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Du kan også læse 2sogne på 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
Jack Rasmussen 58 53 44 79
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
Birkemosevej 11, 
Næsby Strand, 4200 Slagelse
2sogne@gmail.com. Tlf. 60 67 33 42

Næste nummer af  beboerbladet ud-
kommer ca. 1. december 2015.
Indlæg til bladet skal være redaktionen i 
hænde senest d. 10. november 2015.     

Mail adresse for tekst til bladet:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder tilhøren-
de 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: Velgennemført Picninckoncert
  5: Huset
  6: Askehavegård Børnehave
  7: Kr. Stillinge Plejecenter
13: Stillinge Skole
18: Stillinge Aktivitetspark
19: Flaghejsning
21: Stillinge fodbold drenge
25: Kirkesiderne
36: Kelstrup Forsamlingshus
37: Indian Summer Run
38: Kirke Stillinge gamle skole
44: Hus og Grund
45: Ungdomsklubben Stjernen
48: Trelleborg Friskole
49: Hejninge Kirke
54: 25 års jubilæum Dagli’ Brugsen
55: Mødekalender

Forside: Der blev løbet stærkt under Indian Summer Run
omkring Bildsø Skov og Stillinge Strand. Se side 37.

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 - 000242740.
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Den lokale udviklingsplan har nu ligget 
på Lokalrådets hjemmeside www.2sogne.
dk siden sidst i juli, og i seneste nummer 
af  beboerbladet 2sogne opfordrede vi alle 
til at læse og kommentere planen inden 
udgangen af  august. Lokalrådet har inden 
denne frist modtaget en enkelt kommentar 
til planen, nemlig følgende fra Stillinge Me-
nighedsråd:

Høringssvar til den udsendte lokale ud-
viklingsplan for Hejninge-Stillinge.
Menighedsrådet har ifølge den lokale udviklingsplan 
bemærket, at lokalrådet agter at kontakte os vedrø-
rende præstegårdsjorden. Det er stadig menighedsrå-
dets holdning, at vi ikke ønsker, at præstegårdsjorden 
bruges til erhvervsmæssige formål.
Med venlig hilsen p.m.v. 
Ebbe Gjørup/formand.

Kommentaren vil ikke føre til ændringer i 
udviklingsplanen, idet Lokalrådet stadig vil 
søge dialog, også med Menighedsrådet, om 
udvikling af  vores område. Vi er stadig af  
den overbevisning, at erhvervsudvikling, 
herunder udbygning af  det eksisterende er-
hvervsområde, er en forudsætning for vores 
lokalområdes overlevelse, og vi mener den-
ne ”overlevelse” absolut er i menighedens 
interesse.

Den lokale udviklingsplan vil i oktober 
blive politisk behandlet i Landdistrikts-, 
Teknik- & Ejendomsudvalget, hvor vi na-
turligvis forventer politikerne tager planen 
til efterretning, hvorefter den skal rundt 
i Forvaltningen, så den bliver en del af  
grundlaget for kommunens arbejde i vores 
lokalområde.

Lokalrådet har ansøgt om blomst 2 i pro-
grammet ”Blomstrende Landsbyer”, der er 
et EU projekt administreret af  Landdistrik-

ternes Fællesråd. Vi har i et par år haft vores 
flag med en blomst hængende ved Stillinge 
Brugs, men nu vil vi altså gerne hejse et 
nyt flag med to blomster. Stillinge vil såle-
des blive den første landsby på Sjælland, og 
den 4. i landet, der får blomst nr. 2. De fem 
bedømmelseskriterier er Kulturel mangfol-
dighed – Udstråling og indtryk på omgivel-
serne – Imødekommenhed – Vision, image 
og kultur – Lokal Udviklingsplan, læs mere 
om programmet her: www.blomstrende-
landsby.dk. Vi håber vores ansøgning får 
et positivt svar i god tid inden d. 24. okto-
ber, hvor vi håber, vi kan holde flaghejsning 
samtidig med endelig præsentation af  vores 
lokale udviklingsplan samt indvielse af  Stil-
linge Aktivitetspark – se annonce andet sted 
i dette blad.

Vores hjertestarter ved Stillinge Strand 
har været i brug. Egentlig havde vi håbet, at 
de fire hjertestartere, Lokalrådet har opsat 
rundt om i lokalområdet aldrig ville blive 
brugt, men en gæst ved Stillinge Strand 
havde altså behov for hjælp. Hjælpen kom i 
form af  en handlekraftige hustru, et par lige 
så handlekraftige hjælpere og så altså hjer-
testarteren, Lokalrådet har opsat ved Min 
Købmand. Takket være denne kombination 
lever manden fortsat i bedste velgående, og 
vi er glade for, at vores investering i disse 
hjertestartere har hjulpet.

Lokalrådet og Slagelse Erhvervscenter 
har igen inviteret det lokale erhvervsliv til 
netværksmøde i HUSET, denne gang d. 
16. september. På programmet var indlæg 
fra David Drachmann-Sunne, EUE Energy 
Universe Europe samt Thomas Legarth, 
Slagelse Erhvervscenter. Desuden præsen-
terede Lejla Jakobsen sit firma Skjoldholm 

Nyt fra lokalrådsformanden
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Dinner og Karin Juhl sin virksomhed KJ 
Revision. Herefter var Lokalrådet vært ved 
et lækkert pølsebord, leveret af  Skjoldholm 
Dinner. Under spisningen drøftedes netvær-
kets fortsatte eksistens og organisation. Sla-
gelse Erhvervscenter og Lokalrådet håber, 
at vi med mødet i maj samt dette i septem-
ber har ageret fødselshjælper til et givtigt 
netværk mellem områdets virksomheder, 
og håber, det fortsat kan lykkes at samle det 
lokale erhvervsliv et par gange om året, til 
almindelig erfaringsudveksling, samarbejde 
og godt samvær.

Beboerbladet 2sogne bliver husstands-
omdelt i Stillinge og Hejninge sogne. Bor 
man i sommerhus skal man dog rette hen-
vendelse til redaktøren på 2sogne@gmail.
com for at være sikker på bladet kommer i 
postkassen. Bladet omdeles normalt i perio-
den fra den sidste weekend i ulige måneder 

til den første weekend i lige måneder. Fre-
dagen efter sidste omdelingsweekend lægges 
en stak hos hver af  de tre dagligvarebutik-
ker i de to sogne, Min Købmand ved Stil-
linge Strand, Dagli’ Brugsen i Kr. Stillinge 
samt Min Købmand ved Næsby Strand, 
hvor de ligger til fri afhentning. Der ud over 
kan bladet læses på Lokalrådets hjemmeside 
www.2sogne.dk. I mange år har det endvi-
dere været praksis, mod betaling af  portoen, 
at postforsende bladet til de borgere uden 
for sognene, der ønskede dette. Denne ser-
vice har Lokalrådet ikke længere resurser til, 
men må henvise disse læsere til vores hjem-
meside eller en af  dagligvarebutikkerne. De, 
der allerede har betalt forud for portoen, vil 
naturligvis få bladet sendt med posten frem 
til udgangen af  2016.

Lars Schou
2sogneformand@gmail.com

Endnu engang havde Lokalrådet stor suc-
ces med den årlige picnickoncert. Vejret 
blev lidt køligt hen mod aften, men der 
var en rigtig god stemning overalt. Mange 
medbragte selv madkurven, borde og stole 
samt tæpper og så var der ellers lagt op til 
en hyggelig aften i vort lokalområde. Lo-
kalrådet solgte drikkevarer på pladsen. Det 
ser desværre ikke ud til overskud i år, men 
vi må se når regnskabet gøres op. Sidste år 
var overskuddet med til at Lokalrådet kunne 
indkøbe og opsætte et antal hjertestartere i 
vores lokalområde. Den ene hjertestarter 
har været i brug denne sommer, og der var 
stor glæde i Lokalrådet over det lykkelige 
udfald, hurtige borgere og en tilgængelig 
hjertestarter var med til at klare.

