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Ny kropsholdning   v/Tina Madsen, Rolf metode terapeut

Har du et akut problem, som f.eks. hold i nakken eller en iskiasnerve, der 
gør ondt? Blid bindevævsmassage løsner og kommer i dybden her og nu.
Er du træt af tilbagevendende problemer i f.eks. nakke, skulder, ryg eller 
ben? Ved at arbejde med kropsholdningen er det muligt at komme til 
bunds i problemerne.
Genfi nd balancen og bevægeligheden med et Rolf metode forløb!

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 57 89 11 99
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk

v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille
Åbent:  ma-fr 9-17.30   .   lø 9-13

Tlf. 57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

0

www.stenlilleblomster.dk
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

1. maj 2011

På en første maj i godt, men køligt vejr, er det 

svært at bevare vinterpessimismen. Der er 

ellers nok at have den i, oprør og demonstra-

tioner i mellemøsten, med borgernes liv som 

indsats, med følgende stigende olie- og benzin-

priser og tegn på krise og valgkamp i Danmark. 

De udefra kommende kriser er dog ikke værre, 

end at vi kan tage vore nærliggende problemer 

til eftertanke – vi tager det ikke så tungt – men 

Stenmagle Skole begynder sin afvikling efter 

sommerferien. I denne forbindelse kan jeg næv-

ne at skoleinspektøren for sidste gang, i denne 

funktion holder båltale til Sct. Hans aften.

Stenmagle Bylaug forsøger at forny sig, og i 

forbindelse med at Stenmagle forsamlingshus 

ikke mere vil holde kræmmermarked, forsø-

ger vi os med et mindre arrangement på cam-

pingpladsen i Assentorp. Dette arrangement 

bliver ikke en erstatning for forsamlingshusets 

kræmmermarked, da vi er klar over hvilke res-

surser dette kræver. Vi håber, det bliver et nyt 

tilbagevendende tilbud til vores medlemmer 

og beboere i området.

Af afholdte arrangementer kan specielt næv-

nes, at der blev indsamlet skrald i vejkanten 

mellem Stenmagle og Stenlille. Det var en 

”succes” på den måde, at der var en stigende 

mængde affald at indsamle. Det ses også, når 

man til daglig benytter vejnettet. Det er ikke 

ualmindeligt at opleve forankørende biler 

smide restaffald fra grillbaren ud af vinduet. 

Vi skal også ud at motionere i år. Der er mo-

tionsløb i august til sommerfesten, og vi har 

i bylauget foldere fra de fem nærmeste ”Spor 

i Landskabet”, som kan afhentes gratis. De 

fem spor er: Tølløse skov,  Åmosen,  Tersløse 

Bøgeskov,  Store Åmose, og Blanksøgård ved 

Mogenstrup.

Vi håber slutteligt, at vore læsere vil få en god 

og aktiv sommer. Læs Budbringer og www.

stenmagle.dk og se hvilke tilbud der er.

Henning Højte Hansen

Sankthansbål igen i år
Det foregår torsdag den 23. juni kl. 19.30 i 

»Fårefolden«, Stenmaglevej 17 i Stenmagle.

Kom og vær med til en hyggelig aften, hvor du 

kan få hilst på dine naboer. Kl. 19.30 åbner vi 

for grillen og kaffebaren og kl. 20.30 holdes 

båltalen og bålet tændes. 

Denne gang vil skoleleder Søren Rytter Johan-

sen sige farvel til os, da skolen som bekendt 

lukkes. Det næste år vil den dog fortsat fun-

gere som en afl ægger af Stenlille Skole.

Store grene og tørt haveaffald er velkommen 

på pladsen i løbet af juni måned.

Hvis du er i tvivl om du har betalt 
kontingent til Bylauget, så kontakt 
kassereren.

Bestyrelsen håber, at du vil fortsæt-
te som medlem af Stenmagle By-
laug og betale kontingentet for 2011 
– hvis det ikke allerede er betalt. 
Kontingentet er uændret kr. 100,- 
om året for hele husstanden.

Ved at betale til Bylauget gennem 
netbank sparer du penge og glæder 
kassereren.
 
Bylaugets bank er Danske Bank 
Reg.:  1551,  konto: 3516 135 727.

Husk at skrive navn og adresse, så 
vi kan se hvor pengene kommer 
fra.

