. Det er en proces, der fortsætter i 9. kl.
og evt. 10. kl. For at eleven vurderes uddannelsesparat i 8. kl skal man have karakteren
4 i gennemsnit i sin standpunktsbedømmelse
og opfylde en række socialfaglige mål. Dette
er et område, vi vil arbejde mere med i skolebestyrelsen. Hvor mange forældre kender
egentlig til dette?
Borgmester Stén Knuth valgte i foråret
også at have kontor i huset. Dette så vi som
et positivt tiltag i forhold til at lære vores lokalområde og ikke mindst skolen lidt bedre
at kende. Skolebestyrelsen benyttede sig af
at holde et møde med Stén Knuth. Her blev
bl.a. drøftet Stillinge Skolens udfordringer
med de fysiske rammer, da skolen mangler
klasselokaler. Venteliste til Autistklasserne
blev berørt og de uens takster i kommunen,
som der er på området. Der kunne ikke
umiddelbart svares på alt, men skolebestyrelsen ser frem til, der følges op på dette.
Der er i skrivende stund afgivet høringssvar på budgettet, men hvad resultatet bliver
er meget uklart.
Venlig hilsen
Skolebestyrelsen ved Stillinge Skole

14
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KFUM-Spejderne
i Stillinge

Støvlebækvej 4

Støt vores
annoncører
- de støtter os!

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.
Vi holder
møde tirsdag og
onsdag.
VELKOMMEN

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

oktober 2016
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Skibbækparken 5-11 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58859813 · Email: info@scanmetals.com

ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

Dybkærgaard
Gårdbutik
Økologiske produkter, bl.a.
Chokolade· Hudpleje· Vin og saft
Olivenolie · Æg · Honning
Brugskunst
Møllers Kunst & Håndværk
Keramik
Mogens Kræmer
Alt hovedsageligt fra lokalområdet
Åbningstider:
Hverdage: 15-18 · Weekend: 10-16
Henrik Andersen
Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse
Mobil: 6199 9907 · www.dybkaergaard.dk

16

oktober 2016

2sogne

Fællesspisning
Velkommen i Stillinge Forsamlingshus
Torsdag den 27. oktober 2016 kl. 18
Der serveres gule ærter med tilbehør og pandekager til dessert.
Kaffe.
Pris pr. couvert kr. 100,- excl. drikkevarer
Tilmelding senest søndag den 23. oktober 2016 til
formand Erik Larsen, tlf. 5854 7413 eller
Claus i forsamlingshuset, tlf. 5854 7291

Så er Fritids- & Ungdomsklubben Stjernen
åbnet igen efter en dejlig sommerferie.
Klubben er et fristed til børn og unge fra
3. klasse og op til 18 år. Det er ikke et pasningstilbud, og når jeres barn forlader klubben er dette på eget ansvar. Klubben styres
af en bestyrelse, og den er afhængig af forældrehjælp med et par vagter i klubben pr.
barn, man har meldt ind.
Vores åbningstider er mandag-tirsdagonsdag, alle dage kl. 14.00-20.00
Kontingentet er for sæsonen september
2016 til og med maj 2017 på 300,- kr.
Indmeldelse får barnet med hjem efter 1.
besøg i klubben. Indmeldelse og penge betales i klubben, der er 2 gratis prøvegange.

Der vil være aktiviteter i og udenfor klubben, evt. fællesspisning i klubben, biograf,
svømmehal eller andet. For disse aktiviteter
vil der være en egenbetaling, som vil fremgå
af selve opslaget på aktiviteten, og opslag
vil være at finde 2-3 uger før på vores hjemmeside www.klubstjernen.dk, på FB Ungdomsklubben Stjernen, på Stillinge skole og
i klubben. Dette er kun for medlemmerne.
Vi glæder os meget til denne nye sæson
med en masse dejlig forældrehjælp.
På bestyrelsen vegne
Dorthe Gliese

www.klubstjernen.dk
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Så afholder Kelstrup Forsamlingshus
Mortens Aften
Torsdag den 10. november 2016 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 24. oktober 2016 fra kl. 07.00
til Rita Sørensen, tlf. 58 54 94 11.
Forhåndsreserveringer kan ikke foretages,
samt kan der ikke tilmeldes ved indtaling af besked på telefonsvarer
på tilmeldingsdagen.
Max. 90 personer til arrangementet
– først til mølle princippet
Kom og vær med til en hyggelig aften med venner,
familie og naboer.

Kelstrup Forsamlingshus - et besøg værd.

17
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Indian Summer Run
- det lokale motionsløb ved
Bildsø Strand og Skov
260 friske løbere brugte det skønne vejr,
søndag den 23. august, med motionsløb ved
vores lokale strand. Blandt de mange løbere
kunne man få øje på helt små børn som deltog i deres allerførste løb, helt almindelige
motionister som bare ønsker at holde en nogenlunde form og rutinerede løbere som gik
efter at få en god tid.
Igen i år gav ruten en vis udfordring til
de mange løbere, da der både skal løbes i
løst strandsand, på smalle klitveje med hybenroser og på små snørklede skovstier med
glatte rødder og broer. Det kræver altså en
vis portion råstyrke og vilje.
I målområdet kunne man deltage i forskellige aktiviteter. Mange tog imod tilbuddet og bagte snobrød hos spejderne fra
Stillinge, lod sig udfordre i bølgerne i kajak
fra Korsør Roklub eller med windsurfing
fra Vestsjællands Windsurfing Klub - eller