Også en gruppe elever fra Stillinge Skole 
havde en bod med dejlige hjemmebagte 
kager, som de lystigt solgte. De samler sam-
men til et lejrskoleophold.

Soulman Group – vi kender dem både 
fra X Factor, Dansk Melodi Grand Prix og 
et hav af  scener landet over. De leverede et 
flot show med en masse dejlige melodier.

Der var lagt op til både sprøde 
rytmer og yndefulde fortolkninger af  de 
allerbedste hits inden for pop, funk og soul – 
helt fra 1960’erne til i dag.

Lokalrådet siger alle tak for den flotte 
opbakning, men der er plads til mange 
mange flere lokale borgere og gæster – 
måske vi ses til næste år?

Lokalrådet / aktivitetsgruppen

Velgennemført Picnickoncert
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HUSET
Stedet hvor institutioner og foreninger kan mødes

Mangler din forening eller institution et sted til et møde, et kursus eller en aktivitet? 
– så er HUSET måske løsningen!

Vi har et 80 m2 stort mødelokale, der kan deles på midten med lydtæt foldedør. 
Lokalet er udstyret med diverse IT/AV-udstyr og har tilhørende anretterkøkken med 
service til 70 personer samt naturligvis borde og stole til tilsvarende antal personer. 
Fra indgangen er der desuden adgang til to toiletter, hvoraf det ene er handicapvenligt.
 

Bygningen/lokalerne må under ingen omstændigheder anvendes til private fester/
arrangementer, der kan virke i konkurrence med områdets forsamlingshuse.

Pris for et enkelt dagsarrangement: 200,- kr.
Pris for et års ”ubegrænset brug”: 2.000,- kr.
Leje og yderligere information, kontakt: stillingehuset@gmail.com
Tjek om lokalet er ledigt i HUSETs kalender på: www.2sogne.dk
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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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Askehavegård Børnehaven, Fugleagervej 2, Øster Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 47 44, mail. Askehavegaard@slagelse.dk

Nye tiltag…
I takt med, der blev startet læringsforløb 
igen i september, er børnene også ved at fin-
de sig til rette i de nye opdelinger. Nogle nye 
børn er nu blevet de største, med det ansvar 
og de beføjelser, der hører med til det.  Og 
dem, der har været de små, er nu ikke de 
mindste mere. Så alle er steget i graderne.

På børnehavens årshjul er vi nu nået til te-
maet Natur og naturfænomener, hvor de kom-
mer 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 formiddags-
samling. Motorisk læring ved selv at tage 
årstidens overtøj af  og på samt at udfordre 
sig selv på legepladsen.  Og til stor glæde for 
børnene har mooncar-banen fået tilført mo-
bile vejskilte, som bruges til at skærpe børne-
nes trafikforståelse på en sjov måde. 

Gæsteordning  
Slagelse Kommune vedtog i foråret 2015 
en såkaldt gæsteordning, som havde 
prøveperiode på 4 måneder, fra 1. juni 2015 
til og med 1. oktober 2015.  

Forældre til børn over 2 år i dagplejen fik 
mulighed for at vælge imellem gæsteplads 
i Dagplejen eller de udbudte gæstepladser 
i daginstitutionerne. Askehavegård Børne- 
have tilbød 6 antal pladser, hvilke har været 
flittigt benyttet i den periode. Alle involve-
rede parter synes, det har været en succes. 
På den måde kan dagplejebørnene knytte 

nogle bånd og lære deres kommende insti-
tution at kende. 

Arbejdsdag 
Lørdag d. 26. september havde vi arbejds-
dag, hvor vi fik malet de sidste ting færdig, 
og gjorde børnehavens områder og inven-
tar vinterklar.  Urtehaven blev renoveret fra 
ende til anden, og fik i denne proces nye 
højbede.  Dagen bød på værdifuldt arbejde, 
humoristiske samtaler og for børnene en an-
derledes og hyggelig ”børnehavedag” sam-
men med deres forældre.

Forældremøde
Onsdag d. 7. oktober kl. 19.00 har vi 
forældremøde, hvor der sædvanligvis er en 
gennemgang af  børnenes hverdag og evt. 
nye tiltag.
Desuden skal der være valg til forældrebe-
styrelsen, hvor vi håber, at der er rigtig man-
ge forældre, der har lyst til at være med til at 
gøre en indsats for børnehaven.

Askehavegård i medvind
Vi oplever i øjeblikket stor tilgang af  nye 
børn i Askehavegård. Af  samme årsag har 
Slagelse Kommune besluttet at opnormere 
børnetallet, dvs. antal af  børnehavepladser. 
Det glæder os meget, at der er så stor inte-
resse for Askehavegård børnehave, og vi vil 
derfor opfordre jer til at tage kontakt til os, 
hvis I vil høre nærmere eller aftale et besøg. 

Mvh Bestyrelsen i Askehavegård Børnehave
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Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk

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

Så er sommerferien slut, vi er trådt ind i den 
første efterårsmåned. 

Vi er kommet hjem fra en dejlig som-
merferie i Grenaa, beboerne nød det rigtig 
meget. Den første dag modtog vi Dronnin-
gen, en oplevelse beboerne aldrig glemmer, 
selvom det var silende regn. Vi var en tur i 
Ree park, hvor vi nød naturen, dyrene og 
de medbragte madpakker. Vi kørte rundt 
i området og gik ture. Vi glæder os alle til 
næste år.

Vi har fået en ny bus af  vores vennefor-
ening. Det er vi, meget taknemlig for, da vo-
res gamle busser var slidt op.

Er der nogen i området, der kunne tæn-
ke sig at være cykelpilot, må I meget gerne 
kontakte os. Vi er altid taknemmelige for 
frivillige hænder.

Sjov motion er startet igen efter sommer-
ferien til stor glæde for os alle. 

Er der nogen der vil starte krolf  op, har 
vi banen og spillet. Vi giver gerne kaffen.
Alle kan henvende sig på plejecenteret, så 
er vi behjælpelig. Det giver liv og glæde på 
plejecentret, når der sker noget både ude og 
inde.

I skrivende stunder, arbejdes der stadig 
med økologi, rehabilitering, osv. Vores dag-
ligdag går stille og rolig med de fantastiske 
medarbejdere der er her på Kr. Stillinge. Vi 
har fået et aktiverende team i kommunen, 
der kører rundt og sætter aktiviteter igen.

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

Vore venneforening holder ikke ferie - de 
arbejder ihærdigt som altid.

I ønskes alle en rigtig dejlig efterår.
De bedste hilsner

Kr. stillinge Plejecenter.

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

Ledningsarbejder på privat grund skal udføres af en
autoriseret virksomhed.

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

Vi sørger for tilladelser og retablering af haven.

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

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

Byggeris garantiordning og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol.

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

www. hjhuse.dk - coj@hjhuse.dk
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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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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

KILDEMOSEN SMEDIE

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

Ring for nærmere information
Kildemosen 1, 4200 Slagelse

Tlf. 20 21 93 55

KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder 
møde tirsdag og 
onsdag.

VELKOMMEN
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ER DIT HÅR PERFEKT
ER ALT PERFEKT

ANETTE HVID NIELSEN
Enghavevej 108, Vemmelev

Tlf. 58 52 09 07

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

Støt vores 
annoncører 

- de støtter os!
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Julestue på Dybkærgaard
fra os til jer

 
Lørdag og søndag fra kl. 10-16 
28. og 29. november  •  5. og 6. december
12. og 13. december  •  19. og 20. december

1. weekend i advent: Arbejdende værksteder 
med bl.a. økologisk chokolade og hudpleje

Juletræer, nisser, jern i haven, økologiske produkter: 
F.eks. chokolade, hudpleje, honning og vin. 
Lys af  vegetabilsk stearin (soder ikke) og husflid.