Med venlig hilsen 
kasserer

Marianne Justesen 
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Landbrugs- og entreprenørarb.

Jordbearbejdning

Såning og høst

Skårlægning . presning

etablering af sø . snerydning

Stenmagle Maskinstation
v/Jens Stilling Nielsen . Engkrogen 12 . 4295 Stenlille

tlf. 5918 8656 . mobil 2029 1578 . www.stenmaglemaskinstation.dk

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

Stationsvej 5  .  4295 Stenlille
Tlf. 5789 4800  .  www.dbiplastics.com

Igen i år deltog vi i den landsdækkende af-

faldsindsamling i samarbejde med DN.

Der var 8 medlemmer fra bylauget med til 

at samle affald ind, søndag d. 3. april, og vi 

havde en hyggelig formiddag sammen hvor vi 

samlede affald ind langs Sorøvej. 

Vi fandt nogle sjove ting, bl.a. et par vejskilte 

og en skovl som var blevet glemt efter arbejdet 

med at lægge nyt asfalt på hovedvejen. Ellers 

var det meste affald. Vi fandt papir og dåser, 

som var blevet smidt ud af bilerne. 

Vi fi k samlet ca. 80 kg i alt, hvilket må siges at 

være fi nt for et par timers arbejde.

Vi var blandt de 91.000 som deltog i indsam-

lingen og var med til at samle 190.970 kg 

affald og 215.535 dåser. Det var 30 tons mere 

end i 2010 og 20.000 dåser fl ere.

Her er tallene for de sidste 5 år:

2011: 191.970 kilo affald og 215.535 dåser

2010: 161.000 kilo affald og197.000 dåser

2009: 173.000 kilo affald og 153.000 dåser

2008: 189.300 kilo affald og 154.400 dåser

2007: 178.600 kilo affald og 170.500 dåser

.

 

Affaldsindsamling  2011 Program for sommerfesten

Programmet er foreløbigt, og bliver løbende 
revideret. Det endelige program vil kunne 
ses på hjemmesiden og på opslagstavlen.

Fredag:  10-  Bylauget klargører pladsen, 
markerer boder etc.

 13- Alle kan stille boder op.

Lørdag: 08-10 Morgenmad
 10-11 Indlev. af kage til konkurr.
 10-20 Aktiviteter & boder
 11-13 Spejderløb
 13-16 Børneboder
 14-16 Ponyridning for 3-7 årige
 17-19 Spejderløb
 18-19 Spisning i teltet
 20-23 Fest i teltet (entré)

Søndag: 08-10 Morgenmad
 10-11 Motionsløb
 10-14 Aktiviteter & boder
 11-13 Spejderløb
 12-13 Ringridning med egne heste
 14 Slut/oprydning

Generelt er 3 facademeter gratis for medlem-
mer af bylauget (depositum kr. 100,-). Ekstra 
facademeter kan tilkøbes for kr. 50,- pr. m.

Marianne Justesen, kasserer i bylauget, er an-
svarlig for boderne, så kontakt hende, hvis du 
har spørgsmål omkring disse. Preben Le-
mann er tovholder for hele sommerfesten, så 
kontakt ham, såfremt der er andre spørgs-
mål. - Se annonce på forsiden.

.
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Gert Nielsen
Tømrermester

Sorøvej 55-57 · Stenmagle · 4295 Stenlille
Fax: 5788 6631  ·  E-mail: gn-projektering@email.dk

Terrasser, carporte, lofter, vinduer, reparation af tage, kontor indvendig,
ruminddeling, køkken og bad, nybygninger og iøvrigt hvad du ønsker!

TØMREREN
Tlf. 57 88 66 30

Bil 40 30 77 31

Gert visitkort 231105v2  23/11/05  11:59  Side 1

Linda Hesselmark
Uafhængig forhandler

Rønnevej 7  .  Stenmagle  .  4295 Stenlille
Tlf. 5780 5949  .  4081 5949
lh@lindaskontorservice.dk  .  www.lindaskontorservice.dk

Verdens største producent af Aloe Vera

Sommerfest-stand

Stand eller bod til sommerfesten 

13.-14. august.

Deltagere søges til vores sommerfest på As-

sentorp Campingplads til august.