2sogne

2sogne

forsøgte sig ud i japansk kampsport hos Slagelse Aikido Klub.
Der blev også uddelt fine vinder- og
lodtrækningspræmier, flotte medaljer til de
stolte børn og gratis frugt, vand og lækker
kage. Alt sammen sponsoreret af det lokale
erhvervsliv - en STOR tak til:
Leif Henriksen Kelstrup, Dagli’Brugsen
Stillinge, MinKøbmand Stillinge Strand,
SparNord Slagelse, Bähnke Skælskør, Stillinge El-forretning, ScanMetals Stillinge,
Karin Juhl Stillinge, Jongshøj Maskiner Stillinge, Cirkus Is Stillinge Strand, Antenne
Madsen Stillinge, Inter4U Øster Stillinge,
Kaffe Gruppen, Spejderne Stillinge, Korsør
Roklub, Vestsjællands Windsurfing Klub,
Slagelse Aikido Klub, Bildsø Camping, Fotograf Jeppe Ploug, Røde Kors, Slagelse
Kommune,Turistforeningen og Østifterne.
BEMÆRK - Indian Summer Run afholdes næste år søndag den 20. august 2017.
Arrangørgruppen:
Finn Christensen, Kim Bo Johansen, Trine
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Mikkelsen, Nikolaj Mikkelsen, Thomas Ibsen, Arne Olsen og Kirsten Lambert
Stillinge IF og Hejninge Stillinge Lokalråd

20
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INTERNET

Kender du det at have et sommerhus,
eller bo ude på landet hvor det stadigvæk er svært at få ordentlig hastighed
på internettet?
Internet4U har løsningen!

- MULIGHED FOR ONLINE TV
- HØJ KVALITET
- HØJ STABILITET

U.nu

- FORSYNING MED BACKUP

4

- 20 FORSKELLIGE HASTIGHEDER

Internet

LYNHURTIGT

Se dækningskort og hvor du kan få lynhurtigt
internet på internet4u.nu
Eller ring på tlf. 88 440 440 for mere information

Internet4u.nu | Computer-Problemer

Mbit

www.internet4u.nu | www.computer-problemer.dk

30

v/ Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12b
Øster Stillinge
4200 Slagelse
Tlf.:88
88440
440440
440 - 26 244
24 46
79
Tlf:
679
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Græsslåning,
hækkeklipning,
beskæring af træer,
malerarbejde mv.

21

Lysgaarden, Kelstrup
B&B

Kontakt for tilbud.
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.

v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand
4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07

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!

22
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Total-, hovedeller fagentreprenør
Aut.
kloakmester
Tømrermester
Murermester
Byggeri & anlæg
Kunstgræsanlæg
i hele Danmark

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

Online-tips • Håndkøbsudsalg
OK-benzin
Alt i dagligvarer
Kopiservice
Posthus

KIRKE STILLINGE

Stillingevej 45, 4200 Slagelse. Tlf. 58 54 70 15
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LØVE
TRAKTORSERVICE

Reparation af traktorer og
landbrugsmaskiner samt
smedeopgaver udføres.
Reservedele og stålmaterialer leveres.

Niels Arne Skovgård Andersen
Bøstrupvej 25, Løve, 4270 Høng
Værksted: 58 86 92 48
Servicevogn: 30 24 25 20

Støt vores
annoncører
- de støtter os!

23
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Julemarked på Dybkærgaard
Vi juler fra 25 nov. og frem til Juleaften med egne
håndstøbte julelys, lokal unika, dejlige økologiske specialiteter eks. chokolade,
kaffe, te m.m. - flotte gaver og juletræer. Der vil være udvalgte smagsprøver.
Åbent alle dag fra kl. 10 - 18.
I skal være så hjertelig velkomne.

Dybkærgaard Gårdbutik
Dybkærvej 2 · Næsby Strand · 4200 Slagelse
Mobil: 6199 9907 · www.dybkaergaard.dk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Din lokale blomsterbutik
Stillingevej 52b i Kirke Stillinge

•
•
•
•
•
•

Alt i buketter
Potteplanter
Sammenplantninger
Dekorationer
Begravelsesbinderi
Brugskunst

