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Lokalrådets medlemmer:
Sanne Broustbo 61 65 40 88
Jørgen Lyck Elsborg 58 54 81 41
Birthe Jacobsen 58 54 78 92
Ib Jensen 58 52 97 84
Jens Mikkelsen 55 73 31 08
Nikolaj Mikkelsen 58 50 45 60
Ketty Munch 39 27 89 90
Lars Schou 58 54 12 64
Hanne Tew 58 54 14 12

Lokalrådets formand:
Lars Schou Pedersen
Solvænget 28, Kr. Stillinge,
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 12 64

Lokalrådets kasserer:
Hanne Tew
Bildsøvej 81
4200 Slagelse
Tlf. 58 54 14 12

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

Annonceadresse:
Samme som redaktionsadresse.

Næste nummer af beboerbladet 
udkommer ca. 1. april 2009.
Indlevering til bladet, såsom læ-
serbreve, fotos og tegninger skal 
være redaktionen i hænde senest 
d. 10. marts 2009.     
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Mail adresse:
2sogne@gmail.com
Vedhæft meget gerne digitale billeder til-
hørende artikler. 

Indlevering af rettelser eller nye annon-
cer skal ske senest d. 1. i måneden før 
bladet udkommer.

Tryksted: Green Graphic

”2 Sogne” trykkes i 1350 eksemplarer 
(eftertryk tilladt).

I dette nummer:
  3: Nyt fra Lokalrådet
  6: beboermøde i de 2 sogne
12: Fastelavnsfest
14: Indestævne i fodbold
15: Stillinge Forsamlingshus
20: Ungdomsklubben Stjernen
 Generalforsamlinger
21: Stillinge IF gymnastikopvisning
22: Forårskoncert
25-32: Kirkesiderne
38: Skolebestyrelsen
39: SIF fodbold
44: Konfirmander 1959
46: Konfirmander 1959
52: Gadefest/Byfest
53: Petanque
55: Mødekalender

Forside:
Kystsikringen langs 
skrænten ved 
Næsby Strand er i 
2008 blevet renoveret.
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Nyt fra Lokalrådet
Lokalrådet
Som vi skrev i seneste nummer af 2sogne, har Slagelses politiske ledelse bedt 
alle kommunens lokalråd om input vedr. stier. Vi har under overskriften ”spor i 
landskabet” kortlagt historiske og nuværende stier i vores lokalområde, samt 
lavet en liste over ønskede stier. Disse lister skal sammen med lister fra de øv-
rige lokalråd i kommunen indgå i arbejdet med den nye kommuneplan.

Lokalrådet tog derfor initiativ til en lille arbejdsgruppe bestående af Jørgen 
Nordtrop Jørgensen, Jane Brodthagen og undertegnede. Jørgen er lokalfor-
mand for Dansk Vandre Laug, og bosiddende i Kr. Stillinge. Jane, der bor i 
Kelstrup, er tidligere medlem af Lokalrådet med stor interesse i netop dette 
emne.

Vi har tidligere opfordret alle bladets læsere til at komme med input, ideer 
og kommentarer i forbindelse med disse stier – og det er ikke for sent, arbej-
det fortsætter i årene frem. Foreløbig har vi modtaget 2 meget detaljerede kort 
over området fra vores lokale historiker Helge Christiansen – mange tak for 
dem – de er sendt videre til forvaltningen.

Øverst på listen over ønskede stier er selvfølgelig cykelsti fra Næsby Strand 
til Kelstrup samt fra Bildsø til Kr. Stillinge. Cykelsti på disse strækninger er 

Her ved Næsby Strand holder cykelstien op, og så er det ud at cykle blandt let og tung 
trafik til Kelstrup.
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desuden med i Forvaltningens oplæg til en kommunal trafikplan, hvor de er 
blandt de 30 konkrete tiltag, Forvaltningen foreslår gennemført i de kommende 
år – det er også på tide.

Lokalrådet har modtaget en ansøgning fra en beboer på Degnevænget i 
Kr. Stillinge om opstilling af bord/bænk-sæt på det grønne område i ”Grund-
ejerforeningen Degnevænget”. Om alle beboerne har dette ønske eller det 
blot er en enkelt beboer, ved vi ikke, men vi opfordrer bestyrelsen for grund-
ejerforeningen til at kontakte 2sogneformand@gmail.com for en evt. ansøg-
ning. For at kunne imødekomme denne skal området dog have karakter 
af offentligt område og være tilgængeligt og åbent for alle borgere i de 2 
sogne. 

Lokalrådet har søgt Slagelse Kommune om midler til bord/bænk-sæt ved 
Stillinge’s nye petanque-baner, der ligger på kommunens grund på Støvle-
bækvej 6.

Vi har endvidere søgt om bord/bænk-sæt ved gadekærene i Stillinge og 
Hejninge. Her trænger de eksisterende bænke til udskiftning.

Skulle du have ønsker eller initiativer for lokalområdet, som du ønsker lokal-
rådets medvirken til, så kontakt os på 2sogneformand@gmail.com.

Beboermøde
Vi i Lokalrådet vil gerne prøve noget nyt i forbindelse med dette års beboer-
møde. Vi vil invitere lokalområdets øvrige foreninger og institutioner med til 
mødet og give disse tid til en præsentation af foreningen / institutionen.

Vi vil introducere en aktivitetsliste med opgaver og aktiviteter til gavn for 
lokalområdet. Vi forestiller os at prioritere denne liste og håber så, at alle for-
eninger, institutioner, ildsjæle og enkelt borgere vil slutte op om arbejdet og i 
fællesskab trække i samme retning. Derved når vi hurtigere og nemmere i mål. 
In-put til listen modtages meget gerne på 2sogneformand@gmail.com.

Som afslutning på mødet vil Lokalrådet være vært ved en gang gule ærter - 
drikkevarer kan købes til rimelige priser. Se opslag andet sted i dette blad.

Aktiv Natur Velvære
Siden seneste nummer af 2sogne har vi med stor glæde kunne læse i Sjæl-
landske, at AktivNaturVelvære i Bildsø Skov har modtaget Region Sjællands 
Sundhedspris. Prisen var i alt på kr. 200.000, som blev delt i 2 lige store portio-
ner. AktivNaturVelvære blev altså begunstiget med 100.000 kr.

Tidligere har foreningen fået bevilget halvdelen af 3 nye kajakker fra Frilufts-
rådet. Denne bevilling var altså betinget af, at foreningen selv kunne skaffe de 
sidste 50 % af midlerne, dette er nu til fulde lykkedes.