Har I lyst til at vise jeres hobbyaktiviteter eller 

sælge loppeting, så kan alle bylaugs-medlem-

mer få en bod gratis. Andre kan melde sig ind 

i bylauget - det koster kun kr. 100,- 

Alle medlemmer kan gratis få 3 facademeter 
til rådighed mod et depositum på kr. 100,00 

enten det er loppesager eller hobbyaktiviteter.  

Vi forsøger at holde det til lokale deltagere, 

så forvent ikke kræmmere i stil med tidligere 

på sportspladsen ved skolen. Vi er ikke med i 

nogen form for lands-kræmmerordning.

Det vil også være muligt at få strøm til boden 

og adgang til en fælles affaldscontainer for et 

mindre beløb.

Har I lyst til at have en bod, så kontakt kas-

serer Marianne Justesen for at få mere at vide 

om hvordan I kan få en bod. Se tlf. og e-mail 

på bagsiden.

Gratis børneboder

Om lørdagen kan alle børn gratis sælge lege-

sager m.v. - Kl. 13-16 fi nder vi en plads til dig, 

hvis du vil have din egen lille bod. Husk en 

solparasol el.lign., så du ikke får solstik af at 

sidde 3 timer direkte i bagende sol.

Motionsløb 5 og 10 km
Søndag 14. august kl. 10-11.15 - Assentorp 

Camping.

Grib chancen og deltag sammen med andre 

løbeglade til motionsløbet i vores skønne na-

tur. Du kan vælge en rute på 5 km eller 10 km.

Præmie til hurtigste løber på såvel 5 km som 

på 10 km.

Efter gennemført løb vil der være forfrisknin-

ger til tilmeldte deltagere.

Tilmelding sker via Bylaugets hjemmeside - på 

en speciel blanket - og man kan tilmelde sig 

allerede nu fra 15. maj.

Firmaet hrplus, Sorøvej 55, sponserer præmie.

Evt. spørgsmål rettes til Birgit Jensen, tlf. 4110 

6570.

Motionsløb 5 og 10 km

Ruten vil være tydeligt afmærket, og ved 10 

km vil der ligeledes være en hurtig forfrisk-

ning ved 7 km. Efter løbet har du mulighed 

for bad og omklædning på campingpladsen.
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Produktion og salg af økologisk okse- samt svinekød,
grøntsager og meget andet

• Levering til institutioner og private.
• Faste vareture på Sjælland.
• Bondegårdsferie.

– du er også velkommen i vores gårdbutik.

Endv.: Teambuilding-arrangementer.

Åben Økologisk gård
Ørnekildevej 22 · Ørslevvester

4173 Fjenneslev
Tlf. 57 80 94 57 el. 40 54 04 57

www.krogagergard.dk

Abonnementsordning med kød og grøntsager

annonce 2007  20/03/07  10:14  Side 1

E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

Annonce 2007  20/03/07  10:16  Side 1
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Bylauget vil arrangere kørsel til de borgere 
fra Stenmagle, Assentorp og Vandløse der ik-
ke selv kan transportere sig eller få andre til 
det til sommerfesten i august.

Du skal henvende dig til sekretær Britta 
Bech. Du kan ringe på 40 98 85 28 eller sende 
en mail på sejersdatter@gmail.com.  Det vil 
være godt, hvis du henvender dig i god tid, 
således at det kan organiseres at kørslen der-
ud og hjem kan planlægges. 

Der vil komme nærmere information på 
hjemmesiden og i opslagstavlen. Desuden vil 
de, der har henvendt sig, blive kontaktet af 
Britta Bech.

Ældrekørsel

Sommerfest i Assentorp
Herunder kan du se hvor mange pavilloner 
der kan blive plads til. Det er så ikke sikkert 
vi bliver så mange, men så koncentrerer vi os 
blot omkring aktivitetspladsen.