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 10 - 17
Lørdag
kl. 10 - 13

Ring og bestil på 20930453

oktober 2016

2sogne

25

K KI IRRKK E
E S II DDEERRNNEE

AT VÆRE DISCIPEL
„Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener,“
sagde Jesus til sine disciple. Storheden lå altså ikke i at
indtage en magtfuld og ærefuld plads, men i at tage det
ansvar på sig, som var givet dem. Nemlig at være til for
hinanden og for andre. Ganske ligesom Jesus var det.
Nu kunne det godt være, at disciplene mente, at der
ikke var megen selvstændighed i at være en tjener. En, der
tjener, og da ikke mindst en der tjener så helt og aldeles
uforbeholdent, som Jesus gjorde sig til tjener for andre,
han må jo komme og gå på andres vink, opfylde andres
behov og afhjælpe deres problemer og nød, støtte dem og
høre på dem. Hvornår bestemte en tjener noget selv?
Sådan var det selvsagt, når man så på tjeneren udefra. Og sådan var det givetvis også for mange, der havde
en tjenende stilling i livet. Men Jesus kunne se det indefra,
og hvad der for andre måske tog sig ud som en uselvstændig og afhængig tilværelse, var for ham den frieste,
mest selvstændige og helt uafhængige gerning og tilværelse. For han var ikke under tvang eller befaling.
Det hele kom an på, hvordan han forholdt sig til sin
tjeneste. Han ville tjene. Han gjorde det frit og utvungent.
Han var kommet for at tjene og give sit liv. At han hørte,
når nogen kaldte, berøvede ham ikke hans uafhængighed.
At han kom og hjalp, når nogen havde brug for ham,
gjorde intet indhug i hans selvstændighed. Han ville det.
Han gjorde det af sig selv.
Heri ligger naturligvis meget af det, der har vakt
forargelse gennem tiden. At lægge en sådan vægt på det
indvortes. At hævde at det alene kommer an på indstillingen, om man er fri og selvstændig. Til gengæld ligger
der i dette syn på tjenesten, eller i påpegningen af muligheden for denne indstilling til tjenesten en betragtelig
respekt for og agtelse for det at tjene og for den, der
tjener. En agtelse, der nogle gange godt kan savnes dér,
hvor man vil hjælpe den, der tjener til at blive noget
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andet og bedre, noget mere anset, fordi man ikke kan se
det respektable i at tjene.
Hvor man ofte ser sig om efter en position, en
stilling, hvori man er sikret en vis status, måske visse
rettigheder, visse beføjelser, en vis magt, kaster Jesus et
ganske andet blik på tingene og siger: Der er ingen
position at indtage, ingen rettigheder at erhverve sig,
ingen beføjelser at få, ingen magt at udøve. Der er kun
fordringer. Der er kun ansvar. Der er noget du skal.
Derfor peger han på tjenesten. Tjenesten er at høre
fordringen, der ligger deri, at du af din skaber er sat her
på jorden over for dit medmenneske, og at gøre, hvad
Gud kræver af dig i dette forhold, nemlig at du skal tage
vare på din næste. Men under denne fordring er du til
gengæld fri. Fri som du aldrig bliver der, hvor du skal
beskytte din stilling, dine erhvervede rettigheder, din
anseelse, din magt, hver gang du skal gøre noget for din
næste. Der, hvor fordringen har gjort dig til tjener, er du
ganske uafhængig af alt, alt andet end af fordringen. Men
fordringen gør dig netop fri til selv at gøre, hvad det er,
du skal gøre. Selv at forstå, hvad situationen kræver, og
selv at træffe beslutningen.
Der er kun fordringer, ja, eller der er kun det, vi får
givet. Det er på sin vis to sider af samme sag. Fra den ene
synsvinkel er det hele krav, fra den anden er det hele en
gave, som vi får for intet. Livet, næsten, tjenesten, alt
gives os for intet, og således vil det også være i Jesu rige.
Der giver Faderen. Han giver, hvordan og til hvem han
vil. Det vil sige, at hvad vi dér får, det får vi for intet. Vi
kan ikke gøre regning på noget. Vi kan ikke slå en handel
af. Lave en aftale. Så er det jo ikke længere en gave. Så er
det ikke noget, vi får for intet, gratis, uden at skulle gøre
noget for det.
Og fordi det er sådan, er vi virkeligt frie. Der er intet
vi skal med vores tjeneste, vores opfyldelse af fordringen,
andet end at tage den på os som vores ansvar og opgave
og løse den. Hvad der kommer herefter det står i Guds
hånd. Det betyder: det er nåde.
MB
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STUDIEKREDS I
PRÆSTEGÅRDEN

Søren Kierkegaard som sjælesørger
NB! Ændring i datoer. Vi mødes følgende aftener:
Tirsdag, d. 11. oktober og onsdagene, d. 26. oktober
og 9. november, kl. 20-22.
Kierkegaard er nok mest kendt som filosof, men han
var uddannet teolog. Han har udgivet en lang række
såkaldte opbyggelige taler, hvoraf vi i studiekredsen vil
læse et lille udvalg. Her taler han til trøst for den
ængstede sjæl.
Har man ikke lige Kierkegaards værker stående på
reolen er det så heldigt, at de er tilgængelige på
internettet: www.sks.dk
Vi skal læse talerne:
a) Ved en Grav, b) Det Glædelige i, at et Menneske i Forhold
til Gud altid lider skyldig, og c) Det Glædelige i, at hvad Du
taber timeligt, det vinder Du evigt.
Studiekredsen ledes af sognepræst Morten Brøgger.
Alle er velkomne, der kræves ingen forhåndsviden,
kun interesse for sagen.
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GOSPELKONCERT
I STILLINGE KIRKE
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Onsdag, den 12. oktober kl. 19.30
Til denne koncert har vi inviteret gospelkoret
Gospel United fra Slagelse. Koret har eksisteret
siden 1998. De ca. 40 sangere ledes af dirigent
Katharina Quist og akkompagneres på klaver af
Andreas Larsen. Til koncerten synger Gospel United
såvel traditionel gospel og negros som nye og
moderne satser inden for gospel-genren.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.
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SPIL DANSK AFTEN
I HEJNINGE KIRKE
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Torsdag, den 3.november kl. 19.30

Den mangeårige tradition med fællessang fra
Højskolesangbogen fortsætter. I år bidrager også
Stillinge Kirkes Voksenkor med et par sange.
Midtvejs holder vi en lille kaffepause i våbenhuset.
Der er gratis entré. Alle er velkomne.

Dybt hælder året i sin gang,
snart ødes eng og lund.
Farvel med al din lyst og sang,
du korte sommerstund!

