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v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille

Åbent:  ti-fr 9-17.30  .  lø 9-13  .  sø-ma lukket

Tlf.  57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

v/Susanne Richardt

www.stenlilleblomster.dk

Juletræstænding 1. decemberSmå ord fra formanden

Vi mødes til den traditionsrige gudstjeneste, 
søndag 1. december kl. 15.00 i Stenmagle 
Kirke, hvor Maria Hjort fører os gennem 
denne festlige optakt til det nye kirkeår, lige-
som børnekoret medvirker for første gang, 
- under ledelse af organist Pia Lyster.
Efter gudstjenesten går vi i samlet trop til 
præstegårdshaven, hvor det udendørs juletræ 
venter på at julemanden kommer forbi og 
sørger for at der kommer lys på. Vi går rundt 
om træet og synger nogle af julens sange.

Ja, så er det atter tid til at 
vores Budbringer kommer på 
gaden igen. Det er så med lidt 
information om, hvad der 
sker i området.

Siden sidst har vi afholdt cykeltur og sikker-
hedskursus, og møde om en legeplads til 
vore børn/børnebørn i området, nu da vi ikke 
har skolen mere. – Jeg vil gerne opfordre vores 
medlemmer til at deltage i de ting der sker, for 
det er måden at lære hinanden bedre at kende 
på og også få et lokalt netværk, så man kan 
hjælpe hinanden på mange områder. Husk 
også at deltage på generalforsamlingen 19/3.

Samtidig vil jeg gerne opfordre alle drenge 
over 30, der godt kunne tænke sig at få lidt 
socialt samvær, til at komme i »togklubben«, 
Sorøvej 55, hver anden tirsdag i lige uger fra 
19-22. Kontakt gerne formanden for mere 
info. 

Næste gang der sker noget i bylauget er vores 
juletræstænding. Det plejer at være hyggeligt, 
med gudstjeneste, julemand, dans rundt om 
træet og socialt samvær bagefter. Og så er der 
jo også et øl-bryg-arrangement den 5. dec.!

Hermed vil jeg ønske vores by og alle læsere 
en Glædelig Jul og et Godt Nytår, med håbet 
om at vi alle får det bedre i det kommende år, 
og får overskud til at være med i bylauget :-)

Formanden

Bagefter vil julemanden føre os til et hyggeligt 
sted, hvor bylauget serverer gløgg og æbleski-
ver til alle.
Alle børn medbringer sin eget julepynt til 
vores indendørs juletræ, som vi pynter i fæl-
leskab, mens vi hygger os med æbleskiver og 
gløgg,  og der er sodavand og godteposer til 
alle børn.
Vi glæder os til at se jer alle til en festlig efter-
middag.                Marianne

Er du medlem af Stenmagle Bylaug?
Vi har i mange år haft ca. 90 husstande som 
medlemmer, men i 2013 blev vi 104 hus-
stande. Det er  helt tilbage i bylaugets start, 
at vi kan fremvise et så stort medlemstal. – 
Tak til alle medlemmer. Det er sjovt at være 
med i bestyrelsen, når der er god opbakning. 
Husk at komme til generalforsamlingen 
onsdag 19. marts for at blive rigtig personlig 
aktiv og få mest indflydelse.
       Vedlagte girokort dækker medlems-
skabet for 2014 – fortsat kun kr. 100,- pr. 
husstand – og du kan allerede nu her fra no-
vember betale, så få det bare klaret med det 
samme. Du kan også bankoverføre direkte 
til vores konto reg. 2301 kto. 6278 196 591 
men husk at skrive navn og adresse, tak.

Preben

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.
Genfind balancen og bevægeligheden med et Rolf metode forløb!

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 23 49 11 49
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk
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Ølbrygningsudstyr i mejeriet i Stenmagle 
– det er da udvikling

Dorthe og Anders Larsen har mejeriet på 
Mejerivej 7, hvor firmaet AL-SLIB ligger i for-
vejen. Her er i tidernes morgen brygget meget 
mælk og smør, men nu er her ølbrygnings-
udstyr, så kom ikke og sig, at der ikke sker en 
udvikling i lokalområdet.

Kom og se

AL-BRYG, som det nye firma hedder, er ikke 
et bryggeri, men firmaet sælger ølbrygnings-
udstyr og -materialer, ligesom der laves kurser 
i ølbrygning.  – Men kom selv og vurdér, smag 
på hjemmebrygget øl og hør om udstyr og kur-
ser. Det er slet ikke så dyrt, – så her er måske en 
super julegave til dig selv eller din nærmeste.