Gløgg og æbleskiver. 

Mulighed for gavekurveindpakning. 

Vi glæder os til at se jer. Gratis adgang.

Dybkærvej 2, Næsby Strand. Tlf. 61999907

Julemarked 
i Kelstrup Forsamlingshus 
LØRDAG DEN 14. NOVEMBER 
FRA KL. 10.00 TIL 17.00

♥
Gratis Hello 

Kitty vanter til
de første 500 

 

Fantastisk julemarked med rigtig 
mange sjove ting til billige priser
  
KALENDERGAVER TIL 5 KR.

Forsamlingshuset sælger kaffe og bagværk

3 GENERATIONERS KUNST
JETTE BOKMAND VISER GLASKUNST 
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Stillinge Skole er nu kommet godt i gang 
med skolereformens andet år, og vi har fået 
erfaringer med de nye tiltag på skolen. Det 
er vores opfattelse, at ændringen af  lektions-
længden til 60 min. medfører en mere rolig 
skoledag for eleverne pga. de færre fag- og 
lærerskift.  Eleverne har desuden fået længe-
re pauser, hvor der både er tid til at lege og 
spise.  Vi vil i den kommende tid holde øje 
med udviklingen og vil evaluere tiltagene i 
forbindelse med næste års planlægning. 

Obligatorisk lektielæsning 
og Faglig fordybelse
Forligspartierne bag folkeskolereformen æn-
drede lige inden skolestart aftalen, så det nu 
ikke længere er frivilligt at deltage i Faglig 
fordybelse og lektiecafe. Det betyder, at alle 
elever skal møde kl. 8.00 og har fri kl. 14.00 
eller 15.00 (7. klasse undtaget pga. præst). 
Det er altså med andre ord ikke længere 
muligt at melde elever fra disse undervis-
ningstimer.

Opsigelser
Både Freya Jørgensen (Sekretær) og Jørgen 
Grønne (SFO-leder) har valgt at opsige de-
res stillinger. Freya er stoppet d. 11/9 og Jør-
gen stopper d. 30/9. Ledelsen arbejder pt. 
på at opslå en ny lederstilling. Indtil der er 
ansat en ny leder vil Caroline Hye varetage 
ledelsesopgaverne i almen SFO’en. Freyas 
stilling vil ikke blive opslået jf. nedenstående.

Oprettelse af nyt tværfagligt center i 
kommunen (TAO)
I forbindelse med effektiviseringstiltagene 

i kommunen har man besluttet at oprette 
en tværgående administrativ enhed kaldet 
TAO. Enheden vil overtage en del af  de ad-
ministrative opgaver bl.a. økonomistyring 
og indberetninger. Dette medfører, at skolen 
fremover skal betale for denne ydelse, og der 
vil derfor ikke blive ansat en ny sekretær i 
Freyas stilling.

Suppleringsvalg til skolebestyrelsen
Da vi har en ledig plads i skolebestyrelsen, 
har vi suppleringsvalg til skolebestyrelsen. 
Det er glædeligt, at så mange forældre har 
lyst til at hjælpe med skolens udvikling, og 
jeg er sikker på, at de valgte vil bidrage til 
at gøre skolen endnu bedre for alle. Såfremt 
der bliver kampvalg, vil I blive orienteret om 
det på Intra i den kommende periode. 

Skolens autismeklasserække 
De sidste år er skolens autismeklasserække 
blevet udvidet til i dag at rumme 50 elever.  
Vi har løbende i skolebestyrelsen drøftet 
elevtallet kontra de fysiske rammer på sko-
len. Vi har derfor sammen med kommunen 
besluttet, at vi ikke har lokaler til flere elever. 
Derfor er der nu oprettet en venteliste til vo-
res tilbud.

Efteruddannelse af medarbejderne
I den kommende periode skal alle skolens 
medarbejdere på efteruddannelse i at sætte 
læringsmål for jeres børn. I den forbindelse 
er vi nødt til at sætte vikarer på nogle af  ti-
merne og håber på jeres forståelse.

Med venlig hilsen
Martin Meier, skoleleder
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Vi leverer med stolthed

Privat personlig pleje og praktisk hjælp
Vi vil med et smil arbejde hårdt for, at du har det så godt som muligt!

Som visiteret borger er det helt gratis at få Tammy’s hjemmepleje ud til dig for 
at sørge for både personlig pleje og praktisk hjælp i dit hjem - og få den samme 

ydelse som du får hos de andre, bare lidt bedre og mere personligt.

Det er muligt at tilkøbe ydelser som bad, tryghedsbesøg, fast vagt, rengøring, 
madlavning, ekstra tøjvask m.m. - ring og spørg.

Ring
61 428 482

        Plejehjemsassistent Tammy Grell

Vi er godkendt af Slagelse kommune til praktisk bistand og personlig pleje.
Vi har åbne nødtelefoner 24 timer døgnet rundt og er selvfølgelig med i 

kommunens nødkaldsordning

TAMMY’s HJEMMEPLEJE
Stillingevej 52b • 4200 Slagelse

- hvorfor vælge regionalt, når du kan vælge lokalt!

- Forvent lidt ekstra
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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 700-1600  •  Tirsdag 1000-2100  •  Onsdag lukket

Torsdag 1000-1700  •  Fredag 1000-1700  •  Lørdag efter aftale

NYT  ·  N
YT

Tilbyder nu senior-

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

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

•   Sportstøj til diverse sportsklubber med f.eks. 
reklamelogoer

•   Hestedækner med navn på hest og/eller rytter

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

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

stofbleer og håndklæder 

www.rmmaskinbrodering.dk • mail@rmmaskinbrodering.dk

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

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
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Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Kontakt:

Brian Olsen 
26 16 57 20 
brian@stepla.dk

Martin Bertram 
40 56 00 75 
martin@stepla.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

 Medlem af
De Grønne

 Kloakentreprenører

www.DGKloak.dk

Anlægsgartnermestre

Aut. kloakmester

Holbergsvej 81B
Tersløse
4293 Dianalund 
www.stepla.dk

Møllegårdens brændesalg
”Køb dit brænde lokalt”

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

Møllegården
Bildsøvej 64 · Kirke Stillinge

26298029 / 26298012
Salg af træpiller og brænde.
Afhentning eller levering i 

nærmeste lokalområde.
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Stillinge aktivitetspark
I samarbejde med Grundejerforenin-
gen Stoukærgaard arbejder Hejninge-
Stillinge Lokalråd med etablering af  en 
Aktivitetspark på Grundejerforeningens 
fællesareal ved Solvænget, der har en 
central placering i byen. Se tidligere ind-
læg i 2Sogne.

Formålet med Parken er at skabe et 
offentligt tilgængeligt frirum til socialt 
samvær og aktivitet med leg-spil-motion 
for borgere og turister i alle aldre. Ideen 
er at skabe et rekreativt område for bor-
gere, små og store, unge og ældre,
•  med frugthave
•  med lege- og motionsredskaber, spil og 

sport.

•  med bål- & grillhytte.
Vi er glade og taknemmelige for den 
store opbakning flere lokale borgere og 
lokale firmaer har vist os, projektet er 
på basis af  disse, samt ihærdige lokale 
ildsjæle, kommet rigtig godt og hurtigt 
fra start. Vi har allerede nu skabt nogle 
brugbare aktivitetsområder på arealet, 
men projektgruppen har stadig mange 
ideer, der forhåbentlig ved fælles hjælp 
og lokal opbakning, kan realiseres til næ-
ste år.
Gå en tur forbi arealet og glæd dig til et 
nyt og spændende aktivitetsrum i Kirke 
Stillinge.