29
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JULEMØDE
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Torsdag d. 1. december kl. 19.00
i Kirke Stillinge Forsamlingshus

Rasmus Birkerod
Aftenens gæst er i år journalist Rasmus Birkerod fra
TVØst. Kendt fra bl.a. programmerne Præstens Lektie og
Hvem er du. Rasmus Birkerod vil bl.a. fortælle om, hvordan
han har brugt sin erfaring som sportsjournalist i disse
programmer med et helt andet indhold. Han vil også vise
forsamlingen eksempler på, hvordan han stiller sine
spørgsmål om etiske dilemmaer.
Der vil desuden være julesange, kaffebord, børnekor samt
udlodning af julestjerner.
Entré 30,- kr. Alle er velkomne!
Sæt kryds i kalenderen!
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GUDSTJENESTER

Stillinge

Hejninge

2. oktober, 19. s.e.trinitatis
9. oktober, 20. s.e. trinitatis
16. oktober, 21. s.e. trinitatis
23. oktober, 22. s.e. trinitatis
30. oktober, 23 s.e. trinitatis

1030 (V)
900
1030 *
Ingen
900

Ingen
1030
Ingen
900 *
Ingen

6. nov., Alle helgens dag
13. november, 25. s.e. trin.
20. nov., Sidste s. i kirkeåret
27. november, 1. s. advent

1030 (T)
900
1030
1500 (B)

Ingen
1030
Ingen
1030

V = Voksenkoret medvirker.
T = Trompetledsagelse.
B = Børnekoret medvirker.
Gudstjenester på plejehjemmet
Tirsdage, d.11. oktober og 8. november, kl. 14.30.
Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,
undtagen * ved Per Mollerup.
Kirkebil
Dantaxi Slagelse, tlf. 70 25 25 25, – kan benyttes til
gudstjenester og arrangementer i præstegården. For at
bestille til søndagsgudstjenesten bedes man ringe fredag
inden kl. 16.
Fravær
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 15.-24.
oktober. Embedet varetages af præsterne i Sct. PedersHavrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81.
(Se også www.sctpederskirke.dk).
Sognenes hjemmeside
www.stillingekirke.dk – gælder for begge sogne.

31
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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.
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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
Jens Erling Jensen
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
Else Berg
Knud Hansen
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Bildsøvej 39 • 4200 Slagelse

Bestil tid på 28 91 56 87
Åbningstider
Mandag 10 -16 • Tirsdag 1000-2100 • Onsdag lukket
Torsdag 1000-1700 • Fredag 1000-1700 • Lørdag efter aftale
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HØJRIS
MURER- OG TAGFIRMA
Hovvejen 4, 4200 Slagelse

www.hoejrismurer.com

20 61 98 26
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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

Aut. Kloakmester - Tilslutning
og entreprenørarbejde
til offentlig kloakering
Slamsugning og spuling af: kloakker, dræn septiktanke m.m.

& dræning
Kloakering
Støbearbejde
Jordflytning
Tilslutning til offentlig kloakering
Kystsikringer
Slamsugning
og spuling
af: kloakker,
Alt i gravearbejde:
Jordvarmeslanger,
kabler,dræn
m.m. septiktanke m.m.
Gravmaskiner fra 1 til 28 tons
Støbearbejde
Nedrivning med professionelt udstyr
Jordflytning
Vedligeholdelse og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl
Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver
Kystsikringer
Belægningsarbejde
Alt i gravearbejde:
Jordvarmeslanger, kabler, m.m.
Ny, om - og tilbygninger
Total, hoved
fraog 1fagentreprise
til 28 tons
Gravmaskiner
Anlægning af haver og grønne områder, samt vedligeholdelse
Nedrivning
med professionelt udstyr
TV-inspektion af kloaker
Vedligeholdelse
og reparation af grusveje med laser styret vejhøvl
Saltning og snerydning
Container kørsel/Udlejning
Salg og levering af sten - og grusmaterialer, jord og granitskærver
Ovenstående arbejde udføres for private - og erhvervskunder, af veluddannet
Belægningsarbejde
og kvalitetsbeviste medarbejdere som altid følger projektet fra start til slut med
Ny,
om - og
tilbygninger
professionelt
udstyr.
Total,
og fagentreprise
Udførselhoved
af myndighedsdokumentationen/tegningsarbejde
er inkluderet i
projektet.
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.

36
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Askehavegård, nu som Børnehus
Hverdagen er startet igen
Efter en sommerperiode, hvor der ikke altid er så mange børn i børnehaven, summer
Askehavegård børnehus nu med liv igen.
Selv om vi fik sagt farvel til skolebørn, er
det langt fra stille og tom i Askehavegård.
Vi har rigtig mange børn indskrevet, og vi
nyder det.
Børnene er også rykket en trin op.
Vi har fået et nyt hold krudtugler, som
er de ældste børn i børnehaven, og de
skal gøres skoleklar til næste år. Alle
prøver at leve sig ind i de nye roller.
Forløbene startede op igen 1. september. De
varer fra kl. 9.00 - 10.30: mandag er krudtugleforløb med Inge og Bonnie, tirsdag er
græshoppeforløb med Inge W. og Suzanne
og onsdag er myreforløb med Heidi og Bettina. Larverne har et lille forløb hver dag
med musik og leg, der passer til deres aldersgruppe.
Årshjul
På børnehavens årshjul er vi nu nået til temaet Natur og naturfænomener, hvor de kommer rundt om årets gang, hvad der sker med
naturen undervejs, og hvordan vejret skifter.
Hverdagens skjulte læring udmønter sig
i blandt andet; gennemgang af ugedag,
dato, måned, samt dagens vejr ved formiddagssamling. Motorisk læring ved
selv at tage årstidens overtøj af og på,
samt at udfordre sig selv på legepladsen.