AL-BRYG har en brandbil som »branding«, 
men det skyldes nu mere Anders' passion for 
folkevogne. – Men det er altid et tilløbsstykke 
hvor han kommer frem. Alle store drenge 
elsker brandbiler og øl! Store tykke brandslan-
ger og fadøl – det må da kunne slukke alt.

Torsdag den 5. december kl. 19 er du 
som bylaugsmedlem hermed indbudt 
til en aften sammen med Dorthe og 
Anders, hvor vi ser på alle herlighe-
derne i det gamle mejeri. Også brand-
bilen. Der er selvfølgelig lidt til ganen 
og halsen, og derfor skal vi have en 
bindende tilmelding senest onsdag 
den 27. november til bylaugskasserer 
Preben Lemann på e-mail: lemann.
grafisk@gmail.com eller tlf. 4068 
0059. Arrangementet er gratis – men 
du skal være medlem af bylauget.

Det er nemt at brygge sit eget øl, siger Anders 
Larsen. Du skal have et godt udstyr, og så er 
der ½ times arbejde ved køkkenbordet, og 
derefter er det 3 uger i tønden og 2 uger på 
flaske, – så er det klar til at drikke. – Vi har 
været i gang med opstart af firmaet siden 
forsommeren i år, men gode ting tager tid at få 
i gang. Der skal findes de rigtige leverandører, 
der skal bygges et lager op og alle forholdene 

her på mejeriet er blevet godkendt af fødeva-
restyrelsen. Men nu er vi kommet godt i gang, 
og har allerede afholdt nogle kurser. Nu vil 
vi have det mere udbredt hos menigmand 
her i lokalområdet. Det er fint med køb via 
internettet, men det er ulig nemmere at kunne 
cykle hen til os, få en snak om det rigtige ud-
styr og så få os til at sælge dig en god løsning.

Øludstyr i Stenmagle Mejeri

Et startsæt koster 
kun kr. 460,-

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

Brugskunst  •  Salg af pileflet
Alt i blomsterbinderi  

Bryllup  •  Begravelser
Dekorationer  •  Fest  •  Hverdag

www.rosenstalden.dk
Find os også på Facebook

Åbningstider
Onsdag-fredag 10-17.30
Lørdag 10-14

v/Heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup

51 22 22 20
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WWW.BORDEBAENKE.DK

JR@BORDEBAENKE.DK

JOHNNY  ROLSTED
SORØVEJ 96,  4296 NYRUP

MOBIL  24 42 90 47

Dit eget kvalitetsøl kan du lave til en literpris 
på kun kr. 8,30 – så det kan sagtens konkur-
rere med alle specialøl på markedet. – Og 
smagen finder du selv. Der er mange mærker, 
og det skulle være mærkeligt om der ikke var 
et par stykker, som du blev rigtig glad for. 
Tænk på de muligheder du vil have med dit 
eget øl fremover – en god gave til venner og 
bekendte, og det bliver sjovere at forberede 
festerne på denne måde. 

Vi har også små fadølsanlæg, ligesom vi 
sælger små tønder og flasker i flere størrelser 
– bl.a. også med patentpropper. Vi afholder 
kurser hver 14. dag – åbne kurser, hvor du 
tilmelder dig, eller som firmakurser. Det er 
søndagskursus fra kl. 9 til 15, incl. smagsprø-
ver og frokost, og et åbent kursus koster kun 
kr. 795,-. 

På vores kurser brygges der to og to og I får 
20 liter øl til deling med hjem. Vi mødes 
præcis kl. 9.00 og starter med en kop kaffe 
og en ostemad. Vi får en snak om ølbrygning 
og hvad vi skal være opmærksomme på. 
Derefter går vi til bryganlæggene kl. 9.15. Der 
er løbende vejledning og hjælp undervejs. Der 
brygges et all grain bryg. Der serveres en stor 
sandwichs til frokost og vi smager på lidt for-
skelligt øl. Der er fri kaffe under hele kurset. 
Der er mulighed for at handle produkter efter 
brygningen, for dem der måtte ønske dette. 
Der gives 5% rabat på køb af bryganlægget, 
såfremt det købes på dagen. 

Et lille startsæt med et valgfrit smagskit koster 
kun kr. 460,- og så er man i gang. Når du så 
bliver helt vild med at brygge øl, vil et godt 
kvalitetsanlæg kunne fås fra kr. 4500,- men vi 
anbefaler at man ikke køber udstyr, før man 
har været på kursus og fået en god snak med 
os. Det er så ærgerligt at bruge penge på noget 
forkert.