Foreningen har endvidere nu mulighed for at hyre en professionel Fitness-
instruktør til søndagstræningen i skoven. Der er desuden skabt økonomi til 
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indkøb af en kajak-trailer samt indkøb af et par toer-kajakker til glæde for for-
eningens børnefamilier.

Fra Lokalrådet skal lyde et STORT tillykke, vi glæder os over at have en så 
aktiv forening i vores sogn.

HUSET
Bestyrelsen har søgt Slagelse Kommune ved Kultur- & Fritidsudvalget samt 
Børne- & Ungeudvalget om midler til opførelsen af det fælles foreningshus. 
Tirsdag d. 7. oktober besøgte Kultur- & Fritidsudvalget så Stjernen for en ud-
dybende gennemgang af projektet. Politikerne i dette udvalg er overordentligt 
positive og der vil blive nedsat en tværfaglig/tværpolitisk arbejdsgruppe med 
henblik på at realiserer vores ønsker.

Med i arbejdsgruppen skal naturligvis også repræsentanter fra Børne- & 
Ungeudvalget. Derfor var der d. 22. januar arrangeret endnu en rundvisning i 
Stjernen med efterfølgende præsentation.

Politikerne i Børne- & Ungeudvalget forventes naturligvis også at bakke 
kraftigt op om opførelsen af Kultur- & Fritidscenter ”HUSET”. Dels fordi det er 
en rigtig god ide, dels fordi der er et stort behov – og så selvfølgelig fordi det 
er valgår.

HS Rådgivning har udført et projektforslag med plantegninger, facader og 
prisoverslag for opførelsen. Dette projektforslag skal danne baggrund i yderli-
gere fondsansøgninger i 2009. 

Projektforslaget sendes endvidere til DGI, som vi håber kan godkende for-
slaget således, at private sponsorer kan bidrage skattefrit via DGI. I fald pro-
jektet kan godkendes, kan private borgere altså støtte opførelsen og trække 
bidraget fra på selvangivelsen.

På lokalrådets vegne Lars Schou
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Så er det igen tid til det årlige beboermøde, hvor Lokalrådet skal stå 
til regnskab for året, der gik.

I år vil vi kombinere beboermødet med et fælles foreningsmøde, hvor 
alle foreninger og institutioner i vores lokalområde kan få lejlighed til 
at præsentere sig.

Derfor holdes årets beboermøde en søndag, nemlig:

Søndag d. 8. marts kl. 10.30
i Kelstrup Forsamlingshus

Beboermøde 2008. I år må forhenværende formand Ole Olsen ’nøjes’ med 
dirigentrollen.

Beboermøde i de 2 sogne
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Efter beboermødet vil Lokalrådet være vært ved en gang gule ærter, 
hvortil vi ønsker tilmelding senest d. 1. marts på 2sogneformand@
gmail.dk eller Birthe Jacobsen 5854 7892. 

Øl, vand og snaps kan købes til rimelige priser.

Under eventuelt vil Lokalrådet uddybe arbejdet vedr. stier i vores lo-
kalområde samt i hele kommunen.

Ligeledes vil vi orientere om Lokalrådets tanker om fremtiden, her-
under ”Aktivitetsliste” for lokalområdets ildsjæle, der opfordres til at 
forene kræfterne og gå efter de samme mål.

Program:

Præsentation af lokalområdets foreninger

Beboermøde med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Indkomne forslag
5. Valg til Lokalrådet
 På valg er:
 Birthe Jacobsen
 Hanne Tew
 Ib Jensen
 Jens Mikkelsen
 Ketty Munch
6. Valg af revisorer
7. Eventuelt

Der vil altså både være mulighed for at stifte bekendtskab med om-
rådets mange foreninger og deres virke, høre om Lokalrådets arbej-
de og gøre sin indflydelse gældende – vel mødt.
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Slagelse Kloakservice ApS
Slamsugning/højtryksspuling

Reparation af kloakker /Nye kloakker
Aut. kloakmester

TV-inspektion
Rodskæring

Kran/grabbiler
Containerudlejning

Levering af grus og sten

De røde slamsugere fra

Rødstensgården

5852 7062
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NYE
ÅBNINGSTIDER

VINTERTID:
Man.-fre. kl. 7.30-18.00
Lør.-søn. kl. 7.30-15.00

SOMMERTID:
Man.-søn. kl. 7.30-20.00

UDBRINGNING
I HELE POSTNUMMER 4200

RING OG BESTIL 
MANDAG ELLER TIRSDAG

LEVERES TORSDAG KL. 9.00-15.00

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

NÆSBY STRAND
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Autoreparation
Pladearbejde - klargøring til syn

Forsikringsskader

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

Finn Hangartner
Lyagervej 2 · Kelstrup · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 90 15

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

www.2sogne.dk

Alternativ Klinikken
Massage

Zoneterapi
Reikihealing

½ times behandling 200,-
45 minutters behandling 270,-
1 times behandling 350,-
1½ times behandling 510,-
2 timers behandling 625,-

V/ Tina Sørensen
Bildsøvej 82
Kr. Stillinge
Tlf.  27 82 00 76

www.alternativ-klinikken.dk
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FastelavnsFest
Søndag den 22. Februar 2009                        

KL. 14:30 til 17:00
I Stillinge hallen

Tøndeslagning for ALLE.               
Præmier til bedste udklædning 

- både børn og voksne.

Entre: Voksne kr. 25,-  Børn kr. 15,-
incl. en fastelavnsbolle.

 
Kaffe, øl, sodavand m.m. kan købes i cafeteriet.

TILMELDING:
Senest fredag den 6. februar 2009

Hanne: 40 51 65 45 · Malene: 29 70 32 46

Dørene i hallen åbnes kl. 14, 
betaling ved ankomst.      
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Mød op til faste-
lavnsfest og vind 
præmien for bedste 
udklædning
Her billeder fra 2008, 
hvor bl.a. fastelavns-
udvalget ikke holdt 
sig tilbage.
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Stillinge IF ungdomsfodbold 
inviterer til det årlige 

INDESTÆVNE
i Stillinge Hallen

Lørdag d. 14. marts 2009 kl. 10.00-15.00
(Der er omklædning fra kl. 9.30)

Stævnet er åbent for alle, fra årgang 2004 til årgang 1993. 
Både drenge og piger er meget velkomne.
Der vil blive spillet i årgangsopdelte puljer!

Der vil være masser af præmier.

Tilmelding og yderligere information:
Tilmeld dig til din Stillinge træner eller alternativt til 

Niels-Jørgen Düring, tlf. 58 58 66 86 eller 27 11 29 06, 
e-mail: niels@hs-slagelse.dk eller på opslag 

på Stillinge Skole 
senest fredag den 6. marts.