Og så lige en opfordring - støt vore generøse sponsorer – de støtter det lokale initiativ:

• Scanmetals, Kirke Stillinge - 58859813
• Kirke Stillinge El-forretning - 58547125/29250544
• Jongshøj maskiner, Kirke Stillinge - 58547276
• Entreprenør John M. Jensen / HJ Huse, Kelstrup - 40569248/58549048
• Brian Madsen, Peugeot, Slagelse - 58580858
• Advokatfirmaet Advodan, Slagelse - 57864600
• Stillinge Forsamlingshus - 58547291
• Entreprenørfirmaet GSC a/s, Gørlev - 58859272
• XL-Byg, Slagelse - 58554400
• Vognmand Keen Birkemose, Kelstrup - 30227641
• Slagelse Kommune - Lokal udviklingsfond & “Borgerne bestemmer”
• Jan “Luffe” Henriksen
• Allan “vognmand” Jensen
• Jack Rasmussen

Har du også lyst til at støtte det lokale initiativ og være sponsor til aktivitetsparken?
Kontakt Lokalrådet ved næstformand Ib Jensen og hør, hvad vi kan tilbyde dig som 
sponsor.
Mail: 2sogneweb@gmail.com - Tlf: 40449784



2sogne 19Oktober 2015

Flaghejsning
Indvielse af Aktivitetspark 
Præsentation af lokal udviklingsplan

Vi håber vores ansøgning til niveau 2 i programmet 
”Blomstrende Landsbyer” udløser et positivt svar og et flag med 2 blomster.

GF Stoukærgaard og Lokalrådet er nået rigtig langt med etableringen af 
Stillinge Aktivitetspark.

Lokalrådet håber, vores lokale udviklingsplan kommer godt gennem 
den politiske behandling i Kommunen.

Derfor ”vover vi pelsen” og inviterer til hejsning af nyt flag, 
indvielse af Aktivitetsparken og præsentation af udviklingsplanen, 

lørdag d. 24. oktober - med følgende program:

Kl. 10.00: Hejsning af flaget med 2 blomster ved Stillinge Brugs. 
 Vi håber på en tale fra Borgmester Sten Knuth samt 
 fra et Folketingsmedlem.

Kl. 11.00: Indvielse af Stillinge Aktivitetspark, hvor ildsjælene i 
 aktivitetsgruppen vil præsentere ideerne bag parken 
 samt fortælle om kommende tiltag.

Kl. 12.00: Præsentation af den lokale udviklingsplan i HUSET, 
 hvor Lokalrådet er vært ved lidt godt til ganen.

Vi anbefaler folk, som kommer i bil, at parkere ved HUSET / Stillingehallen, 
og gå rundt til de forskellige destinationer.

Hvis vores forhåbninger brister, og vi derfor må aflyse arrangementet, 
vil dette blive slået op i Stillinge Brugs samt på Lokalrådets hjemmeside 

www.2sogne.dk.
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• Vedligeholdelse af 
 grønne områder
• Træfældning/
 rodfræsning
• Beskæring
• Anlæg af græsplæner
• Plantning
• Alt i belægning
• NYHED! Træflytning 
 Hejningevej 30 • 4200 Slagelse • Mail: t.g.s@email.dk

2097 2880
www.t-g-s.dk

?

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 spejder-
arbejde.
Spejderne vil være at finde på Kildemarks-
vej 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 28. november.

På gensyn 
KFUM Spejderne
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Efter at Stillinge Fodbold drenge havde solgt 
mange Lillebror Lotteri skrabere sidste ef-
terår og i foråret, havde de fået penge nok 
til en tur på 4 dage til Vildbjerg Cup, som 
er det største fodboldstævne i Danmark. Så 
en stor tak til alle jer, som købte lodderne. 
Vi kommer igen til efteråret for at sælge og 
håber igen på jeres støtte, så der bliver til 
endnu en tur til Vildbjerg. 

Vildbjerg Cup fandt sted fra 30. juli til 
2. august. Det var en fantastisk tur, hvor ca. 
halvdelen af  drengenes forældre stod på si-
delinjen for at heppe. Guld blev det ikke til, 
måske til næste år, men en fantastisk ople-
velse for alle, især vores drenge, som håber 
på, at de kan komme afsted igen. Ungerne 
havde det super hyggeligt, en oplevelse de 
ikke vil glemme. 

En kæmpe tak til dem, som støttede vo-
res tur: Dagli’ Brugsen Stillinge v/Henning 
Clausen, Slagelse Kloakservice v/Willy, 
Rema1000 Valbygårdsvej v/Lasse, CH 
Frugt Slagelse, Loop Slagelse, Slikparadiset 
Klingenberg, Matas Nytorv, Silvan Slagelse, 
Sydbank Slagelse, Birkedahls Biler Stillinge, 
Super Dæk Slagelse, Jysk Korsør, Photo 
Care Slagelse v/Claus Rasmussen. 

Også en kæmpe tak til vores træner Mor-
ten for den store indsats til stævnet og i det 
daglige. Uden ham var der ingen fodbold. 
Han er guld værd - både fodbolddrengene 
og forældrene sætter meget stor pris på ham.

Jane Olsen
mor til fodbolddreng Lukas B

Stillinge Fodbold Drenge U 11 og U 12 
til Vildbjerg Cup 2015
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RÅDGIVNING MED 
AFSÆT I DIN HVERDAG
ADVODAN Slagelse er lokalområdets største advokatvirksomhed,  
og vi rådgiver både virksomheder og private.

Hos ADVODAN Slagelse kender vi din hverdag. Spørg os til råds, uanset om det 
gælder dit privatliv eller din virksomhed. Vi har kompetencerne til at skræddersy 
løsninger, som passer optimalt til dine udfordringer. 
Du finder os på Ndr. Ringgade 70C, 4200 Slagelse.

ADVODAN
Ndr. Ringgade 70C, 4200 Slagelse 
Tlf.: 57 86 46 00 · www.advodan.dk

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

FORLEV VOGNMANDSFORRETNING
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NYE
ÅBNINGSTIDER

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

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND
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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

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

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

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!

