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Older-
mands-
ævl
Forårssæsonen er i gang,
der var cykeltur den 28.

maj i Assentorpområdet, og jeg håber at de der
deltog, fik en interessant og hyggelig tur. 

Livet går sin gang i vores lokalsamfund, og set
fra bylauget går tiden til tider stærkere end pro-
jekterne kan følge med. Vores projekt i forbin-
delse med fattighuset har af naturlige grunde
(temperaturen) været i dvale, men vi håber, at
vi kan lægge gulv, således at en egentlig udnyt-
telse i sommermånederne snart kan blive aktu-
el. Her kan vi takke vore trofaste pensionister,
der har ydet en meget stor indsats i forbindelse
med istandsættelse at huset. Alle læsere er vel-
komne til at kikke ind. Vi holder vore vante
arrangementer her i foråret, der er Sct. Hans bål
og vores deltagelse med en bod på Stenmagle
kræmmermarked. Herudover er turen kommet
til den ølsmagning, som gennem tiden har væ-
ret bebudet adskillige gange. Det bliver en

Oldermand Henning Højte Hansen

rundvisning på Microbryggeriet i Holbæk, med
efterfølgende smagning på deres øl.  – Der er
mulighed for at se indenfor hos vores store
nabo - DONG naturgaslager - tirsdag den 15.
august kl. 19. Benyt lejligheden!
Menighedsrådene Stenlille/Stenmagle afholder
Grundlovsfest den 5. juni i Præstegårdshaven i
Stenmagle. Bylauget er ikke selv impliceret,
men vi synes, det er et godt initiativ som Maria
Hjort har taget. Festen foregår i præstegårdsha-
ven, og der vil være grundlovstaler, jazz-musik,
gymnastik v/SNIF og FDF’erne sørger for sno-
brød til børnene. Se yderligere om alle arrange-
menterne inde i bladet. Hermed ønskes alle
læsere, et godt forår.

Med venlig hilsen 
Henning Højte Hansen

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...

www.stenlilleblomster.dk

Kontingentbetaling til bylauget
Vores økonomimester Vinni oplyser, at
du er meget velkommen til at overføre
medlemskontingentet på kr. 100,- via
netbank. Bylaugets bankkonto har reg.
3516 og kto. 3516 135 727. 
Husk at skrive navn og adresse, så vi
kan se, hvor pengene kommer fra!!!
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Sorø Maskinudlejning 
Metalvej 29 · 4180 Sorø
Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71
www.soroemaskinudlejning.dk  ·  sm@soroemaskinudlejning.dk
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Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.

Skt. Hansbål 
i Stenmagle

Fredag aften den 23. juni på Stenmaglevej 17

Fra kl. 20.00

Hvor boderne åbner med salg af
vand - øl - kaffe - te - kager - is - pølser

Kl.  21.00

Båltale ved Oldermand Henning Højte Hansen

Hvorefter bålet tændes

Fællessang og alm. fælleshygge

Alle er velkomne!
Stenmagle Bylaug



4 · Stenmagle-budbringer nr. 26 – juni 2006

Knive og sakse slibes
Kobber og messing pudses

M E T A L S L I B E R I

v/Anders Larsen
Mejerivej 7 · Stenmagle
4296 Nyrup

5780 3180
www.alslib.dk    ·    alslib@alslib.dk

Kræmmermarked i Stenmagle

Stenmagle Bylaugs bod på Stenmagle Kræm-
mermarked 2006:

I år er der kræmmermarked fra fredag den 14.
juli kl.16.00 til søndag den 16. juli kl. 16.00
2006, arrangeret af Stenmagle Forsamlings-
hus.

Stenmagle Bylaug har hvert år en bod på det
hyggelige Stenmagle Kræmmermarked.  Vi
vil gerne hjælpe til med at gøre det til et end-
nu større marked, så vi indsamler gode effek-
ter til vores bod igennem hele året, – så har
du/I nogle effekter som du/I vil give os til
vore bod – så kontakt Vagn 57 80 55 34! 
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Torvet 27 · 4293 Dianalund 

45 12 18 30 

Bryghus No. 5

Ølsmagning på bryghus i Holbæk, 
torsdag den 6. juli 2006 kl. 18.30

Stenmagle Bylaug inviterer på rundvisning
og foredrag om ølproduktion, efterfulgt af en
smagning på produkterne. Det er nødvendigt
med forhåndstilmelding til Henning Højte
Hansen på tlf. 5780 5244 eller på mail:
hojte@stenmagle.dk
Prisen er 75 kr. pr. deltager, hvilket dækker
rundvisning, smagning, og transport. Den
reelle pris er lidt højere, men bylauget giver et
lille tilskud. Derfor kun for medlemmer!
Bryggeriet kan modtage 15 gæster ad gangen
så først til mølle. Hvis der er større interesse
vil vi gentage besøget.

HHH

DONG-besøg
Bylauget har kontaktet DONG på Merløsevej
1b  for en rundvisning

tirsdag den 15. august 2006 kl. 19.00

Du skal tilmelde dig senest torsdag den 10.
august til Vagn på tlf. 5780 5534.

Alle over 14 år er velkommen.

Vagn Dalbjerg Jensen
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Jesper

SCHRØDER

AUT. E
L-IN

STALLATØR

Stenmaglevej 19

4295 Stenlille

Tlf. 5
7 84 01 20

Fax 57 84 01 30

www.volt.d
k

Kan DU hjælpe når det gælder ??

Hvornår har DU sidst taget et førstehjælpskursus ??