Kagekonkurrencen
De hjemmelavede kager skal afl everes lørdag 
mellem kl. 10 og 11. Derefter vil vi være tre 
dommere, der bedømmer kagerne i to kate-
gorier. En kreativ kategori og en smagskate-
gori. I kreativitetskategorien bedømmes ka-
gen efter udseende og udformning. Der læg-

ges vægt på, om den er fl ot eller sjov eller no-
get helt andet, du har fundet på? Og i smags-
kategorien er det udelukkende smagen, der 
bedømmes.
Der vil være første, anden og tredje pladser i 
begge kategorier, og vi håber på rigtig mange 
kager, så vi kan få et stort fl ot kagebord, der 
kan ligne det Sønderjydske kagebord, men 
kommer til at hedde »Det Store Stenmagle 
Sommerfest Kagebord«.
Efter bedømmelsen vil kagerne være til salg 
med tilhørende kaffe/the eller saft, og man 

får lov at fylde sin tallerken med forskellige 
kager og betale efter vægt ... så hvis man spi-
ser rigtig meget kage den dag, er det i den go-
de sags tjeneste og alt sammen er med til at 
støtte kommende byfester.
Tilmeld dig til kagekonkurencen nu!
Tilmelding skal ske til Mette Brodersen på tlf 
2614 8423 inden d. 1. august 2011.

 
Print på tøj
Tag en ekstra T-shirt med og få printet byfes-
tens logo eller sommermotiver i sommerfar-
ver på dit tøj.
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Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

F.eks. minigraver 1700kg
Pr. dag kr. 950,- + moms Jes

per
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Jesper annonce 2007  20/03/07  10:33  Side 1

Ringridning og ponyridning

På sommerfesten 13.-14. august vil der være 

både ringridning med heste og ponyridning.

Ponyridning for de mindste børn (alder 
3-7 år) lørdag 13. august kl. 14-16.

Giv dine børn en dejlig ridetur rundt på cam-

pingpladsens område. 3 dejlige ponyer med 

trækkere, giver de mindste børn en oplevelse.

Ringridning søndag 14. august kl. 12-
13.15

Ingen sommerfest uden ringridning, og 

mange hestekræfter, og heller ikke til vores 

sommerfest. Denne gang foregår det til hest – 

altså med vaskeægte hestekræfter! Deltagerne 

stiller op med egne heste og gerne egne spyd. 

Præmierne sponseres af GN-Tømreren.

Det er Birgit og Kristina, der står for de spæn-

dende hesteaktiviteter. Har du spørgsmål, så 

ring gerne til Birgit på tlf. 4110 6570.

Det er Birgit og Kristina, der står for de spæn-

dende hesteaktiviteter. Har du spørgsmål, så 

ring gerne til Birgit på tlf. 4110 6570.

I Sorø Kommune har der været en lang ræk-
ke teglværker. De efterlader sig spor i land-
skabet i form af store enten bevoksede eller 
vandfyldte lergrave, tørrelader og andre 
driftsbygninger eller blot rester af mursten og 
rør i jorden.

Orebo Teglværk fungerede længst og var 
blandt Danmarks allersidste teglværker i 
drift øst for Storebælt.

Det lukkede i maj 2005. Ved Vielsted lå Kyrin-
ge Teglværk. I Ruds-Vedby og Munke Bjerg-
by fandtes store teglværker. I kommunens 
sydlige del lå Oldebjerg Teglværk på Topshøj-
vej og det mindre Lynge Teglværk 1 km øst 
for Lynge i Lynge Vænge ved Sønderskov. 
Andre små teglværker var Sandlyng ved 
Skuerup Skov og teglværket i Rude-Eskil-
strup ude på Langevadgård.

Vandløse Teglværk
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ROADSHOW

VIDEOVERVÅGNING

www.eye4u.dk

Mød os
Sorøvej 59
4295 Stenlille
Tlf. 61799700
info@bv-group.dk

I kommunens nordøst-
ligste landsbyområde lå 
Vandløse Teglværk.

Tipvogne på 
 Vanløsevej
Når man i dag kører fra 
Merløsevej mod nord ad 
Vanløsevej og gennem 
den gamle landsby med 
Bakkegård, Sandager-
gård og Troldhøjgård, 
der ikke blev fl yttet ud 
ved udskiftningen i 1802, 
passeres en række min-
dre huse, før vejen svin-
ger brat mod vest. Efter 
svinget kommer man til 
Fuglebjerggård. Her lå 
Vandløse Teglværk, og 
tværs over Vanløsevej 
trak motorlokomotivet 
fem tipvogne med hver 5 
kubikmeter ler, som blev 
hentet på arealet mellem 
teglværksgården, Nyrød, 
Vandløsegård og den ny 
fi skesø på Bakkegårds 
jord .