Tlf.: 88 440 440 - 26 24 46 79
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GUDS RETFÆRDIGHED OG VORES 
„Vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdigt af lovger-
ninger, men kun ved tro på Jesus Kristus.“ Sådan skrev 
Paulus og det betyder, at Guds retfærdighed ikke er en 
idé om retfærdighed, som står over alle andre former for 
retfærdighed, og som kristne skulle have en særlig forplig-
telse til at omsætte til virkelighed gennem deres hand-
linger.  
 Guds retfærdighed er selv en handling. Guds egen 
handling, ikke vores. Nemlig Kristi død på korset for 
vores skyld. Ved Kristi død blev vi tilgivet, vi blev forladt 
vores synder, og ved syndsforladelsen blev vi retfærdige. 
Guds retfærdighed er dermed den gerning, hvormed han 
gør os retfærdige. Det kan vi ikke selv gøre.  
 Luther tog det siden op og tydeliggjorde det: „Det 
gavner ikke sjælen om man beder bønner, faster, valfarter 
og gør alle gode gerninger … For alle de ting, som her er 
nævnt, kan et også ondt menneske, en skinhellig og en 
hykler gøre.“ Luther pointerer, at den kristnes retfærdig-
hed intet som helst har med gerninger at gøre. Den 
kristne har alene sin retfærdighed i troen på Kristus. Det 
er altså troen på, at ikke jeg selv hverken gør eller kan 
gøre mig retfærdig, men Gud gør mig retfærdig. Og det 
gør han, når han tilgiver mig min synd. Vi skal ikke føje 
noget til, ingen gerninger.  
 Hvorfor siger Luther sådan? Har han noget mod 
gode gerninger? Vil han gøre kristendommen til noget, 
der kun har med menneskets sjæl at gøre, og ikke noget 
med den ydre verden at gøre, hvori vi lever og skal leve? 
Nej. Faktisk tværtimod.  
 Luther sagde sådan, fordi han havde set, hvordan 
egeninteressen (egoismen) lå skjult i gerningerne, når de 
ikke kun skulle tjene til næstens gavn, men samtidig til 
ens egen retfærdiggørelse og frelse. Hvordan næsten blev 
reduceret til et middel for ens egen frelse. 
 Og så havde han set, hvordan et kleresi havde slået  
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sig op på at definere de gode gerninger, og havde tyranni-
seret de troende med dem. Det findes også i vore dage, 
både inden for og uden for kirken: folk der påtager sig at 
formulere det rette menneskesyn, den rette medmenne-
skelighed, og som derpå direkte eller indirekte pådutter 
andre mennesker den.  
 Endelig havde han selv opdaget den kristne frihed i 
troen på Guds retfærdighed. Når vores retfærdighed gives 
os af Gud, så sættes vore gerninger fri. Så skal de ikke 
tjene os, men så kan vi uden at skele til vores egen retfær-
dighed frit gøre, hvad der tjener til vores næstes bedste. 
Samtidig er vore gerninger frigjort fra alle religiøse lov-
systemer. Vi står selv lige over for Gud, når vi træffer 
vore afgørelser, og skal selv personligt svare for vore 
handlinger. Vi kan ikke gemme os bag nogle andre, vi skal 
heller ikke lade os kue af andres meninger. 
 Det betyder, at vore gerninger hører til på samme 
plan, som alle andres, at vi ikke har nogen højere retfær-
dighed at påberåbe os. Vi kan godt mene, at vi i visse 
tilfælde skal gøre, hvad myndigheder forbyder, men så er 
det på eget ansvar. Vi kan ikke henvise til nogen højere 
retfærdighed eller til at det er mere næstekærligt.  
 Vi bliver heller ikke ved en højere retfærdighed be-
friet fra at skulle se vores egen handling i et større per-
spektiv. Vi bliver nødt til at forholde os til, at der er en 
grund til, at lovene i landet er, som de er. Vi må også 
overveje, hvor lovene skal skrives. Af den enkelte borger i 
situationen eller af det valgte folketing.  
 Vores næste kan være en flygtning eller indvandrer, 
der går på vejen, men vores næste er også vores daglige 
nabo. Der er hensyn at afveje, som vi ikke kan sige os fri 
af. Det er jo det, der gør det politiske arbejde så vanske-
ligt.  
 „Søg først Guds rige og hans retfærdighed“, sagde 
Jesus, ikke din egen retfærdighed. For den eneste retfær-
dighed du har og nogensinde kan få, er hans. Det giver 
også et mere ædrueligt syn på vore egne afgørelser og 
gerninger.   MB 
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NB!! NY DATO FOR KONCERTEN!! 

- - - 

KONCERT I STILLINGE KIRKE 
 

Søndag, den 18. oktober kl. 16.00  

med Cassiopeia Wind Quintet 

Denne unge blæserkvintet spiller  
Kvintet i B-dur af Franz Danzi, 
Blæserkvintet af Jørgen Jersild og Carl Nielsens Blæserkvintet 
op. 43 med den smukke slutsats, som udgør en række 
variationer over salmen Min Jesus, lad mit hjerte få.  
 

Kvintettens medlemmer er Mia Káradóttir (fløjte), Lauge 
Hjorth Mikkelsen (obo), Jesper Sejrup Clausen (klarinet), 
Lars Mathiesen (fagot) og Anne Sophie Broholt Jensen 
(horn).  
 
Der er gratis entré til koncerten.  Alle er velkomne. 
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JULEMØDE 

Torsdag d. 3. december kl. 19.00 
i Kirke Stillinge Forsamlingshus 

 

 
 
I år skal vi opleve en musikfortælling med udgangspunkt 
i Selma Lagerlöfs elskede julelegende, ”Legenden om 
juleroserne”. 

Komponist og harpespiller Trine Opsahl gæster os 
sammen med fortæller Ellen Dahl Bang. De vil give os 
en stemningsfuld musikalsk juleoplevelse med malende 
beskrivelser af Gøngehaven, der julenat forvandler sig for 
at fejre Vorherres fødsel – en dejlig måde at huske julens 
budskab på. 

Trine Opsahl er komponist, harpespiller og arbejder til 
daglig som harpeterapeut på tre danske hospicer. Trine 
har udgivet tre albums med egne kompositioner - to for 
keltisk soloharpe og ét for harpe og cello med sin datter 
Josefine Opsahl. 

Der vil desuden være kaffebord, børnekor samt 
udlodning af julestjerner. 

Entré 30,- kr. Alle er velkomne! 

Vi glæder os til en stemningsfuld aften! 
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GUDSTJENESTER I STILLINGE 
KIRKE MED MUSIK OG SANG 
I løbet af efteråret vil der ved flere af vore gudstjenester 
være mere musikledsagelse end normalt.  

Trompet og saxofon 
Organist Charlotte Nielsen har truffet aftale med unge, 
lokale musikere (på trompet og saxofon) om at spille med 
til gudstjenesten. Det gælder gudstjenesterne den 4. 
oktober og den 15. november i Stillinge kirke. 

 
Kirkekorene 
Ved andre gudstjenester medvirker børnekoret og 
voksenkoret. Se hvilke datoer i gudstjenestelisten.  

Kirkekaffe og minikoncert 
Efter gudstjenesten den 25. oktober byder menigheds-
rådet på kirkekaffe og derefter vil børnekoret synge en 
lille koncert. 
Den 22. november gør vi det på samme måde, da er det 
blot voksenkoret, der giver en lille koncert efter 
kirkekaffen. 

* * *  

SPIL DANSK-AFTEN  
  I HEJNINGE KIRKE  

 
 

Den 29. oktober afholder vi traditionen tro Spil dansk-
aften med fællessang fra Højskolesangbogen. 
Vi begynder kl. 19.30 og midt på aftenen trakterer 
menighedsrådet med kaffe, te og lidt kage. 

Alle er velkomne, der er fri entré. 
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STUDIEKREDS  
OM REFORMATOREN MARTIN LUTHER 
 

Om et kristent menneskes frihed, 1520 
 
I anledning af det forestående reformationsjubilæum i 2017 – 
500-året for reformationen – afholder vi i Sct. Mikkels sogn i 
samarbejde med Kirke Stillinge-Hejninge sogne, Magleby-
Ørslev-Holsteinborg sogne, Sorterup-Ottestrup-Kindertofte 
sogne og Høve og Havrebjerg valgmenighed, tre aftener i 
efteråret, hvor vi fordyber os i en af Martin Luthers bøger. Vi 
læser den af omfang lille, men af indhold tunge bog om den 
kristne frihed: „Om et kristent menneskes frihed“ fra 1520.  
Vi afholder aftenerne som studiekreds. Alle interesserede er 
velkomne! Vi læser bogen sammen, fordyber os i dens budskab, 
sætter det alt sammen ind i en historisk ramme og lader os 
forundret ramme af budskabets friskhed og aktualitet. 
Studiekredsformen gør, at der er god plads til samtale og 
drøftelse. 
Vi mødes i Pakhuset v/ Sct. Mikkels Kirke, Slagelse. 

Onsdag d. 21. oktober kl. 19-21  
Onsdag d. 25. november kl. 19-21 

NB! Man kan godt være med, selv om man gik glip af den første 
aften i september. 
 

 

Morten Brøgger 
Lise Flindt Hansen 
Gitte Marie Rasmussen 
Nana Hauge 
Poul Damsgaard 
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GUDSTJENESTER 
 Stillinge  Hejninge 

4. okt., 18. s. e. trinitatis 900 (M) 1030 
11. okt., 19. s. e. trinitatis 1600 * Ingen 
18. okt., 20. s. e. trinitatis 1030  Ingen 
25. okt., 21. s. e. trinitatis 1030 (B) 900 

1. nov., Alle helgens dag 1030 Ingen 
8. nov., 23 s. e. trinitatis 900 1030 
15. nov., 24. s. e. trinitatis 1030 (M) Ingen 
22. nov., Sidste s. i kirkeåret 1030 (V) Ingen 
29. nov., 1. s. advent 1600 (B) 1030 
 
Gudstjenester på plejehjemmet 
14. oktober og 11. november, kl. 14.30. 