Vores urte- og frugthave er også en god læreplads i forhold til årshjulet. Det, vi har
plantet i foråret og nusset om i løbet af sommeren, kan nu høstes og bruges til dejlige
kager, grød, supper på bål osv. Vores urtehave har heller aldrig set bedre og mere
mangfoldig ud end i år.
Hvordan går det med
vores nye vuggestuebørn?
Larverne, som vuggestuegruppens børn bliver kaldt, er blevet en fast del af Askehavegård børnehus og er taget rigtig godt imod.
De små fremmaner en helt fantastisk empati
og forsigtighed hos børnehavebørnene. Og
begge parter nyder hinanden.
Dyrehus
Vi har i år prioriteret at få istandsat vores
dyrehus. Alle vores dyr har, siden uge 30,
været på sommerferie. Gederne har været
hos Maja, hvor vi oprindeligt fik dem fra.
Høns og kaniner har boet hos en forælder.
I skrivende stund er fundamentet støbt og
klar til næste etape, som står i træets tegn.
Vi glæder os meget til at få dyrene hjem
til Askehavegård igen, der er så stille uden
dem…
Forældremøde
Onsdag d. 5. oktober kl. 19.00 har vi forældremøde, hvor der sædvanligvis er en gennemgang af børnenes hverdag og evt. nye tiltag.
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Desuden skal der være valg til forældre
bestyrelsen. Vi skal vælge 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Vi håber, at der er
rigtig mange forældre, der har lyst til at være
med til at gøre en indsats for børnehaven.
Arbejdsdag
Efterårets arbejdsdag afholdes lørdag den 1.
oktober 2016. Husk, at sætte kryds i kalenderen.
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Velkommen
Lilje, som starter den 1. september som
myre på høloftet og Signe, som starter den
1. september som larve.
Hvis du vil vide mere om Askehavegård
Børnehus så er du altid velkommen, til at
kigge forbi eller ringe til os.
De bedste efterårshilsner fra
Bestyrelsen i Askehavegård Børnehus

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

Picnic koncerten 2016
Picnic koncerten var i år rykket frem til den
5. august, hvilket viste sig at være en heldig
dag med rigtig flot vejr. Det betød at ca. 400
tilhørere mødte op.
Bandet Medley spillede op til deres bedste med mange hits og ørehængere. Ikke
mindst den meget livlige sangerinde var en
oplevelse også for de mange børn, der fik lov
at komme op på scenen og synge med på
Kim Larsens hit om Floridor og Celestin.

Mange af tilhørerne var til koncerten for
første gang og fortalte, at de helt sikkert vil
komme igen til næste år. Vi havde lidt udfordringer med fadølsanlægget på grund af det
store pres, hvilket vi har lært af og finder en
løsning på til næste år.
Picnic koncerten er helt sikkert blevet en
tradition, som er kommet for at blive. Vi
glæder os allerede nu til at arrangere næste
års koncert.
Børge Carlsen
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KFUM Spejderne - Stillinge Gruppe

Køb dit juletræ hos Spejderne
Igen i år vil du få muligheden for at købe
familiens juletræ hos de lokale spejdere
– og dermed at støtte det gode
spejderarbejde.
Spejderne vil være at finde på
Kildemarksvej 14 i Kildemarken, hvor man
frit man udvælge sit favorittræ blandt de
mange tusinde træer, der er i plantagen.
Der vil være åbent de 4 sidste weekender
før jul (lørdag og søndag) fra kl. 11-15.
Første åbningsdag vil således være lørdag
den 26. november.
På gensyn
KFUM Spejderne

LOPPETING
KFUM Spejderne i Stillinge søger effekter til vores loppemarked
Ligger du inde med effekter, du mener, vi kan bruge, dog ikke hårde hvidevarer,
kan du kontakte os på telefon og aftale nærmere om eventuel afhentning.
Peter Nielsen tlf.: 51 25 32 19 · Karsten Jørgensen tlf.: 22 34 73 95

Mød os på Facebook-gruppen:
”KFUM Spejderne i Stillinge” endvidere vil der være opdaterede nyheder
på gruppens hjemmeside: www.stillinge.gruppesite.dk.
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Petanque
Vi har haft en meget aktiv sommer med besøg og gen-besøg.
I slutningen af juli var Drøsselbjerg på
besøg. Vi havde en dejlig solbeskinnet dag
og var så ubeskedne at løbe med de fleste
sejre.
Så var vi i Drøsselbjerg i begyndelsen af
august, vejret var igen fint, dog med lidt truende skyer i horisonten.
Her gik det anderledes: Her tog de for sig
af retterne og tog de tre første pladser!
Den 9. september havde vi klubmesterskab og klubmester for 2016 blev Agathe, på
anden pladsen kom Ejgil, og derefter Leif
H. og Sonja M. Tillykke!