Stor produktion i mange år
I 1904 købte Hans Chr. Remien Fuglebjerg-
gård med teglværk (77 tønder land) af kam-
merråd J. C. Jensen, som havde haft gården i 
32 år. Landbruget var bortforrpagtet, men Re-
mien drev selv teglværket og tilmed en lille 
købmandsforretning på grunden. Der pro-
duceredes årligt 5-600.000 sten. Fuglebjerg-
gård var opført i bindingsværk og tækket 
med strå. Den havde matrikelnumrene 13a 
og 13b af Vandløse.

I 1924 fi k teglværket en stor ringovn med 16 
kamre og moderne maskinanlæg. Der frem-
stilledes både hånd - og maskinstrøgne sten 
og drænrør af fl ere dimensioner. Teglstenene 
havde stemplet VANDLØSE. I 1930 érne var 
der i alt 9 tørrelader, og 30 mand var beskæf-
tiget. Den årlige produktion var ca. 3 millio-
ner sten.

4-5 millioner sten årligt
Teglværksejer C. Ottosen fortæller i 1965, at 
man udelukkende producerer gule hånd-
strøgne sten. 4-5 millioner om året. Når tegl-
værksarbejder Hartvig Andersen med grav-
ko har fyldt leret fra graven på tipvognene, 
kører han vogntoget trukket af lokomotivet 
med Ford maskineri fra 1932 til en lermølle, 
hvor savsmuld tilsættes. Herefter udpresses 
leret via en blødstenspresse. På en roterende 
skive kommer de murstens-store blokke ud 

og føres videre til et tørremagasin. Når van-
det er nogenlunde fordampet, er de klar til 
brænding. Brænder Johannes Andersen pas-
ser ovnen med de 18 kamre. Hvert kammer 
kan have 9.000 sten. De brændes i 36 timer. 
Der anvendes kul. Temperaturen stiger grad-
vis til 11-1200 grader.  

Teglværksbanen kom til Hedeland
I 1975 var teglstenseventyret i Vandløse forbi, 
og IBK (Industribaneklubben) købte hele 
teglværksbanen, optog den og fl yttede den til 
Hedeland i Høje – Taastrup Kommune, hvor 
den nu indgår i Danmarks længste smalspo-
rede Veteranbane, som turister kan benytte 
ved besøg på det rekreative areal syd for He-
dehusene.

Kommunens første teglværk
Man kender navnene på 2200 danske tegl-
værker. I dag er der omkring 30 teglværker  
tilbage – nogle få på Fyn, fl ertallet ved Lim-
fjorden og Flensborg Fjord.
Men hvor lå egentlig det første teglværk eller 
teglbrænderi i Sorø ”Kommune”?
Efter al sandsynlighed på Store Plads vest for 
Sorø Klosterkirke, for omkring 850 år siden!

Niels G. Sørensen,
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
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                                        V / Johnni Johansson 
                                        Engkrogen 6 
                                        4295 Stenlille 
                 
                  E-mail. jj@jjsm.dk   WWW.jjsm.dk   Mobil. 26857897 
 
 
 
 
 

Sekretær 
vrøvl

Grane Sikring
Vagt og sikring

21 75 01 04
www.grane-service.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-service@grane-service.dk

Grane Sikring visitkort.indd   1 07/01/11   9:51:47

vrøvl

Britta Bech

Så er sommeren ved at være over Stenmagle 
og omegn. Bylaugets har fået penge fra Sorø 
Kommune til køb af hjertestarter. Så når det-
te læses, er den måske allerede indkøbt og 
hængt op. Se nærmere information på Bylau-
gets hjemmeside www.stenmagle.dk.

Som den opmærksomme lytter i Stenmagle 
vil have bemærket, så er solen begyndt at  gå 
ned klokken 18. Kirken ringer solen ned på 
dette tidsrum. Dejligt med lidt forandring.
 
Bylauget vil holde et seminar den 30. juli. 
 Temaerne som der vil blive arbejdet med er: 
Bylaugets visioner og hus = Skole/SFO kontra 
Fattighuset.
 
De kommende arrangementer kan du læse 
om i Budbringeren, men jeg skal specielt gøre 
opmærksom på Sct. Hans aften den 23. juni 
kl. 19.30 i Fårefolden og Sommerfesten som er 
planlagt til den 13. og 14. august. Festen hol-
des på Assentorp Campingplads.