(B) = Børnekoret medvirker. 
(V) = Voksenkoret medvirker. 
(M) = Musikalsk ledsagelse ved trompet el. saxofon. 

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger,  
undtagen * ved Lone Uldall Jørgensen. 
 
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. 
 
Ferie mm. 
Sognepræst Morten Brøgger holder efterårsferie 10.-16. 
oktober. Embedet varetages af præsterne i Sct. Peders-
Havrebjerg sogne. Henvendelse på tlf. 58 52 08 81. (Se 
også www.sctpederskirke.dk). 
 
Sognenes hjemmeside 
www.stillingekirke.dk – gælder for begge sogne. 
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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 
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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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!

Græsslåning, 
hækkeklipning, 

beskæring af træer, 
malerarbejde mv. 

Kontakt for tilbud. 

v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand

4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07
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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. 
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projektet. 
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Kelstrup Forsamlingshus har indkøbt og op-
sat hjertestarter på gavlen ved indgangsdø-
ren til forsamlingshuset.

Hjertestarteren er registreret på www.
hjertestarter.dk.

Det er takket være vores gæster og ikke 
mindst de mange erhvervsdrivende fra både 
lokalområdet og Slagelse, der har medvirket 
til, at sidste års overskud fra Mortens Aften 
blev brugt netop til køb af  hjertestarteren.

Så afholder Kelstrup Forsamlingshus
Mortens Aften

Tirsdag den 10. november 2015 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 19. oktober 2015 fra kl. 07.00
til Rita Sørensen, tlf. 58 54 94 11

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.

Hjertestarter i Kelstrup Forsamlingshus
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Indian Summer Run 2015, som fandt sted 
søndag den 23. august, havde stor opbakning, 
da hele 180 løbere fra nær og fjern deltog i 
løbet. 60 glade børn var med i børneløbet på 
1,4 km, mens de voksne løbere fordelte sig 
ligeligt mellem 5 km ruten og 10 km ruten. 
Den kønne rute førte løbere langs stranden, 
på klitstier og ind på de små stier i skoven.

Alle børn fik en fin medalje, mens vinder-
ne af  voksenløbene fik købmandskurve med 
skønne delikatesser. Derudover blev uddelt 
en masse lodtrækningspræmier, sponsoreret 
af  det lokale erhvervsliv.

Før løb kunne man deltage i sjove akti-
viteter. Stillinge Spejderne bød på snobrød 
ved bålet, Stillinge Idrætsforening spillede 
strandbold med børnene, og Aktiv Natur 
Velvære arrangerede sjove konkurrencer for 
hele familien.

Løbet, som blev afholdt for første gang, 
er arrangeret af  Stillinge Idrætsforening, 
Hejninge Stillinge Lokalråd og en gruppe 
lokale ildsjæle – Nikolaj Mikkelsen, Finn 
Christensen, Kim Bo Johansen, Kirsten 
Lambert, Trine Mikkelsen og Arne Olsen.

Indian Summer Run afholdes også i 
2016, nemlig søndag den 21. august – så 

sæt allerede nu kryds i din kalender. Hold 
øje med 2Sogne, www.stillingeif.dk og 
www.2sogne.dk. Her kan du i løbet af  for-
året blive opdateret på 2016-løbet og melde 
dig til løbet.

Stor tak til sponsorerne
Internet4U, Øster Stillinge - Daglig Brug-
sen, Kr. Stillinge – Beauvais, Svinninge 
- Antenne Madsen, Kr. Stillinge – Dan- 
Reklame, Slagelse - Aktiv Velvære, Slagelse 
- Syddansk Universitet, Slagelse – Jongshøj 
Maskiner, Kr. Stillinge og Trattoria da Vin-
zenzo, Stillinge Strand.

Kirsten Lambert

Indian Summer Run
Det nye løb ved Bildsø Skov og Strand blev en stor succes
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Den gamle skolebygning på Støvlebækvej 5 
ved siden af  det gamle mejeri blev indviet 
mandag den 30. august 1915, og dengang 
kom den naturligvis til at hedde den nye 
skole.

Året før, den 31. juli 1914, nedbrændte 
Kirke Stillinges ældste skole, der lå på hjør-
net af  Stillingevej og Bildsøvej. Det er der, 
hvor der var bageri fra 1923 til 2003. Den 
skole var oprindelig en af  Frederik 4.s kon-
gelige skoler fra 1720-erne, men den blev 
dog senere bygget større. Ved branden blev 
førstelærer Theodor Rosholm hjemløs, men 
sognerådet sørgede for, at han kunne bo i af-
døde skrædder Jens Pedersens hus, det lange 
stråtækte hus på Bildsøvej 55. 

Undervisningen af  skolebørnene blev 
ordnet således, at ældste klasse kunne bruge 
storstuen hos Jens Christiansen på Skeldys-
segård, Bildsøvej 40, og yngste klasse kunne 
undervises hos Kirsten Rasmussen. Hun 
boede i et hus, som lå mellem brugsen og 
købmanden, hvor vejen nu går mod Kel-
strup.

Stillinge sogneråd fik hurtigt købt en 
grund på 3834 kvadratmeter til en ny sko-
le. Den kunne de købe af  gårdejer Jørgen 
Christensen for 2502 kr. Den ny skolebyg-

ning blev tegnet af  arkitekt Strøm Teisen fra 
København og opført af  røde sten. Murer-
arbejdet blev udført af  murer Ejnar Hansen 
i Næsby, og rytterskoletavlen fra den ned-
brændte skole blev indsat i gavlen ud mod 
vejen. Da Stillinge Centralskole blev bygget 
i 1956, blev tavlen flyttet dertil, men en kopi 
af  en sådan tavle er for få år siden indsat 
over  indgangsdøren til Støvlebækvej 5B.

Der blev indrettet en stor lejlighed til læ-
rer Rosholm i stueetagen, mens lærerinden, 
frk. Anna Larsen, fik en mindre lejlighed i 
loftsetagen. Selv om Kirke Stillinge vand-
værk havde fungeret siden 1905, fik skolen 
egen brønd med vandpost. I 1925 sendte læ-
rerinden en ansøgning til sognerådet om at 
få indlagt vand, men det blev nægtet. Elek-
tricitet blev indlagt i 1919. Lærer Rosholm 
blev i 1948 afløst af  lærer Viggo Hansen, 
der siden 1920 havde været lærer i Øster 
Stillinge Skole.

Forskolelærerinderne var: 1915 frk. 
Anna Larsen, 1921 frk. Dagny Præstholm, 
1928 Anna Elisabeth Hansen, 1929 fru E. 
Voetmann og 1936 frk. Magda Mortensen. 
Hun blev boende i lejligheden efter 1956, 
selv om undervisningen da flyttede til Cen-
tralskolen.

Kirke Stillinge gamle skole 100 år
Af Helge Christiansen 2015

Kirke Stillinge Skole 1919



2sogne 39Oktober 2015

I 1956 blev Stillinge Centralskole bygget 
på Bildsøvej 80B, og børnene fra Kelstrup, 
Næsby, Bildsø, Øster Stillinge og Kirke Stil-
linge blev indskrevet der. De første par år 
var der den service, at de af  de yngste elever, 
som boede længst væk, blev hentet af  pedel-
len i et VW-rugbrød. Senere var det vogn-
mand Christiansen, som kørte skolebus.

Der blev sågar optaget en film om den 
nye skole. Den opbevares på centralskolen 
og på Slagelse Lokalarkiv, hvis nogen skulle 
have lyst til at se den.

Kirke Stillinge gamle skole på Støvle-
bækvej blev lavet om til beboelse for lærere 
ved centralskolen, og som tiden ville vise, 
også for andre. I juli 1977 købte Poul Hen-
ning Madsen og Else Lindegaard Madsen 
skolen af  Slagelse Kommune.