Tilmelding er nødvendig!
Tilmelding kr. 25,- pr. deltager

Der vil være information om udendørssæsonen.
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Støtteforeningen 
for Stillinge Forsamlingshus

vil herigennem takke alle, som støttede os med flotte gaver til vores
reklame- og gavebanko den 10. december 2008.

Et ønske om et godt og lykkebringende nytår.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Støtteforeningen
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 12. februar kl. 19.00

Stillinge Forsamlingshus
afholder ordinær generalforsamling

torsdag den 12. februar kl. 19.15

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingerne,
skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

På bestyrelsens vegne
Erik Larsen

formand
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Alt malerarbejde udføres
Tilbud gives uden forbindende

Malerfirmaet Bo Nielsen ApS

Kirkevænget 43, Kirke Stillinge, 4200 Slagelse
Tlf. 5854 8470 · Mobil 2810 8123 · Fax 5854 8471

Læs mere om vores produkter på

www.computer-problemer.dk
eller kontakt os på

Mobil 26 24 46 79 - Værksted 58 54 75 10

Computer-Problemer v/Torben Ryttersgaard
Grønhøjvej 12 • Øster Stillinge 4200 Slagelse
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Aut. VVS-installatører Erik og Bent Larsen

58 54 91 40
Næsbyvej 22 · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 91 40

VAND · VARME · SANITET · NATURGAS
SOLVARME · BIOBRÆNDSELSANLÆG · VARMEPUMPER

AUT. EL-INSTALLATØR & INGENIØR

v/ Flemming Jørgensen
Bildsøvej 20, Bildsø, 4200 Slagelse

Telefon 58 54 70 20 - 23 96 70 20
E-mail: bildsoe-el@mail.dk
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Tømrermester

JØRGEN BO JENSEN
Gasekærvej 6, Kelstrup

4200 Slagelse
Tlf. 58 54 93 12

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

Salg af brænde, kalvekød og æg

Møllegården
Bildsøvej 64, Kr. Stillinge · 58 54 70 29 · 26 29 70 29 · 26 29 80 29
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Lysgården, Kelstrup
Bed & Breakfast

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

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

med 2 enkeltsenge.

Priser: Se hjemmesiden
www.lysgaarden.dk

eller kom forbi og tal med mig eller ring.

Hanne Kathlyn Tew
Bildsøvej 81, Kelstrup, 4200 Slagelse

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

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

Velkommen!

Flindtholt’s VVS ApS
AUT. VVS- og sprinklerinstallatør

Tlf. 51 35 89 46

VAND · VARME · SANITET
NATURGAS · BIOBRÆNDSEL

BLIKKENSLAGER

Korsørvej 33
4200 Slagelse

Fax 58 86 96 47
Mail: Flindtholts.vvs@mail.dk

Erlings
Hestevogne

Aftal tur med hestevogn
Vogne fra 2-30 pers.

Tlf.: 58 54 71 03
Mobil: 40 46 91 03
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Spejdernes Forældreforening indkalder til 
ordinær generalforsamling tirsdag den 17/2 2009 kl. 19.30 

i Spejdergården, Støvlebækvej 4, Kirke Stillinge.

Kelstrup Forsamlingshus afholder generalforsamling 
torsdag den 12. marts 2009 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

Alle medlemmer og forældre ønskes et godt nytår. Stjernen er kommet godt i 
gang og har i skrivende stund 73 medlemmer. 

Vi har desværre måtte aflyse to svømmehalsture, grundet for lille tilslutning. 
Måske synes de fleste unge BARE, at det er dejligt at kunne mødes i klubben, 
uden at der hele tiden skal ”ske noget”.

Den 28.11. var der DVD aften/nat i klubben. Som sædvanlig et vellykket 
arrangement. Og der er sikkert blevet ”powernappet” i løbet af lørdagen hos 
både børn og voksne.

Vi afholdt julebanko den 18.12 med ca. 40 deltagende børn. Der var igen 
masser er bankogevinster takket vores velvillige sponsorer. Vi vil her rette en 
STOR TAK til:
J.P. Larsen’s El-service Aps · Møllegården · Kildemosens Smedje 
· Bo Grønt · JP Storkøkkenservice · BR · Malerfirmaet Bo Nielsen · 
Klippegården · Kom-Ann Hudplejeklinik · Vognmand Keen Birkemose 
· Sparekassen Sjælland · Sydbank · Elektriker Poul Jensen · Brugsen · 
Paradiso Kebab · Knolden · Jongshøj Maskiner

Den 22.1 fik vi besøg i klubben af det politiske udvalg for Børne, unge, Læring 
og uddannelse. De skulle på lige fod med de to andre udvalg (kulturudvalget 
og fritidsudvalget) se klubbens rammer, samt høre om projekt ”Huset”.

Den 31.1. afholdt Stjernen generalforsamling. I næste nummer af ”To sogne” 
kan vi præsentere den nye bestyrelse, idet der er bestyrelsesmedlemmer, som 
ikke ønsker genvalg. Tak for jeres indsats i den forgangne periode.

På Bestyrelsens vegne Annette Kaae



Gymnastikopvisning 
i Stillinge Idrætsforening
lørdag den 28. marts 2009 
fra kl. 13.00 - ca. 15.30

Kom og se, hvad de glade gymnaster har 
arbejdet med i vinterens løb.

• Fælles ind- og udmarch
• Troldunger
• Krudtugler
• Vildbasser
• Trampolin 
• Motionshold

Der vil desuden være fortryllende underholdning for alle, 
både børn og voksne.
Der kan købes kaffe og hjemmebagt kage.

FRI ENTRÉ.

2 sogne 21
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STILLINGE SKOLES KOR
OG

LANDSBYKORET

inviterer til

FORÅRSKONCERT
tirsdag den 31. marts kl. 19.00

på Stillinge Skole

Snart er det igen blevet tid til den traditionsrige forårskoncert, 
hvor Stillinge Skoles kor og Landsbykoret i fællesskab vil præsentere 

en masse gode sange for publikum, som selvfølgelig 
er med på fællessangene. 

Fri entré

Efter koncerten sælger Landsbykoret 
kaffe/te/sodavand og kage.
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Køb og salg af brugte biler
Salg af reservedele
Har din bil fået en bule
- eller rust i kanterne...
Kom til os med mange års
erfaring og få et uforbindende
tilbud.