På spørgsmålet om det hjemmebryggede øl 
kan holde sig lige så godt som købeøl, siger 
Anders at det kan det absolut ikke. Det drik-
kes meget hurtigere! Skulle man mod forvent-
ning få gemt en flaske i kælderen, holder den 
sig præcist lige så godt som købeøllet. 

Se mere på hjemmesiden www.albryg.dk

Der er mange typer øl!

Søndag 2. marts 2014 kl. 10.30 i 
 Stenmagle Kirke

Som altid slår vi katten af tønden i Stenmagle til 
fastelavn, og tag gerne familie og venner med. 

Kl. 10.30 i Stenmagle kirke begynder vi med 
gudstjenesten for hele familien, hvor prinses-
ser, prinser, trolde og klovne er velkommen i 
deres udklædning. 

Gudstjenesten er begyndelsen på fastelavns-
festen og det markeres med en kirkelig fest, 
som markerer begyndelsen på den lange 
fastetid før påske. Derfor klædte man sig ud og 
festede den sidste dag før fasten begyndte.

Efter gudstjenesten, som Maria har tilrettelagt 
i børnehøjde, går vi samlet over gaden til 
tøndeslagning i Stenmagle Forsamlingshus, 
Sorøvej 35.

Når konger og dronninger er kåret, og de 
bedst udklædte er fundet og tønderne faldet, 
sørger bylauget for, at der er pølser med brød 
og sodavand, kakao og en fastelavnsbolle
og kaffe, – gratis til alle deltagere.
 

Hjælp til Fastelavnssøndag den 2. marts 
2014 søges

Kære medlem 

Har du lyst til at hjælpe med at arrangere 
fastelavn søndag 2. marts 2014?

Vi har brug for hjælpere til fastelavn 2014. 
Har du lyst til at hjælpe, så kontakt tovholder 
Birte Agathon, på tlf. 4636 2189 og vær med 
til at arrangere fastelavn.

Første møde foregår hos Birte Agathon, Sten-
maglevej 23, onsdag d. 8. januar 2014 kl. 19.

Fastelavn søn 2. mar. 2014
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Hvad sker i lokalområdet?

Hvis det hele står med fed skrift er 
 arrangementet bylaugets.

NOVEMBER
tirsdag 12. november kl. 10-11.30 i Sognegår-

den. Sangcafé med Klaus og Pia.

onsdag 13. november kl. 19 - bylaugs-
møde om Juletræsarr. hos Vinni, 
Stenmaglevej 21A

tirsdag 21. november kl. 19 i Sognegården. 
Menighedsrådsmøde.

søndag 24. november kl. 10 - Julemarked i 
Stenmagle Forsamlingshus.

DECEMBER
Søndag, 1. december kl. 15 Stenmagle 
 Kirke. Juletræstænding i 
 samarbejde med kirke & bylaug.

Torsdag, 5. december kl. 19 Stenmagle 
 Mejeri, Mejerivej 7, Kom og se  
 ølbrygningsudstyr hos ALBRYG.

tirsdag 10. december kl. 10-11.30 i Sognegår-
den. Sangcafé med Klaus og Pia.

søndag 15. december kl. 15 - Nisseteater i 
Stenlille Sognegård.

JANUAR
onsdag 1. januar kl. 14 - Nytårsgudstj. i Sten-

magle Kirke med champagne og 
kransekage.

tirsdag 14. januar kl. 10-11.30 i Sognegården. 
Sangcafé med Klaus og Pia.

torsdag 23. januar kl. 19.30 i Sognegården. 
Lise Trap fortæller om sorg.

FEBRUAR
torsdag 27. februar kl. 18.45 er der koncert i 

Stenmagle kirke bl.a. med børne-
koret.

MARTS
søndag 2. marts kl. 10.30 FASTELAVN i 

Stenmagle Kirke i samarbejde 
med bylauget.

Følg med i hvad der sker på www.stenmagle.dk

Sikkerheds-
kursus

Så lykkedes det at få samlet folk til at komme 
og høre lidt om, hvordan man kan sikre sit 
hjem.

Dansk Låseservice v/Henrik, forklarede hvad 
der rørte sig på markedet omkring 5-6 stifter 
cylinder, som mange tror er indbrudssikre. 
Men det fik han hurtigt afvist.

Henrik viste simpelthen, hvordan man på 
få sekunder kunne få låsen op. Han fortalte, 
hvad man burde gøre, og jeg kan kun anbefale 
at få et sikkerhedstjek hos ham. Det er gratis – 
ring på tlf. 2477 2717 – brug muligheden nu.