Tak til Aase som
sponsorerede 1.
præmien.
Vi har fået et
nyt medlem: Connie Christensen og Lissa Madsen er
vendt tilbage.
Der er stadig
stadig stor interesse
for at være med i det sociale selskab, som
petanque spillet er.
Vi er nu 27 medlemmer, men der er plads
til flere, så vel mødt!
Tirsdag 14-16 , fredag 14-16 og lørdag 1012.
Connie og Bent

Byfest i Kelstrup
Fredag den 9. september afholdtes traditionen tro byfest i Kelstrup. I år var det Inger
og Bjarne på Lyagervej, der lagde hus til.
Det er altid vejrudsigten, der afgør, hvornår
vi kan samles, og vejrguderne var virkelig
med os. Det var rigtig dejligt vejr, og der var
fin tilslutning. Det er en hyggelig tradition,
hvor vi mødes med naboer og genboer, griller de medbragte kødstykker, snakker, griner
og hygger os sammen.
Hanne Tew
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Har du problemer med dine fødder, eller vil du bare forkæle dem?

Strandens fodterapi
Åbningstid efter aftale.

Tlf. 25 53 19 20
Stine Hybler
Dybkærvej 32 · Næsby Strand
4200 Slagelse

REGISTRERET REVISOR
Rugmarken 4 · Kirke Stillinge
Tlf. 49 70 03 30 · E-mail: kj@revisorkj.dk
www.revisorkj.dk
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Ejendomme til vores Guldkøbere

s
e
g
ø
S

Vi søger ejendomme i dit område!
Ønsker du at sælge, så kontakt os og hør hvordan vi gør.
Skal vi også finde en køber til din ejendom?

Vi tilbyder en uforpligtende salgsvurdering og
personlig handlingsplan for salget af netop jeres ejendom.

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

Mangler du

GODT LYS I HJEMMET?
Støt vores annoncører - de støtter os!

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER
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Kelstrup Forsamlingshus

Bildsøvej 100 · 4200 Slagelse · 5854 9411 · www.kelstrupforsamlingshus.dk

Tagdækning
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

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

Besøg hjemmesiden

www.2sogne.dk

og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.
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Natrenovationen ved stranden
Af Helge Christiansen
Stillinge Sogn har 8-9 km kystlinie, som
nu er tæt bebygget med sommerhuse. Sådan har det ikke altid været. Det var først
i 1900-årene, at der begyndte at komme
huse ved stranden. De fleste huse blev opført
af træ med et gammeldags das i et udhus.
I brandforsikringerne blev det gerne kaldt
latrin. I et sådant das var der en spand,
der skulle tømmes efter behov, og det foregik normalt ved at grave indholdet ned på
grunden længst muligt væk fra brønden. En
brønd var det også rart at have, for der gik
mange år, før det blev muligt at få vand fra
et vandværk.
I 1926 fik Stillinge Kommune stadfæstet
en sundhedsvedtægt, som først i 1944 fik
tilføjet et afsnit om sommerhusbebyggelser.
Herefter havde sognerådet mulighed for at
forbyde nedgravning af latrin og indføre
tvungen natrenovation. Det skulle koste 1 kr.
pr. spand i perioden fra 1. juni og 10 uger
frem, enten der var noget i spanden eller ej.
Det medførte mange protester, men til at
begynde med så sognerådet gennem fingre
med overtrædelser, for det var ikke muligt at
købe spande under krigen.
Sognerådet indgik en aftale med gdr.
Thorkild Larsen på Hvidestensgården om
bortkørsel af natrenovation, men allerede
året efter, i 1945, måtte de lave en ny aftale med skovfoged Christian Petersen og
gårdmand Jens Jensen, Bildsø Strand. Jens
Jensen overlod i 1945 sin del af arbejdet til
Knud Egebæk Madsen. Deres løn var da 50
øre om ugen pr. ejendom. Alt dette foregik
i samarbejde med grundejerforeningen, der
var stiftet i 1940.
Gdr. Hans Madsen, Egebæksgård, kørte
natrenovation i nogle år med en hestevogn

med jernhjul. Det blev så mindre forstyrrende i 1961, hvor Valdemar Skaarup overtog
kørslen. Han havde nemlig en landbrugsvogn med gummihjul.
Et år havde Valdemars hest fået føl, og
han var nødt til at tage føllet med rundt på
turen. Det løb frit ved siden af hoppen, og
børnene på ruten var helt vilde med føllet.
Valdemar startede kl. 4 om morgenen, og
nogle børn forlangte af deres forældre, at
de skulle kalde ad dem, når Valdemar kom,
så de kunne komme ud og kæle med føllet.
Forældrene var sjældent begejstrede for at
komme så tidligt op.
Da Valdemar senere købte en traktor,
blev afhentningen igen mere støjende, men
så opstod der et problem. En nabo meldte
ham til politiet med påstand om, at erhvervskørsel krævede sorte nummerplader ligesom på lastbiler. Valdemar blev dog pure frikendt, fordi han anvendte renovationen som
gødning på egne marker, og så var det lovligt
at nøjes med traktornummerplader.
Valdemar har fortalt, at hans søstersøn,
Ib, en morgen var med på turen rundt i
sommerhusområdet. Da de kom tilbage, gik
Ib ind til Ingeborg og hentede en ostemad.
Derefter kom han ud og satte sig på møddingsmuren, mens Valdemar læssede af og
undrede sig over, at drengen kunne spise i
den hørm. Men Ib sagde:
”Nok er jeg Københavner, men jeg er i
hvert fald ikke sensibel.”
Omkring 1981 overtog Jens Jensen, Egehøjgård i Nordrup, natrenovationen i hele
strandområdet fra Drøsselbjerg Strand
i nord til Tude Å i syd. Han brugte en
landrover og en trailer med en stor beholder
på. Sæsonen strakte sig fra påske til efterårs-
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ferien, og han kørte 4 morgener om ugen fra
kl. 5 –7. Området havde han delt op i 4 faste
ruter. Beholderens indhold blev ikke spredt
på en mark, men kørt til det kommunale
rensningsanlæg ved Slagelse. Jens fortalte i
1987:
I starten var det ikke spor morsomt. Da
rev det noget i næsen, men nu har jeg vænnet mig til lugten. Især i industriferien er det
et hårdt job. Da skal jeg ikke blot ind i alle
husene, men der er også gevinst i samtlige.
Efter at Stillinge Strands Vandværk i
1953 og Næsbystrand Vandværk i 1961 var
begyndt at forsyne sommerhusområderne
med vand, fik flere og flere sommerhuse et
rigtigt wc med nedsivningsanlæg eller samletank. Jens Jensen kunne således i 1991 oplyse, at der da kun var 214 tilbage, som var
tilmeldt tømningsordningen. Det kan sammenlignes med, at antallet af sommerhuse
allerede i 1981 var nået over 2.300 foruden
75 lovlige helårsbeboelser.
Kilder:
Sorø Amtstidende 1/6-1944 og
Sjællands Tidende 29/7-1987.
Bent Osholm: Et halvt sekel.
Tillæg til Sundhedsvedtægt for Stillinge
Kommune 1944.
Stillinge sogneråds forhandlingsprotokoller.