Din lokale
mekaniker
udfører alt i
autoreparationer

Stillinge Auto-Pladeværksted
Tlf. 58 54 71 64

BENT HANSEN

FÆLLESFORMAND Brian Madsen tlf. 20 30 46 31
BADMINTON Pia Nielsen tlf. 51 62 54 55
FODBOLD - ungdom Niels-Jørgen Düring tlf. 58 58 66 86
FODBOLD - senior Erik Jørgensen tlf. 58 54 90 97
GYMNASTIK Steffen Rasmussen tlf. 58 54 70 03
PETANQUE  Bent Heegaard tlf. 58 54 04 36
HÅNDBOLD Mette Madsen tlf. 22 55 09 69
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www.stillingeif.dk

Stillinge Idrætsforening

Støt vores annoncører 
- de støtter os!
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M   B   B  G
Alt indenfor

Murer-, tømrer-, byggeteknik 
• Nybyg • Renovering • Rådgivning

Ring for uforpligtende tilbud

Murer Martin Pedersen, tlf. 23 84 98 18
Tømrer/byggetekniker Karl H. Pedersen, tlf. 29 86 62 09

Bildsøvej 40, Kr. Stillinge, 4200 Slagelse
Mail: mtb-byg@hotmail.com

- Dit lokale byggefirma
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„Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer 
tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.“

(Matt. 11,28)

Den hvile, Jesus taler om, er ikke en hengivelse til 
inaktivitet eller en åndelig døs. Men det er en befrielse 
fra den frygt for at pådrage sig skyld, der kan føre 
til indesluttethed, vægelsind og handlingslammelse. 
Hvilen består i at få skænket frimodighed til at turde 
give sig kast med tilværelsen. 

Denne hvile og frimodighed kommer af 
tilgivelsen. Dette, at Gud trods vor ondskab, vore 
svigt og vor troløshed giver os ret til at leve vort liv 
som hans kære børn, er det, der giver hvile for sjælen. 
Med denne tilgivelse i ryggen får vi ro til og mod til 
at tage de opgaver op, som livet stiller os, og give vort 
svar, således som vi er kaldet til det.

Vi skal handle og træffe afgørelser uden nogen 
garanti for, at vi ikke pådrager os skyld og må bede 
om tilgivelse. Vi kommer ikke uden om at give vort 
svar på livets udfordringer. Vi skal ikke bilde os ind, 
at vi kan komme uplettede gennem tilværelsen. Men 
netop derfor skal vi stole på Guds tilgivelse. 

Det er det, som det vil sige at tro på Gud, nemlig 
at stole på hans kærlighed til os, som er tilgivelsens 
grund. At tro på Gud har ikke egentlig noget at gøre 
med at mene, at han er til, og mene forskellige mere 
eller mindre kloge ting om ham. Men det er at stå 
over for tilværelsens krav, at skulle svare og handle, 
velvidende at vi dermed pådrager os skyld, og dog 
ikke vige tilbage fra det ansvar, vi har, men tage det på 
os i fortrøstning til Guds tilgivelse. 

mb
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RESTAURERING
Restaureringen af Stillinge kirke er nu begyndt. Der 
har allerede været skrevet lidt om det i Sjællandske, 
men vi vil selvfølgelig her på disse sider give en 
løbende orientering. 

Her midt i januar, hvor disse linier skrives, er 
tømrerne i gang med at save de gamle bænke løs og 
tage dem ud (som det fremgår af billedet). Orgel og

altertavle er blevet 
pakket ind, så de 
ikke tager skade 
under arbejdet på 
hvælvingerne. De 
lyse plader, der kan 
ses oven på det 
gamle trægulv, er 
dele af en model 
af gulvet i fuld 
størrelse, som 
tømrerne skal bruge 
til at lave det nye 
gulv efter hjemme 

på værkstedet. På den måde skulle det nye gulv 
komme til at passe, for der er som regel mange små 
uregelmæssigheder i sådan en gammel 
kirkebygning. 

SÆRLIG KIRKEBIL-ORDNING
I februar og marts vil vi afprøve en ordning med faste 
søndage, hvor der ca. 930 kører kirkebil fra p-pladsen 
ved Stillinge kirke til Hejninge kirke i forbindelse 
med gudstjenesten. Det fremgår af gudstjenestelisten, 
hvilke søndage denne særlige kirkebil kører.   mb
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Hvad skal præsten nu få tiden til at gå 
med, mens kirken er lukket?
Jeg er blevet stillet det spørgsmål flere gange, så jeg 
vil benytte lejligheden til at fortælle lidt om, hvad jeg 
får tiden til at gå med og også skal lave de næste 8-9 
måneder. 

Jeg er selvfølgelig beskæftiget, når jeg er i kirke om 
søndagen. Hver anden søndag har jeg to gudstjenester 
(af og til har jeg tre, når jeg afløser i Havrebjerg). 
Det vil i den kommende periode blive reduceret til 
kun en hver søndag. En søndagsgudstjeneste kræver 
forberedelse: salmevalg og prædikenskrivning, samtale 
med forældre til eventuelle dåbsbørn. Jeg har over 
100 gudstjenester om året, når man regner dem på 
plejehjemmet med og andre hverdagsgudstjenester. 
Nogle af gudstjenesterne foregår på Slagelse sygehus.   

Dertil kommer de kirkelige handlinger. Det er 
vielser og begravelser/bisættelser. Der er 30-40 af dem 
årligt. Til dem hører også forudgående samtaler og 
prædikenskrivning. 

Jeg har tre konfirmandhold, som også medfører 
forberedelsestid samt tid til udflugt og forældremøde. 
Desuden et hold juniorkonfirmander – jeg behøver 
vel ikke mere nævne, at jeg også forbereder mig til det. 
Der er julegudstjenesterne for skolerne og lejlighedsvis 
undervisning af elever eller spejdere i kirken.

Som præst foretager jeg såkaldte husbesøg, hvor jeg 
kommer hjem til folk, ligesom jeg står til rådighed for 
samtaler her i præstegården.  

Jeg er som præst medlem af menighedsrådene i 
både Hejninge og Kirke Stillinge og fra december 
er jeg formand i Hejninge. Udover mødedeltagelse 
kræver det også, at man svarer på breve og løbende
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overvejer og tager stilling til spørgsmål, der melder 
sig. 

Jeg arrangerer (delvis) og deltager desuden i 
vore sognearrangementer, såsom foredragsaftener, 
filmaftener, Kirken i Sommerlandet, studiekredse, 
sangaftener og koncerter. 