I juni 1990 oprettede de sammen med 
de øvrige beboere i huset en andelsbolig-
forening: ”Kirke Stillinge Gamle Skole”. 
De øvrige var Jytte Holm Hansen og Søren 
Glad Sørensen i lejligheden på første sal, 
Solvænget 6, samt Kirsten Jensen og Sven 
Erik Damgaard.

Heraf  kan man slutte, at der både er et 
100-års og et 25-års jubilæum at fejre i år.

Beboere i den ombyggede skole efter 1956:
Støvlebækvej 5A:
1956-62  Viggo Hansen
1962-64  Henning Nielsen
1966-2014  Else og P.H.Madsen
2015-   Jette og Steen Ludvigsen

Støvlebækvej 5B:
1956-61  Marie og Eigil Bagge Juul
1963-64  Birthe Langager
1964-65  Jørgen Grønne
1966-70  Birthe og Finn Pedersen
1970-74  frk. Hansen
1974-   Kirsten Jensen og 
 Sven-Erik Damgaard

Solvænget 6:
1936-72  frk. Magda Mortensen
1972-75  Marianne og Michael Würth
1975-2009  Jytte Holm Hansen og 
 Søren Glad Sørensen
2009-   Jytte Holm Hansen

Kirke Stillinge gamle skole 100 år
Af Sven-Erik Damgaard 2015

Den gamle skole 2015
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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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SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 120,- kr.
Luksus permanent 590,- kr.
Miljøvenlig permanent 670,- kr.
Langt hår 743,- kr.

Bemærk ny åbningstid:
Fra 1/1 2015

kun åbent torsdag

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

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.
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Støt vores annoncører - de støtter os!

 

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?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER



2sogne 43Oktober 2015

Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

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

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

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse
58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Besøg hjemmesiden 
www.2sogne.dk

og få informationer om aktiviteter i lokalområdet m.m.m.

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



44       2sogne      Oktober 2015     

Grundejerforeningen Hus og Grund
Foreningen har medlemmer fra Næsby Strand til Bildsø Strand og optager grundejere som 
medlemmer uanset medlemskab af  lokale grundejerforeninger. 
Efter afholdt generalforsamling 2015 er bestyrelsens sammensætning følgende :
Formand : Robert Gergelyffy,  Havesangervej 6, Stillinge Strand.
Næstfmd. : Arne Larsen, Drosselvej 9, StillingeStrand.
Kasserer : Mogens Pihl,  Bregnevej 5, Stillinge Strand.  
Sekretær : Roland Ipsen, Colibrivej 1, Stillinge Strand.
Best.medl. : Dorte Skorstengaard, Uglevej  Stillinge Strand. 
Suppleant : Hans Rynord,  Falkevej 12, Stillinge Strand.
Suppleant : Erik Nygård Kristensen, Drøsselbjergvej 80
 
Foreningen har  kontakt til Lokalrådet i Kirke Stillinge, som samarbejder med det kommu-
nale styre, og derved søger vi at være på forkant med udviklingen.  
Foreningen har direkte kontakt til kommunen i sager, som har principiel og generel karakter 
for strandområdet.

Foreningen har ca. 250 medlemmer, og det årlige kontingent er 100 kr.
Som medlem har man elektronisk adgang til avisen ”Sjællandske”.

NYT FRA HUS & GRUND
•  I sommerhusområderne henledes opmærksomheden på, om man bor på en privat fæl-

lesvej, som skal vedligeholdes af  dem, der ejer grunde ud til vejen.
•  Bestyrelsen tager gerne imod ideer, som kan være med til at gøre vores strand- og som-

merhusområder endnu mere attraktive.
•  Referater fra bestyrelsesmøder påtænkes rundsendt til medlemmerne pr. mail, derfor: 

Meld jeres mail-adresser ind til hg@husoggrund.dk

Yderligere information kan indhentes på foreningen hjemmeside www.husoggrund.dk 
eller ved henvendelse til sekretær Roland Ipsen – telefon 20201336

Hus- og Grundejerforeningen 
for Stillinge Sogns Strandarealer
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Klub stjernen holdt åbent hus den. 3 sep-
tember for de nye 3. klasser, hvor forældre 
og unge kunne komme og se vores dejlige 
lokaler og få en snak med bestyrelsen.  

Den 7. september gik vi så i gang med 
den 15. sæson af  klubben. Vi var spændte 
og glædet os til at se nye som gamle børn/
unge.  

Det koster 200 kr. for en hel sæson. 2 gra-
tis prøvegange.

Klubben åbningstider: Mandag fra 14-
19, tirsdag og onsdag fra 14-21.

Klubben er en frivillig klub, der har en 
bestyrelse, men skal drives med hjælp af  fri-
villige forældre.

Lidt om klubben
Stedet hvor du kan hænge ud med venner.
Hører noget fedt musik.  Se en god film i 
klubbens nye biograf.

Er du til det kreative, er der mange for-
skellige ting klubben kan tilbyde.

Tag et slag pool/billard, game med ven-
nerne på klubbens pc.

Lav dine lektier sammen med andre i vo-
res stillerum mellem kl. 14.00-17.00

Ture ud af  huset: Bowling, svømmehal, 
biograftur, Bonbon land m.m.

Vi har fået lavet vores biograf  og hygge-
rum færdig, så nu mangler der bare en lille 
klat maling på bænkene og væggene, så hvis 
du/ I er friske på at give en hånd med, vil vi 
i bestyrelsen være taknemmelig.

En ros til Børn/unge og forældre
Vi vil takke alle de børn, der var med i Bon-
Bon land inden sommerferien, I er som altid 
nogle dejlige børn/unge at ha med på tur. 
Der er gang i jer på en dejlig og behagelig 
måde. De unge er gode til at tage ansvar for 
sig selv og andre, så forældre, stor ros til jeres 
børn. Nogle var måske lidt rundtosset efter 
alle de svingture...

Se mere på:
•  Klubbens hjemmeside: 
 http://www.klubstjernen.dk
•  Facebook: Ungdomsklubben Stjernen
•  Opslag i skolen/sfo.
•  Klubben..
     

Med venlig hilsen fra bestyrelsen
Mie Olsen

www.klubstjernen.dk

www.2sogne.dk



46       2sogne      Oktober 2015     

Stillinge Forsamlingshus
Stillingevej 88 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 72 91

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
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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
• Ventilation
• 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

Kom-Ann

GAVEKORT UDSTEDES

Varmepumper
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Arbejdsweekend på Trelleborg Friskole
Når ens børn starter på en friskole, så bliver 
man en del af  et større fællesskab. Et fæl-
lesskab med ansvar og pligter, men også et 
hvor man har konkret indflydelse på skolens 
udvikling og drift. 

Blandt disse forpligtelser er de årlige ar-
bejdsdage. I år har vi på Trelleborg Friskole 
valgt at have tre weekender, hvor det forven-
tes, at man kommer mindst en af  dagene og 
giver en hånd med det man nu formår. Det 
er en mulighed for forældre, børn og ansatte 
at arbejde sammen om fælles projekter til 
gavn for skolen. 

Den første arbejdsweekend er i skrivende 
stund her i september netop overstået, og 
der blev gået til den. Trofaste læsere vil vide, 
at skolens gamle bygning i sommerferien 
blev ombygget, så den gamle gymnastiksal, 
der havde været kombineret bibliotek og 
undervisningslokale, blev ombygget til to 
lokaler. Der blev sat skillevægge op, isoleret 
og trukket el, men gipsvæggene stod rå, der 
eleverne startede op i skole efter ferien. Ef-
ter arbejdsweekenden ser det helt anderle-
des ud. Væggene blev spartlet, der blev sat 
filt op, og endeligt blev alt malet. Pengene 
til den professionelle maler blev sparet, de 

kan i stedet bruges direkte på eleverne eller 
til andre vedligeholdelse- eller udviklingsop-
gaver, samtidig med at forældrene fik mulig-
hed for at gøre en indsats. 