Derefter fortalte Peter Grane om overvåg-
ningskameraer, trådløse og andre former, 
hvordan man kan sikre sit hjem.

Til sidst viste GN-Tømreren hvor let det var at 
komme ind gennem et vindue, og viste hvad 
man evt. kunne gøre for at sikre sig.

Efter en god aften med lidt mad, kaffe og 
hjemmebag, gik folk hjem med ny inspira-
tion. Jeg selv fik mange nye oplysninger om, 
hvad man skulle tage sig i agt for.

Tak til Peter Grane, Grane Sikring, og Henrik 
fra Dansk Låseservice for at stille op og give os 
nogle gode tips.

Gert

Kom og tøm 
Holmsgård

Til alle medlemmer af Stenmagle Bylaug!

Der er åben hus på Holmsgård, Sorøvej 
57, lørdag den 7. december kl. 10-15.

Det går ud på, at vi er ved at sælge gården, og 
vi har afholdt en del dage, hvor vi har haft 
kræmmermarked. Men nu skal resten væk, så 
kom og hent (næsten) hvad I vil. Alt er gratis 

– men dog kun for medlemmer af Bylauget.

mvh
Gert og Birgit

 
 
 
Rabat                                                            Marts/April
15%                                                                    
                                             

 
                                        V / Johnni Johansson 
                                        Engkrogen 6 
                                        4295 Stenlille 
                 
                  E-mail. jj@jjsm.dk   WWW.jjsm.dk   Mobil. 26857897 
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• Alt i tømrerarbejde
• Total, ombyg-, til- og nybyg

• Tag og facade, isolering, vinduer

E-FREE BYG
Tlf. 40 21 82 70

Tømrermester Erik Friis, Søtoften, 4100 Ringsted, www.e-free.dk

Assentorpgård mv

Der var engang en gård i Assentorp – kaldet »Assentorpgård« af Hans Erik Pedersen, der ejede 
gården fra 1969. Hans Erik døde i 2012, og boede i de fleste år i annekshuset ud mod Assentorp-
vej, da gården bag gadekæret efterhånden forfaldt helt. På billedet herunder ses annekshuset t.v.

Her ses gadekæret 
til højre i forgrun-
den ved krydset i 
Assentorp by. De 
mange grantræer 
vi kender fra 
nutiden var heller 
ikke vokset op – 
og der var direkte 
vej til Engkrogen, 
som ses i bag-
grunden. Billedet 
er fra 1955.

Foroven på næste 
side ses gadekæ-
ret i forgrunden 
med købmand og 
skole i baggrun-
den. Dette billede 
er fra 1909.

Her ses Enghavegård der også ligger i vejkrydset – bemærk 
briketfabrikken og udgravningen overfor. Der var gang i 
tørveproduktionen overalt i hele Åmoseområdet.

Købmand, forskole og kommu-
neskole fra 1952. Skolerne blev 
nedlagt i 1958 i forbindelse med 
at der blev lavet centralskole i 
Stenmagle. 

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

Stationsvej 5  .  4295 Stenlille
Tlf. 5789 4800  .  www.dbiplastics.com
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Holbæk kommune har nu købt det nedlagte 
observatorium i Brorfelde for 10 mio.kr. og 
vil lave et stort oplevelsescenter her kun ca 
15 min. bilkørsel nord for Stenmagle. 

Oplevelsescentret er budgetteret til ca. 42 
mio. kroner, og skal blive med overnatnings-
faciliteter samt aktiviteter omkring natur og 
astronomi. Forventningerne er på ca. 36.000 
gæster om året.

Med de store planer der også ligger for hele 
Åmoseområdet, er det vist på høje tid, vi 
her i Sorø kommune tager højde for denne 
mulige turistfremtid – og får lavet spæn-
dende adgangsveje udenfor de cykelfjendtlige 
regionsveje, overnatningssteder, turistvenlig 
skiltning, får lavet brochurer / hjemmesider 
(også på bl.a. kinesisk), ja, i det hele taget skal 
vi se på muligheder her i den nordlige del af 
kommunen. Det ligger nu lige til højrebenet at 
komme i gang med en ordentlig planlægning.

Stenmagles sidste købmand

Dagbladet 17-8-1996 (Lys)

Når ophørsudsalget er slut, onsdag den 28. 
august (1996), er en fornem epoke slut i det 
lille samfund Stenmagle. Efter at have været 
købmandsforretning i samfulde 82 år vil den 
store rødstensbygning på hjørnet ved Sten-
maglevej 55 ikke længere være i funktion som 
købmand. Frede Sørensen takker pænt af og 
siger farvel efter selv at have drevet forretnin-
gen i en meget lang årrække.