Sidste år var jeg på arbejde 42 aftener, deri 
er ikke medregnet aftengudstjenester i kirken og 
aftener med forberedelse ved skrivebordet, men 
sognearrangementer, møder og sygehusgudstjenester.

Jeg fører sognenes kirkebøger, hvori alle fødsler, 
dødsfald og navneændringer for sognenes beboere skal 
registreres foruden vielser og dåb og konfirmationer, 
der foregår i kirkerne. 

En præst deltager også i forskellige møder af 
kollegial art, hvoraf nogle er tjenstlige andre mere 
frivillige. Jeg holder også ind i mellem foredrag andre 
steder, hvad der kræver en hel del forberedelse. 

Til arbejdet hører også fortsat læsning af 
faglitteratur. Man er lige så lidt færdig med at læse, 
når man har afsluttet sin uddannelse, som en tømrer 
er færdig med at save og hamre, når han har fået sit 
svendebrev.

Som det forhåbentlig fremgår, keder jeg mig ikke, 
og vil heller ikke komme til det, mens Stillinge kirke 
er lukket. Alle kirkelige tjenester foregår nu blot i 
Hejninge kirke. Den eneste reduktion er bortfaldet 
af den ene gudstjeneste de søndage, hvor der normalt 
ville være to. 

mb
PIGEKORET
Der er mulighed for at begynde i Stillinge kirkes 
pigekor nu! Er du interesseret i at synge i kor, så mød 
op til øvning. 

Onsdage kl. 1630-1800 i Præstegården.
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MENIGHEDSRÅDENE HAR 
KONSTITUERET SIG
Hejninge menighedsråd:
Formand Morten Brøgger 
Næstformand Anette Andersen
Kirkeværge Else Berg
Kasserer Birgit Hjortstrand (uden for rådet) 

Kirke Stillinge menighedsråd:
Formand Ebbe Gjørup
Næstformand Søren Skovager Jensen
Kirkeværge Agnes Jensen
Kasserer Birgit Hjortstrand

Menighedsrådene

FÆLLESSANG I 
PRÆSTEGÅRDEN

 
Torsdag, den 19. februar kl. 9.30

Vintersange

Vi følger op på efterårets morgensang med endnu 
en sangformiddag. Vi skal synge sammen fra 
Højskolesangbogen. Vi lægger ud med årstidens sange 
og fortsætter med de fremmødtes ønsker.

Der er gratis entré og kaffe med morgenbrød. 
Alle er velkomne.

Menighedsrådene
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HAMLET af William Shakespeare

Skuespillet Hamlet er berømt. 
Men hvad handler det egentlig
om? 

Prins Hamlets far, kongen,
er blevet myrdet, og det bliver 
hurtigt klart for Hamlet, at mor-
deren var kongens bror, som nu
sidder på tronen og tilmed har
giftet sig med enkedronningen. 

Spørgsmålet bliver nu for Hamlet, hvad han 
skal gøre med denne viden. Skal han hævne sin far? 
Skuespillet handler dermed om flere eviggyldige 
spørgsmål, fx: Hvad gør man ved en morder? 
Normalt overlader man det spørgsmål til øvrigheden, 
men her er øvrigheden selv forbryderen. Hvad gør 
man, når øvrigheden, magthaveren, er forbryderisk? 

Vil man gerne have nogle kvalificerede svar 
på disse og mange flere spørgsmål og samtidig 
underholdes af et klassisk skuespil, inviteres der 
hermed til 
Hamlet-aftener i præstegården:
29. januar, kl. 19.30: Læsning af Hamlet. 
19. marts, kl. 18.00 (NB!): Forevisning af film: 
Hamlet, eventuelt med spisning.
23. april, kl. 19.30: Foredrag om Hamlet ved lektor 
Benny Grey Schuster. Kom og hør, hvad stykket kan 
sige os i dag.  
Kan man ikke deltage alle aftener, skulle man også 
kunne få udbytte af dem enkeltvis. Alle er velkomne.

Morten Brøgger
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GUDSTJENESTER

 Stillinge  Hejninge
  1. februar Ingen 1000 

  8. februar Kirkebil 1000

15. februar Ingen 1000 *

22. februar  Kirkebil 1000

  1. marts Ingen 1000

  8. marts Kirkebil 1000

15. marts Ingen 1000

22. marts Ingen 1600 **

29. marts Kirkebil 1000

Alle gudstjenester ved sognepræst Morten Brøgger; 
undtagen * ved Lissy Jensen og ** ved Sanne B. 
Kristensen.

Gudstjenester på plejehjemmet
11. februar og 11. marts, kl. 1430.
Kirkebil
Slagelse Taxa, tlf. 58 53 53 53, senest en time før 
gudstjeneste. 
På de søndage, hvor der under Stillinge står 
„Kirkebil“, vil der afgå en bil til Hejninge kirke fra 
parkeringspladsen ved Stillinge kirke. Mødetid: kl. 
930. Efter gudstjenesten i Hejninge vil der være 
transport tilbage igen. Tilmelding kræves ikke.
Ferie
Sognepræst Morten Brøgger holder ferie 9.-15. 
februar og holder desuden fri i weekenden 21.-22. 
marts. Embedet varetages af sognepræst i Havrebjerg 
Sanne B. Kristensen, som kan træffes på 
tlf. 58 86 90 76 og e-mail: sbk@km.dk
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Sognepræst  
Morten Brøgger, 
Stillingevej 53, Kirke Stillinge, tlf. 58 54 70 40,
e-mail: mbr@km.dk 
Træffes bedst hverdage ml. 11 og 12, 
mandag træffes sognepræsten ikke.

Stillinge sogn
Graver Asger Janus, tlf. 58 54 78 98.
Menighedsrådet: 
Formand: Ebbe Gjørup, Kærrebjergvej 11, Bildsø, 
tlf. 38 28 15 26 eller 23 62 56 89, 
e-mail: ebbe.gjoerup1@skolekom.dk
Kirkeværge Agnes Jensen, tlf. 58 54 78 53.
Susanne Broustbo
Birgit Hjortstrand
Søren Skovager Jensen
Poul Tranekær Nielsen
Tove Stephenson

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.
Anette Andersen
Else Berg
Knud Hansen
Elisabeth Rosasco
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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

Efter 30 år lukker jeg min forretning den 31. januar 2009. 
Jeg siger hermed tak til alle mine trofaste kunder 

- tak for hyggeligt samvær.