Annelise på lokum ved Kongsmarks Strand 1928.
Lånt af fru Annelise Tjangvad, København.

TILMELD DIG LOKAL NYHEDSMAIL
www.2sogne.dk
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Stillinge Forsamlingshus

Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91
Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochure

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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Kom-Ann
Hudplejeklinik

• Ansigtsbehandlinger
• Frugtsyrebehandlinger
• Hårfjerning
• Dag og fest makeup
GAVE
• Massage
KO
U
• Vipper og bryn
DSTED RT
ES
• Tandsmykker
• Gelénegle
• Ansigtszoneterapi

Kom-Ann

- Hudpleje og makeup for alle
Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
585 845 55

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
FYRTEST
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 77 22 - 40 78 75 92

Hurtig VVS-hjælp
•
•
•
•
•
•

Aut. VVS installatør
Blikkenslagermester
Varme
Varmepumper
Ventilation
www. naesbyvvs.dk
Webshop - www.naesbyvvsshop.dk

47

•
•
•
•
•
•

Solvarme
Sanitet
Naturgas
Oliefyrsservice
Biobrændsel og Pilleovne
mail: info@naesbyvvs.dk
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Stillinge Plejecenter
Så er sommerferien slut hos os, og det er
godt at få vores medarbejdere på job igen.
Sommeren har ikke helt artet os som vi
ønsker, men sensommeren ser god ud.
Pt. planlægger vi beboere ferie, så håber
vi bare, at det gode vejr holder.
Sjov motion er startet igen efter ferien,
hvilket beboerne er glade for.
Vi er nu ved at skyde projektet værdighed
i gang. I som pårørende vil blive kaldt ind
til et møde, sammen med kontaktpersonen,
Martin (vores konsulent) og undertegnede,
så vi kan få mere fokus på den enkelte beboer.
Vores cykel bliver flittigt brugt. Vi har
fået et par cykelpiloter mere, hvilket er rigtig dejligt. Er der nogen, som ønsker at blive
cykelpilot, hører vi gerne fra jer.

Man bliver undervist af en fra pilotteamet. Man kan melde sig på www.cyklingudenalder.dk.
Gudstjenesten vil fra august blive flyttet
til om tirsdagen, grundet skolereformen.
Venneforeningen har gang i loppemarkedet den første lørdag i måneden. Så har du
tid, så kig forbi og gør et godt loppefund.
Venneforeningen har fået købt deres
egen bil til at hente loppeting i. Det er jo
helt fantastisk, som de ildsjæle kan. Dem er
vi meget stolte af og glade for her på hjemmet - de gør en stor forskel.
Man kan få reklame på loppebilen ved at
kontakte Ib, som er formand for vores venneforening.
De bedste hilsner
Stillingeplejecenter

Hus- og Grundejerforeningen
for Stillinge Sogns Strandarealer
Tak for det store fremmøde til årets ordinære generalforsamling den 10. juli 2016 i
HUS og Grund.
Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:
Formand Robert Gergelyffy.
Tlf.: 2028 5463 - gergelyffy@live.dk
Næstformand Arne Larsen
Tlf.: 4068 5835 - arneslift@mail.dk
Sekretær Roland Ipsen
Tlf.: 20201336 - ipsen34@hotmail.com
Kasserer Mogens Pihl
Tlf.: 2025 7402 - pihl@danagraf.dk

Bestyrelsesmedlem Erik Nygaard Kristensen - erika@nygaard.mail.dk
1.suppleant Karina Aabavn
Karina.uldtotten@gmail.com
2.suppleant
Poul Schmidt - ilp@scthansgade.dk
Vedr. SKAT og fradrag: Kloakarbejde på
egen grund falder ind under ”Håndværkerydelse med et grønt sigte”
Læs mere på www.husoggrund.dk eller på
Facebook: Hus Og Grund Grundejerforening)
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Kelstrup Skole
4. klasse i efteråret 1948

Drengesiden bagest fra venstre:
Viggo Hansen
Jørgen Mortensen
Asger Jensen
Bent Madsen
Jørgen Andersen
Eigil Reinbach

Pigesiden:
Benni Roland
Any Nielsen
Birgit Visholm

Førstelærer Andersen
Doris Jensen
Birthe Christensen
Magda Hansen

5 af de samme drenge samlet i 2014. Jørgen Andersen døde i 1992.
Fra venstre: Asger Jensen, Bent Madsen, Jørgen Vestergaard Mortensen, Viggo Hansen og
Eigil Reinbach Hansen.