Rødstenshuset er bygget i 1910 og det var 
Frede Sørensens far, der i 1914 indrettede en 
købmandsforretning her. Selv fik han lov til 
som dreng at være med i det daglige arbejde, 
og han lavede lidt af hvert. Dengang kom folk 
til Stenmagle Mølle med deres korn, og på ve-
jen bestilte de købmandsvarer, som de så kom 
og hentede senere, når de var på vej hjem. 
Også mælkevognene holdt ind, og varerne 
blev hentet på hjemvejen. Dengang var der 
nemlig tid til de hele. Der var ikke så meget 
fart på, og folk levede et nøjsomt liv. Men det 
gav netop den hygge og menneskelige varme, 
som tit kom frem i købmandsforretningen, 
hvor der altid var tid til en snak. Her købte 
mændene tobak og konerne gryn til grøden.

Frede Sørensen tog realeksamen i 1937 på 
den daværende realskole i Stenlille, og fra det 
tidspunkt kom han for alvor med i driften 
af købmandsbutikken i Stenmagle. Faderen 
døde i 1970, og han arbejdede derefter for sin 

Brorfelde som turistcenter

Billedet er fra www.brorfelde.dk og er fra årets 
friluftsgudstjeneste. Se også Budbringer nr. 20.

   
  

   
   

   
 

 

   
  

 

   
   

   
 

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

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

Følg med i hvad der sker på www.stenmagle.dk
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Folkedans

Stenlille Folkedansere vil gerne invi-
tere alle læserne til en svingom udi 
folkedansen, så I kan opleve hvad 
dansen og musikken gør ved en.
– Man bliver i godt humør og får sam-
tidig motion og nye venner. 

Vi danser hver torsdag kl. 19.30 i Ak-
tivitetscenteret, Hovedgaden 60 B. 
Indgang ad Sneppevej i Stenlille.
Evt. henvendelse: Formand, Kirsten 
Lund, tlf. 3012 3232.

mor, der førte forretningen videre. Hun døde 
i 1976, og nu var han blevet ene om butikken. 
Han giftede sig aldrig – det har han ikke haft 
tid til, fortæller han – så i dag er der ingen 
arving til at føre forretningen videre.
Det er en flot præstation, at den gamle køb-
mandsbutik i Stenmagle har kunnet klare 
de skiftende tider, hvor et utal af andre små 
købmandsforretninger landet over har måtte 
lukke. For selv om familien Sørensen og ikke 
mindst Frede selv er fulgt med tiden hvad 
varesortiment angår, er der stadig den gamle 
atmosfære på stedet – og så har der jo været 
det med, at »Sørensen har alt«, inklusive en 
stor, trofast kundekreds – og så har det kunnet 
lade sig gøre.
Frede Sørensen holdt ophørsudsalg i ugen op 
til onsdag den 28. august 1996 – og efterføl-
gende flyttede han til torvet i Sorø.

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

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk

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
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Bestyrelsen   
Formand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille gn-projektering@email.dk 4030 7731
Næstformand Marianne Justesen  Sorøvej 55, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5789 0177
Sekretær vakant  
»Hus-far« John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699
Kasserer /red. Preben Lemann Rønnevej 4, 4295 Stenlille lemann.grafisk@gmail.com 4068 0059

Suppleant Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Suppleant  Birte Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  birte.agathon@gmail.com  4636 2189

Revisor Torben Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732

Udlejningseffekter for medlemmer:
Grill  kr. 0,-  (dep. kr. 50,-) Marianne  5789 0177
Pavillon 5x10 m (2011) kr. 0,-  (dep. kr. 500,-) Marianne  5789 0177
Rullestillads kr. 100,-/weekend (dep.kr.500,-) Gert Nielsen  4030 7731
Køleskab til drikkevarer kr. 100,-/weekend (dep.kr.500,-) Gert Nielsen  4030 7731

Medlemsbladet »Budbringer« – og hjemmesiden www.SteNMAGle.dK
Næste Budbringer (Nr. 57) har deadline 29. januar og udkommer sidste halvdel af februar 
måned. Deadline er 4 gange årligt, ca. 1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj. 
Stof kan afleveres til ethvert bestyrelsesmedlem eller til redaktøren Preben Lemann. 

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

Stenlille Naturgaslager  •  Merløsevej 1 B  •  4296 Nyrup
Tlf. 9955 4029  •  E-mail:  anehj@dongenergy.dk

Følg med i hvad der sker på www.stenmagle.dk