Kirsten Andersen
Syrenvænget 1 · Kr. Stillinge · Tlf. 58 54 73 56

Deres Frisør
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Lars Meng 58 85 85 89
Ring til os, hvis De vil ha’ et godt uforbindende tilbud

POUL CHRISTENSENs PLANTESKOLE ApS
SKÆLSKØR LANDEVEJ 1 - 4200 SLAGELSE - TLF. 58 52 23 09

Vi er et besøg værd

- KVALITETSPLANTER TIL HAVEN

Roser, læ-, remise- og hækplanter
Igen i år tilbyder vi en plantepakke: 

25 træer + 75 buske: Pris kr. 600, incl. moms.
Plantepakken, eller planter efter eget valg, kan bestilles 

til afhentning på tlf. 70 23 10 10
Roser fra kr. 25 pr. stk. Kom og se udvalget efter aftale.

Med venlig hilsen
Kildemosen i/s, Kelstrup, Kr. Stillinge · v/ Kjeld J. Andersen
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KFUM-Spejderne
i Stillinge
Støvlebækvej 4

Grøn fritid
med indhold.
Kom og vær med.

Vi holder møde
mandag og 
onsdag.

VELKOMMEN

Alt i
lift-

udlejning
58 50 50 75

www.slagelselift.dk
info@slagelselift.dk

Medlem af liftgruppen

Slagelse Liftudlejning

Strandvejen 51 • 4200 Slagelse

58 50 07 28
Fax 58 52 75 24 • Bil 40 41 07 28

OG ALUFACADER
• Forsikringsskader • Solfilm • Butiksruder 

Indramning af billeder • Salg af kunstnerartikler

Alt glarmesterarbejde udføres

• Alu-
 facader
• Altanlukninger
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v/Henrik Andersen
Dybkærvej 2, Næsby Strand

4200 Slagelse
Tlf.: 61 99 99 07Kom-Ann

- Hudpleje og makeup for alle

Rosengade 5
4200 Slagelse
Tlf. 611 641 06
Email:  Kom-ann@lite.dk

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

GAVEKORT UDSTEDES

Kom-Ann
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Besøg vores hjemmeside

www.2sogne.dk

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

Også mad ud af huset · Ring venligst efter brochureR
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Godt håndværk

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

jj@fischerflindtholt.dk

Tømrerfirma

Fischer & Flindtholt ApS



38 2 sogne

Skolebestyrelsen januar 2009
Sidste halvår af skoleåret er begyndt. Juleferien har været lang og alle er for-
håbentlig kommet godt ind i det nye år. 

Mange elever vil måske allerede se frem til næste ferie, men de fleste gribes 
alligevel af det kommende arbejde med forårets skolekomedie – og årets sko-
lefest, som jo er LIGE inden vinterferien (sidste torsdag). Der lægges mange 
kræfter i skolekomedien og det er en herlig tradition.

I skolebestyrelsen har vi set tilbage på de indsatsområder vi har arbejdet 
med i det forgangne år. 

Endelig blev legepladsen er realitet. Om den er køn, er vel nok et tempera-
mentsspørgsmål, men den er velbesøgt og populær blandt eleverne.

Vi fik vedtaget en kostpolitik. Hvordan ser vi så politikken udmøntet i daglig-
dagen? Blandt andet har skoleboden revideret sit sortiment. Desværre afspej-
ler elevernes efterspørgsel ikke altid den tilstræbte kostpolitik, men det kan 
være lang proces, inden en politik forandrer vaner og ønsker. 

Vi har igen slået et slag for trafiksikkerheden. Dels gennem brev til kom-
munen og dels gennem muligheden for at udtale os om Slagelse kommunes 
udkast til en trafiksikkerhedsplan.

Vi har afholdt møde med kontaktforældre den 19/1, hvor vi sammen drøfte-
de TRIVSEL og udvekslet ideer med henblik på at fremme trivsel og minimere 
mobning.

Vi går i gang med at planlægge det kommende valg til ny skolebestyrelse. Vi 
har drøftet, HVORDAN vi får udbredt kendskabet til skolebestyrelsesarbejdet 
og interessen for at arbejde på det mere overordnede plan. Hvis man arbejder 
i kontaktforældreråd, er det mere den konkrete klasse, arbejdet centreres om. 
I skolebestyrelsen der det SKOLEN som helhed. Vi håber, at der allerede nu 
er forældre, der har en nysgerrighed og LYST til at lade sig rekruttere. Vi vil 
løbende udbrede budskabet på forskellig vis.

I skrivende stund skal vi afgive høringssvar om en ny ressourcetildelingsmo-
del. Det vil ganske kort sige, at man i Slagelse kommune forsøger at udvikle en 
model, der fordeler ressourcer (læs lærerressourcer), der sikrer at alle skoler får 
en budgettildeling, så de, uanset størrelse, kan løse undervisningsopgaven.

Den nuværende tildelingsmodel har tilgodeset undervisningsministeriets 
VEJLEDENDE timetal. Den model, der p.t. er i høring, tildeler en grundressour-
ce, som kun sikrer MINIMUMS timetal. Det har naturligvis nogle konsekvenser 
for Stillinge skole, idet vores klassekvotienter er relativt små. Som vi ser det, vil 
modellen betyde færre lærerressourcer for os. 

Det lyder måske lidt svært at forstå, men det er en sag, vi forfølger, idet det 
vil betyde forskelligt serviceniveau på skolerne i kommunen, og det mener vi 
ikke er rimeligt. På vegne af bestyrelsen Annette Kaae
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Stillinge IF vinder Hvalsø Cup
Indendørssæsonen er 
i fuld gang. Drenge år-
gang 98 har tilmeldt sig 
A-rækken i både DGI- 
og SBU-regi. Stillinge 
IF ligger nr. 1 i begge 
turneringer og har bl.a. 
slået så stærke hold 
som FC Vestsjælland 
(Slagelse), Køge, Her-
følge og Rishøj. Der har 
til tider været tale om 
klasseforskel, når Stil-
linges små bønder har 
mødt storbydrengene.

Ud over turneringerne har Stillinge IF årgang 98 deltaget i en række in-
dendørsstævner, hvor de bl.a. vandt Hvalsø Cup med 16 deltagende hold.  
De fleste af kampene i dette stævne var kampe, hvor marginaler var med Stillin-
ge IF. Bl.a. blev både semifinale og finale vundet i ”Sudden death”, og Frederik 
Vittenbach blev den helt store helt med sine spektakulære driblinger og sit af-
gørende mål i finalen. Aske Christensen blev i finalen publikums yngling, da han 
med ryggen mod mål foretog nogle flotte boldjongleringer og afsluttede med et 
saksespark, hvor bolden desværre nøjedes med at snitte overlæggeren.