Den nye bygning fik også en hånd. Selv 
om bygningen er nyere, så er den ikke helt 
ny. Der skal også vedligeholdelse til. Denne 
gang fik alt det udvendige træværk en om-
gang træbeskyttelse, og alle tagrender blev 
efterset og renset, så bygningen er klar til at 
stå imod den kommende vinter, uanset om 
den bliver af  den hvide eller grønne type.

Biblioteket har af  gode grunde været 
landflygtig, men det blev der også gjort no-
get ved. Reoler og bøger blev båret op på 
reposen inde i skolens store gymnastiksal, 
og her holder skolens bibliotek fremover til. 
Det skal alle sikkert lige vende sig til, men 
det er det, der kendetegner en friskole, hvor 
pengene ikke vokser på træerne, at man er 
tvunget til at tænke kreativt og udnytte de 
kvadratmeter, der nu en gang er på sko-
lerne. Der er ikke andre kasser end skolens 
egen og forældrenes, hvis der skal tilføres 
nye midler. Sådan er det, og det skal efter 
min mening ikke være anderledes, da det er 
med til at skabe og udvikle den økonomiske 
ansvarlighed, der er tvingende nødvendig, 
hos alle med tilknytning til de frie skoler. 

De ikke så håndværks duelige brugte 
dagene til at gøre hovedrent i klasserne, i 
skolekøkkenet, i madpakke og skolemælks 
køleskabene, i Sfo’en og der blev pudset vin-
duer over hele skolen. Alle kan bidrage med 
noget, og alles hjælp er nødvendig. 

Næste arbejdsweekend er programsat 
til februar, hvor arbejdsopgaverne hoved-
sagligt bliver indendørs, mens den sidste og 
tredje weekend ligger i foråret. 

Tekst: John Jensen
Fotos: Kim Seeberg  
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Efter sagnet søgte den, der i sin tid beboede 
Trelleborg, til Vemmelev Kirke, for dengang 
var der ingen kirke i Hejninge. Så skete det 
en søndag, da han kørte til kirke, at hans he-
ste blev helt ustyrlige, og han frygtede for sit 
liv. Han bad da til Gud og lovede, at hvis 
han slap godt fra turen, ville han bygge en 
kirke i Hejninge sogn. Sådan fortæller præ-
sten Rasmus Kierulff i Slagelse i 1808. 

I årbog Sorø Amt 1914 fortæller Gunnar 
Knudsen, at han har hørt sagnet lidt ander-
ledes. Det skulle være en dronning, der kørte 
løbsk, og som byggede Hejninge Kirke på 
det sted, hvor hestene standsede, som tak for 
at hun reddede livet.

Hejninge Kirke er omtalt i Roskildebi-
spens jordebog fra ca. 1370, og kirken hørte 
fra 1542 til 1862 under Sankt Mikkels Kirke 

i Slagelse i den forstand, at præster derfra 
varetog gudstjenester og kirkelige handlin-
ger i Hejninge. I 1973 blev Hejninge og 
Kirke Stillinge lagt sammen til ét pastorat 
med fælles præst.

Da Antvorskov Rytterdistrikt blev ned-
lagt og sat til salg i 1774, købte generalløjt-
nant J.V.H.Castenschiold en stor del, hvoraf  
han oprettede hovedgården Valdbygård 
med tilhørende bøndergods og Hejninge 
Kirke.

Kirken var herefter ejet af  Valdbygård, 
som så havde indtægten fra kirketienden, 
men også forpligtelsen til al vedligeholdelse.

Hejninge Kirke overgik til selveje den 27. 
september 1915, og siden har menighedsrå-
det taget sig af  kirkens vedligeholdelse. 

Hejninge  Kirke  
- Selvejende  i  100  år

Af Helge Christiansen
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BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

v/ Henrik Jensen
Stillingevej 46 · 4200 Slagelse

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

Have & Park
Trailere samt marine produkter

Have & Park
Trailere
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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 Hans Kurt Nielsen 5854 9286 badminton@stillingeif.dk  
Fodbold  Kim Nielsen 20739789  fodbold_senior@stillingeif.dk 
Gymnastik  Dorthe Gliese H. 2078 3086 gymnastik@stillingeif.dk
Håndbold Christina Winther 2223 0000  handbold@stillingeif.dk  
Petanque Connie Jensen  4033 3537  petanque@stillingeif.dk 
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Stillinge Idrætsforening

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

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.

Kirkens
Korshær
Slagelse

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

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

Kloakservice
• Tipvogne
• Kranvogne
• Blokvogne
• Containervogne
• Båd- og Maskintransport
• Grave- og læssemaskiner udlejes
• Gaffeltrucks - fejetraktor
• Jernplader - Containere
• Grus, sten, muld

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

 

 50 års erfaring 
Mere end

Tlf. 58 52 00 25 Tlf. 58 52 70 62

www.antonpetersen.dk  www.slagelsekloakservice.dk

års erfaring 
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Godt håndværk

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

www. fischerflindtholt.dk • jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS

BRÆNDETRÆ 
Bøg, Eg, Ask og Ahorn aflagt i 2,7 m stakke 

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

Henvendelse til 
Skovfoged Verner Lauridsen 20 49 84 01 eller

A. Bech  20 47 17 15.
 

Valdbygaard Skovdistrikt

Jernbanegade 2  |  4200 Slagelse  |  38 48 30 56
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Så gik den sommer - og vi har fået et æres-
medlem. 

D. 19. juli blev Carl Erik Larsen 90 år, og 
i den anledning blev han udnævnt til æres-
medlem.

C.E.L. har hele sit liv været meget inte-
resseret i idræt. I sine yngre dage som aktiv 
- så en pause  -  men for ca. 6-7 år siden 
blev han atter aktiv, ved at medvirke med 
stor interesse i  det gode spil PETANQUE.  
Han mødte troligt op på sin cykel, til næsten 
samtlige træningsdage. Godt gået, og stort 
tillykke skal lyde fra idrætsforeningen.

Der har som sædvanlig være god aktivitet 
på banerene. Vi har været på besøg i Drøs-
selbjerg og kom tilbage uden de store gevin-
ster, men med et godt humør. Det er altid 
festligt at komme til Drøsselbjerg.
Ved efterårets komme bliver træningstider-
ne som følger:
Tirsdag 14-16. Fredag 14-16. Lørdag 10-12

Bent Heegaard

Petanque 
- æresmedlem i Stillinge IF

Tilmeld dig lokal nyhedsmail på www.2sogne.dk
Gennem nyhedsmailen er du hele tiden opdateret om de mange 
arrangementer, informationer og øvrige aktiviteter der er i vores 
lokalområde. 
På www.2sogne.dk  finder du mange relevante oplysninger om 
det lokale erhverv, om institutioner, om hvad vi kan tilbyde vore 
turister i lokalområdet, den lokale kalender og meget mere.

Støt vores annoncører - de støtter os!
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Onsdag d. 28. oktober kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 29. oktober kl. 19.30
Spil dansk aften i Hejninge Kirke

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

Onsdag d. 11. november kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

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

Torsdag d. 3. december kl. 19
Julemøde i Stillinge Forsamlingshus

Onsdag d. 9. december kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Mødekalender 

Torsdag d. 8. oktober kl. 18.00
Hyggeaften i Stillinge Forsamlings-
hus

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

Søndag d. 18. oktober kl. 16.00
Koncert i Stillinge Kirke

Lørdag d. 24. oktober kl. 10.00
Flaghejsning, indvielse af 
aktivitetspark og præsentation 
af lokalplan - se side 19

Hejninge-Stillinge Lokalråd
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Hejninge-Stillinge 
Lokalråd
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 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!