50
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Jernbanegade 2 | 4200 Slagelse | 38 48 30 56

Rieks Rengøring
• Erhvervsrengøring
• Privat rengøring
• Håndværkerrengøring
• Rengøring ved fraflytning
• Trappevask
V/Marianne Rieks
Næsbyvej 20 · 4200 Slagelse
Tlf. 21 46 30 54 · Mail@rieks-rengoering.dk

www.2sogne.dk
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Trailere samt marine produkter

Have
&Have
Park
Have
& Park
& Park

Trailere samt marine
produkter
Trailere
samt marine produkter
Trailere

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse
Telefon 5854 7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk
v/ Henrik Jensen
v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse
Telefon 5854 7276
Telefon 5854
7276
jongshoej-maskiner@mail.dk
jongshoej-maskiner@mail.dk
www. jongshoej-maskiner.dk

BIRKEDAHL’s BILER

www. jongshoej-maskiner.dk

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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TSFOREN

www.stillingeif.dk

Brian Grundahl
5194 9397 formand@stillingeif.dk
Arne Olsen
6067 3342 nf@stillingeif.dk
Kirsten Nielsen
5353 6290 kasserer@stillingeif.dk
Vakant		
badminton@stillingeif.dk
Kim Nielsen
20739789 fodbold_senior@stillingeif.dk
Vakant
gymnastik@stillingeif.dk
Christina Winther
2223 0000 handbold@stillingeif.dk
Connie Jensen
4033 3537 petanque@stillingeif.dk

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Kirkens
Korshær
Slagelse

Æ

R

Fællesformand
Næstformand
Kasserer
Badminton
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Petanque

ILLINGE
ST

18
ID

Stillinge Idrætsforening
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Tøj og ting
Møbelgenbrug
Løvegade 68
Tlf. 58 53 24 11
Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

Når du handler hos os,
eller forærer os ting, du ikke
længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde
blandt de dårligst stillede.
Tak for din hjælp.

Disagervej 22, Øster Stillinge · www.bo-groent-slagelse.dk

Åbent hverdage 9-1730·
Lørdag 9-16 · Søndag og forårets helligdage 10-1600
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Lokalråd
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Hejninge-Stillinge Lokalråd
Informationsog debatmøde om
Hejninge-Stillinge
sammenhold
og synlighed
HE

D · S
A

VI

N

D

B

M

EN

ED ·
Å

KLING

·

RH

M

HOLD

Æ

·

N

U

E

ED ·
Å

EN

M

B

Lokalråd
Torsdag den 6. oktober kl. 19.00
HUSET v/ Stillingehallen
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På mødet sætter Lokalrådet Hejninge Stillinge og deltagerne fokus på, hvordan de lokale foreninger, institutioner og erhvervslivet kan blive mere synlige.
I lokalområdet afholder vi mange aktiviteter og events, som fortjener en langt
større opmærksomhed – både i nærområdet, i kommunen og i regionen.
Vi gemmer også på mange små spændende og skæve historier, som sagtens kan
have interesse for andre end naboen og vennerne. Historier, som kan gøre vores
lokalområde mere interessant og give en langt større værdi.
Lokalområdet har allerede en række kommunikationskanaler og -værktøjer,
som kan udnyttes langt bedre. Der er også mulighed for at skabe nye – både i
den billige og dyre skala.
Mød op, deltag i debatten og kom med dine gode idéer og ønsker.
Lokalrådet Hejninge Stillinge har brug for din tilmelding på 2sogne@gmail.com.
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Torsdag d. 27. oktober kl. 18.00
Hyggeaften med fællesspisning i
Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 2. november kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender

Torsdag d. 3. november kl. 8-16
Åbent hus på Stillinge Skole
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Torsdag d. 10. november kl. 18.00
Mortens Aften i
Kelstrup Forsamlingshus
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Torsdag d. 6. oktober kl. 19.00
Møde om sammenhold og synlighed
i Huset - se side 21

B

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

Onsdag d. 16. november kl. 18.50
Hejninge-Stillinge
Lokalråd
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
Onsdag d. 30. november kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mandag d. 17. oktober
Vedligeholdelse af Stillinge Forsamlingshus - tilbud om hjælp modtages
gerne
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Onsdag d. 19. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 1. december kl. 19.00
Julemøde med Rasmus Birkerod i
Stillinge Forsamlingshus
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Onsdag d. 26. oktober kl. 19.00
Temamøde i Huset

Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Får du ikke 2sogne i din postkasse?
Hvis du er fastboende i lokalområdet, men ikke får 2sogne i din postkasse, så fortæl det
til undertegnede, og jeg vil sørge for, at det bliver gjort i fremtiden.
Så vidt det er muligt udkommer bladet altid den første weekend i lige måneder.
Redaktøren
E-mail: 2sogne@gmail.com eller tlf. 60 67 33 42
D

·

Hejninge-Stillinge Lokalråd

RH

HOLD

Æ

·

N

U

N

HE

D · S
A

VI

E

D

B

M

EN

ED ·
Å

KLING

·

RH

M

HOLD

Æ

·

N

U

B

M

EN

ED ·
Å

Hejninge-Stillinge
Lokalråd

E

N

HE

D · S
A

M