Stillinge IF har også deltaget i Spar Nord Cup (Næstved), hvor det skal be-
mærkes, at Stillinge IF i indledende pulje slog (FCK) KB’s 1. hold 1-0 med 
et mål af Rasmus Mikkelsen. Også her ydede Andreas Schou Pedersen og  
Alexander Lauridsen en stor indsats. 

Københavnerne måtte efter kampen lige over og forhøre sig om, hvor Stil-
lingedrengene kom fra. Og ja, de kommer selvfølgelig fra Kirke Stillinge. Des-
værre tabte Stillinge IF semifinalen med 1 mål til tigerne fra B 1903.

Her ud over har Stillinge IF vundet bronze i Lynge Broby og var decideret 
uheldig i Lammefjordscup, hvor holdet på trods af 6 point og flot målscore i 
indledende pulje, måtte forlade turneringen alt for tidligt p.g.a. af reglen om 
resultater i indbyrdes kampe.
Stillinge IF har tilmeldt sig flere stævne i det nye år, i forsøget på at vinde flere 
titler til klubben. På den måde for vi også fremvist vores klubtrøjer med vores 
sponsorlogoer fra Peugeot Slagelse og H.J. Huse og reklamerer samtidig for 
vores lokale område.

Niklolaj Mikkelsen
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Græsslåning · Hækkeklipning · Ukrudtsbekæmpelse 
Beskæring af frugttræer og buske

Reparation af hus · Mindre mureropgaver
Oprydning · Opsyn med hus og have
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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 

Total-, Hoved eller Fagentreprenør
Aut. Kloakmester • Tømrermester

Døre og vinduer i lærketræ efter mål,
med eller uden isætning

Bildsøvej 106 · Kelstrup · 4200 Slagelse
Tlf. 5854 9048 · Fax 5854 9379 · Mobil 4056 9248

www.hjhuse.dk · coj@hjhuse.dk
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Stillingevej 46 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58 54 72 76

www.jongshoej-maskiner.dk

Aut. forhandler
v/Henrik Jensen

BIRKEDAHL’s BILER
KØB, SALG OG BYTTE

v/ Klaus Birkedahl

Stillingevej 58, Kirke Stillinge
4200 Slagelse

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

www.birkedahlsbiler.dk
post@birkedahlsbiler.dk

Autoværksted - reparationer udføres
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VEST Transport
v/Jesper Pedersen

Tlf. 40 50 32 48

Flytning og kurérkørsel

Kirkens
Korshær
Slagelse

Møbelgenbrug
Stenstuegade 5
Tlf. 58 53 24 11

Åben:
Tirsdag 10-14
Torsd. & fred. 14-17
Lørdag 10-13
(gratis afhentning)

Varmestuen
Herrestræde 26
Tlf. 58 53 47 09

Tøj og ting
Løvegade 10
Tlf. 58 53 47 11

Åben
Mand. til fred. 10-17
Lørdag 10-12
(gratis afhentning)

Når du handler hos os,
eller forærer os ting, du ikke

længere har brug for,
støtter du vort sociale arbejde

blandt de dårligst stillede.

Tak for din hjælp.

Øster Stillinge
(Møllers Stue- og Havecenter)

Disagervej 22 · Øster Stillinge · 4200 Slagelse
Tlf. 58 58 60 46 · Fax 58 58 60 47

Åbningstider:

Hverdage 9.00-17.30
Weekend og helligdage

9.00-16.00

www.bo-groent-slagelse.dk
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KONFIRMEREDE  5/4 1959: Bagest fra venstre: Frede Henning Olsen, Næsby, Jens 
Børge Hansen, Næsby, Jørgen Hansen, Bildsø, Flemming Anton Ottosen, Bildsø, Per 
Boie Klitgaard Larsen, Næsby, Benny Arne Sørensen, Næsby, Erik Kristian Flemming 
Madsen, Bildsø, Jørgen Bo Jensen, Kelstrup, Niels Flemming Hansen, Kirke Stillinge, 
Poul Erik Arne Nielsen, Bildsø. Mellemste række: Conny Irene Abrahamsen, Næsby, 
Inger Krüth, Øster Stillinge, Bente Kirkebække, Næsby, Herdis Margrethe Pedersen, 
Næsby, Anna Margrethe Gjermandsen, Kirke Stillinge, Jens Erik Madsen, Kirke Stillinge, 
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Jens Aage Nedergaard Nielsen, Øster Stillinge, Helge Lindholm Nielsen, Kirke Stillinge, 
Poul Ejner Slagslunde Madsen, Bildsø, Svend Erik Holme Larsen, Næsby. (Pastor K. 
F. Olesen). Forrest: Gunhild Madsen, Kongsmark, Annelise Frandsen, Bildsø, Ingelise 
Margrethe Madsen, Kirke Stillinge, Jytte Broholm, Kirke Stillinge, Kirsten Olesen, Kirke 
Stillinge, Ellen Margrethe Jespersen, Øster Stillinge, Birthe Rasmussen, Bildsø, Birthe 
Egebæk Andreasen, Bildsø, Else Marie Gunlund Jensen, Næsby, Anna Grethe Nielsen, 
Kirke Stillinge.
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KONFIRMEREDE  4/10 1959: Bagest fra venstre: Hans Kurt Andersen, Øster Stillin-
ge, Arne Olsen, Næsby, Flemming Aagaard Olsen, Kirke Stillinge, Erik Skaarup, Kirke 
Stillinge, Gert Erling Jørgensen, Kelstrup, Poul Karl Kristian Sørensen, Næsby. (Pastor  
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K. F. Olesen) Forrest: Ellen Ingunn Berg Goehrke, Kirke Stillinge, Ulla Lilly Christensen, 
Næsby, Ellen Marie Aagaard Olsen, Kirke Stillinge, Karen Jensen, Kirke Stillinge, An-
nelise Margrethe Sørensen, Kelstrup.
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HUSK
- en salgsvurdering fra Nybolig Jan Milvertz er gratis
                 og uforpligtende, og skulle dit fritidshus 
                     - mod forventning ikke blive solgt, 
                         så koster det dig naturligvis ikke 
                          en krone.