Kommende lokale arrangementer:

søndag den 5. juni
Kl. 13.00. Grundlovsfest i præstegårdshaven i 
Stenmagle. Læs mere i Kirkebladet

torsdag den 23. juni
Kl. 19.30. Sct. Hans Aften på Stenmaglevej 17 
(Fårefolden). Der vil være salg af grillede pøl-
ser, kaffe, kager og øl/vand. Klokken 20.30 
tændes Sct. Hansbålet. Årets båltaler vil være 
skoleleder Søren Rytter Johansen, Stenmagle 
Skole. Kom og gør denne aften hyggelig.

lørdag den 25. juni.
Indvielse af Sognegården i Stenlille. Læs nær-
mere om arrangementet og tispunktet i Kir-
kebladet.

lørdag/søndag den 13. og 14. august.
Stenmagles Sommerfest på Assentorp Cam-
pingplads. Læs om de  mange arrangementer 
på hjemmesiden og i dette nummer af bud-
bringer.

Følg med på hjemmesiden www.stenmagle.
dk, hvor du kan se de mange forskellige 
 arrange men ter som bylauget tilrettelægger 
eller støtter. Husk at bestyrelsesmøderne er 
 åbne for alle medlemmer af bylauget. Du er 
velkommen til at henvende dig til mig, for at 
få en dagsorden eller komme med forslag til 
bylauget.

Hjertestarter centralt i byen

Bylaugets bestyrelse har besluttet, at der skal 

indkøbes en hjertestarter til lokalområdet. 

Den skal anbringes centralt i byen og være of-

fentlig tilgængelig. Derfor bliver den anbragt i 

et udendørsskab med varme og alarm. Vi skal 

så have lavet et par skilte, så gennemkørende 

ikke er i tvivl om, at her er en hjertestarter. 

Når den kommer op, vil vi informere alle via 

vores hjemmeside www.stenmagle.dk og via 

opslagstavlen i byen. Der vil også komme 

et tilbud om at få en instruktion i brugen af 

hjertestarteren, så man ikke behøver at være 

usikker m.h.t. brugen. Vi håber alle i lokal-

samfundet vil være med til at passe godt på 

den. Her vil nabo-overvågning være fi nt, så vi 

undgår hærværk eller tyveri. Det er vigtigt for 

os, at den er tilgængelig, så derfor ønsker vi, at 

den ikke skal være låst inde.



DONG indviede i 1994 naturgaslageret i Stenlille, hvor der i dag, 1.500 
meter under jorden, er opbevaret over en mia. kubikmeter naturgas.
Det er muligt for grupper på 10-30 personer at få rundvisning på lageret.

Stenlille Naturgaslager  •  Merløsevej 1 B  •  4296 Nyrup
Tlf 4517 1785  •  E-mail hla@dong.dk

Stenlille Naturgaslager

Bestyrelsen pr. 1. december 2010   
Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16, 4295 Stenlille  henninghoejte@gmail.com  5780 5244
Kasserer Marianne Justesen  Sorøvej 90, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5780 4062
Sekretær Britta Bech  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  sejersdatter@gmail.com  4098 8528
Bestyrelsesmedlem Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Bestyrelsesmedlem Birte Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  birte.agathon@mail.dk  4636 2189
Bestyrelsesmedlem Gert Nielsen Sorøvej 57 gn-projektering@e-mail.dk 4030 7731
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bestyrelsesmedlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4296 Nyrup  booghelle@mail.dk  5780 5287
Suppleant Inge Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk  4089 1699
Suppleant Hanne Jensen  Stenmaglevej 21 A, 4295 Stenlille  bertoghanne@gmail.com  5826 3541
Bilagskontrollant Torben Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bilagskontrollant Leif Hansen  Rønnevej 3, 4295 Stenlille   5780 4441

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999)  kr. 25,- pr. stk.  Henning   5780 5244
Grill  kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 3x9 m (2004)  kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 5x10 m (2007) kr. 300,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062

Medlemsbladet BudBringer – og hjemmesiden www.stenMagle.dk
Deadline til næste nummer (nr. 47) er fredag 29/7-2011 kl. 24, og bladet udkommer inden 1. 
september til alle husstande. Stof kan afleveres til Preben Lemann (se annonce på forsiden). 