Nybolig Jan Milvertz
Stillinge Strand
Drøsselbjergvej 119
4200 Slagelse
tlf. 5850 6400

FRITIDSBUTIKKEN
- det naturlige valg når du skal
sælge eller købe fritidshus.

www.nybolig.dk En ordentlig handel
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Mangler du
GODT LYS I HJEMMET?

små PRISER PÅ HÅRDE HVIDEVARER

KIRKE STILLINGE 
EL - FORRETNING A/S 

Stillingevej 66, 4200 Slagelse 
Tlf.: 58 54 71 25 · Mobil: 29 25 05 44  
Fax: 58 54 83 45 
E-mail: kirke-stillinge.el@get2net.dk 

v/ Aut. el-installatør Christian Jensen 

Frisør 
Harlekin

v/ Marianne Christiansen

Bildsøvej 76 · Kirke Stillinge · 4200 Slagelse · Tlf. 58 54 76 78
Lukket mandag · Også solarium
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Tagpap-renovering
Reparation - vedligeholdelse

og ny tagdækning.
Gratis eftersyn og tilbud.

Evt. 10-15 års
forsikringsgaranti.

Tagdækkermester
Benny Carlsen

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

også aften - lørdag/søndag

Biltlf. 20 66 72 87
Fax 58 54 72 85

Tagdækning Slagelse
Dyrehospital A/S

Sten Kokholm

Konsultation efter aftale
Kirurgisk og medicinsk behandling

EKG - laboratorieundersøgelse
Røntgen - Ultralydsscanning

Rugvænget 12, 4200 Slagelse

58 50 51 61

Godkendt af
Den Danske Dyrlægeforening

Knud Olsen
Bildsø

Tlf. 58 54 73 96

• Alt i VVS
• Naturgas
• Tank-udskiftning
• Rimelige priser
• Kommer overalt
• Faglig betjening

- solsikker varme
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SALON 
HERDIS
Hele familiens frisør

Herrepensionist klipning 90,- kr.
Luksus permanent 513,- kr.
Miljøvenlig permanent 593,- kr.
Langt hår 668,- kr.

Salon Herdis
Degnevænget 14 

Kirke Stillinge
Tlf. 58 54 71 22

NB. Mandag lukket FYRTEST

OLIEFYRS
SERVICE-
FIRMA

• REPARATION
• RENSNING
• JUSTERING
• UDSKIFTNING AF OLIEFYR

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

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

Højtryksspuling og tømning 
af samle- og 
septiktanke

Tlf. 58 85 24 70

Gangergaardens 
Maskinstation A/S
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Gadefest / Byfest
Så er det tid til at planlægge dette års gadefest i Kr. Stillinge.
Sidste år blev der holdt gadefest samme dag som Støtteforeningen Hejninge-
Stillinges venner holdt aktivitetsdag, det lettede arbejdet en del, da man så kunne 
deles om telt, øl-vogn m.v. Igen i år påtænker vi at deles om disse ting d. 6. juni.

Faktisk har vi gadefest-udvalget besluttet at overlade gadefesten og gadefestens 
bankbog på ca. 11.000,00 kr. til Støtteforeningen, der så kan slå aktivitetsdag og 
gadefest sammen til en byfest.

Gadefesten er vel også for hele byen og med alle de nye gader, der er kommet i 
Kr. Stillinge, kunne det jo lige så godt hedde Byfest, og således signalere, at folk 
fra Hejninge, Kelstrup, Bildsø, strandområdet m.v. også er velkomne.

Overskuddet fra Støtteforeningens arrangementer bliver delt ud til gode formål i 
lokalområdet, så på den måde kommer pengene jo tilbage til os alle.

På gensyn til Byfesten den 6 juni 2009 

MVH.

Daggi Thomsen – Bygmarken 7, tlf: 58267272 eller Email: Daggi.thomsen@gmail.com

Mikael Larsen – Bildsøvej 72. tlf: 42227112 eller Email: baja@pc.dk 
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Petanque
Selvom vi er nået et lille stykke ind i 2009, er 
det nye år lige begyndt, da jeg skriver dette til 
2sogne, derfor til alle:
Godt nytår.

2008 blev et godt år for petanque. Vi havde 
mange sjove, interessante og lærerige oplevel-
ser. - Og så fik vi tre nye baner!

Til foråret skal vi have indviet banerne på fest-
lig vis, derom senere.

Vi vil fortsat tilmelde os turneringer forskellige 
steder i oplandet og 
måske invitere flere klub-
ber til vore nye baner på 
Støvlebækvej.

Når vi spiller petanque i 
klubben, er det vigtigt, 
at vi har det rart og at 
det sociale samvær er i 
højsædet.

Derfor tak til alle, som gør 
det dejligt at møde op:

tirsdag 14-16  
(indtil april)
fredag  14-16.

Der trænes hele vinteren 
disse dage, når vejret til-
lader det.

Nye interesserede er 
meget velkomne.

Bent Heegaard
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Få et OK Benzinkort til billig benzin og 
diesel og styrk Lokalrådet for Hejninge 
og Stillinge sogne
OK støtter lokalt
OK er altid billig med benzin, samtidig 
støtter OK forskellige foreninger og 
klubber, bl.a. Lokalrådet for Hejninge og 
Stillinge sogne.
Så kom og få et OK Benzinkort, så giver 
vi et beløb til lokalrådet, hver gang du 
tanker hos os.

Med et OK Benzinkort får du:
• altid billig benzin
• et kort uden renter og gebyrer
• mere end 600 tanksteder i Danmark
• mulighed for at tanke i Norge og 
 Sverige
• mulighed for betaling af bilvask
• kort til broafgift på Storebæltsbroen 

og Øresundsbron®

Kirke-Stillinge



Onsdag d. 4. marts kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Søndag d. 8. marts kl. 10.30
Beboermøde i 
Kelstrup Forsamlingshus

Torsdag den 12. marts kl. 19.00
Kelstrup Forsamlingshus afholder 
generalforsamling

Lørdag d. 14. marts kl. 10.00
Fodbold-indestævne i Stillingehallen

Onsdag d. 18. marts kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Lørdag d. 28. marts kl. 13.00
SIF afholder gymnastikopvisning i 
Stillingehallen

Tirsdag d. 31. marts kl. 19.00
Forårskoncert på Stillinge Skole

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

Onsdag d. 15. april kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus
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Mødekalender
 

Onsdag d. 4. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 12. februar kl. 19.00
Stillinge Forsamlingshus’ Støtte-
forening og Stillinge Forsamlingshus 
afholder generalforsamling

Tirsdag d. 17. februar kl. 19.30
Spejdernes forældreforening 
afholder generalforsamling

Onsdag d. 18. februar kl. 18.50
Bankospil i Stillinge Forsamlingshus

Torsdag d. 19. februar kl. 9.30
Fællessang i præstegården

Søndag d. 22. februar kl. 14.30
Fastelavnsfest i Stillingehallen



Troen kan ikke flytte bjerge
- men det kan vi!

Måske de bedste på jorden!

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

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