Over 65.000 personer kom til skade i trafikuheld i 2004, det er over 178 uheld pr DAG !! 

Børn fra 0 – 14 år kom i 2003 ud for mere end 150.000 ulykker, det er 17 ulykker hver TIME !!

Kan du håndtere en tilskadekommen på forsvarlig måde ??…….
- og hvem skal yde førstehjælp til DIG hvis du kommer ud for en ulykke ???

Nu har DU chancen for at lære førstehjælp – hurtigt, spændende & til en overkommelig pris !!!

Dansk Røde Kors - Ringsted afdeling, tilbyder kurser i :

12 timers grundlæggende førstehjælp.

Generelt om kurset:
Kurset afholdes over 4 hverdagsaftener, 18.30 – 21.45 (et sted i Stenmagle).

Kurset er kompetencegivende, & godkendt af Dansk Råd for Genoplivning.

Der skal være min. 12 og max. 16 deltagere pr. kursus, og alle deltagere skal være fyldt 14 år på 1. kursusaften.

Deltagerpris kun 125,-/pers., incl. førstehjælpsbog, nødvendige materialer & kursusbevis.

Kursusinstruktør: Claus Haagensen, Dansk Røde Kors – Slagelse/Ringsted afdeling.

Kursusindhold:
Bl.a. trinvis førstehjælp til både børn og voksne, hjertemassage, førstehjælp til ulykker i hjemmet, på jobbet, i
trafikken & i fritiden, basal sygdomslære, ledskader, brud, shockforebyggelse, basal anatomi, & masser af 
praktiske øvelser

HUSK: Der er kommet nye principper for genoplivning i både 2000 og 2004

Kurset er et Befolkningskursus, der er støttet af Indenrigsministeriet/Tipsmidlerne, derfor er prisen 
kun 125,-/pers. - men der er rift om pladserne, så det gælder om at komme først til mølle….

Mød op i ”praktisk tøj” – da der vil være en del øvelser ”på gulvet”, og medbring gerne kaffe/the til pauserne.
Der udleveres kursusbevis efter endt deltagelse i alle lektioner.

Kurset afholdes på følgende datoer:

(Desværre er det ikke lykkes inden deadline at få datoerne på plads. Der vil komme opslag og

indlæg i lokalaviserne senere – vedr. datoer og sted.)
Alle dage fra 18.30 – 21.45 
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Annonce

GRUNDLOVSFEST I PRÆSTEGÅRDSHAVEN 

STENMAGLE PRÆSTEGÅRD

Vores sognepræst, Maria Hjort, åbner sin præstegårdshave den 5. juni (2. pinsedag)
til Grundlovsfest.
Et lokalt Jazz orkester spiller, vi skal høre Grundlovstale, en tryllekunstner optræder
for børnene, lokale springgymnaster optræder på plænen.
FDF laver bål og bager snobrødspølser med børnene.

Program for dagen:

• Kl. 12.00 Fælles frokostspisning (medbragt frokostkurv og drikkevarer)
• Kl. 12.00 Jazz
• Kl. 13.00 Grundlovstale ved MF Jacob Jensen, venstre  
• Kl. 13.30 Tryllekunstner optræder for børnene
• Kl. 14.15 Jazz
• Kl. 15.00 Springgymnaster fra SNIF
• Kl. 15.20 Jazz
• Kl. 16.00 Afslutning

Der vil være telt, borde, bænke og stole, men tag gerne et tæppe med, så I kan sidde 
på græsplænen.

Husk selv at medbringe drikkevarer til den medbragte frokost. Senere vil der være
mulighed for at købe øl/sodavand og kaffe/te med hjemmebagt kage. Der er is til 
børnene.

Parkering ved Stenmagle kirke – der er en sti, hvor man kan spadsere fra P-pladsen til
præstegårdshaven.

Arr.: Stenmagle/Stenlille menighedsråd.
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Den 26. marts var 10 friske medlemmer af
Stenmagle Bylaug ude at rense grøfterne
langs cykelstien for affald, fra Stenmagle til
Stenlille.
Tænk på hvor lang tid affald ligger i naturen.

Appelsin og bananskrælder    2-5 uger
Cigaretfilter    1-5 år
Cigaretpakke uden cellofan    1 år
Tyggegummi    5 år
Øl og vandflasker    10-500 år
Plastikposter    1000 år
Glasflasker    4000-1 mio. år
Malet træ    13 år
Aviser    3-12 måneder

I 2005 har det kostet
skatteyderne (dig og
mig) 45 mio. kr. for
statsskovene, stats-
vejene og amterne for
oprydning. Det er
dine og mine penge,
der er brugt!

Miljødag i regn 
og blæst

Cykeltur i
lokalområdet
Vi mødtes den 22. maj til vores prøvecykeltur
før selve cykelturen den 28. maj 2006. Vi cyk-
lede så mod Assentorp ad Stenmaglevej. I As-
sentorp cyklede vi forbi Højbodal og videre af
Øbrovej mod Skuerup mark, videre mod tegl-
værkssøerne, hvor vi håbede vi kunne spise
frokost på turen den 28. maj, men vi kunne
ikke komme ned til søerne, så den plan bliver
ikke til noget. Vi endte med at cykle mod
Brandstrup, hvor vi holdt en pause før vi
cyklede videre mod Orebo og Lårup inden vi
igen vendte næsen hjem ad til Stenmagle i
regn og torden. Vi blev enige om at vores prø-
vetur var blevet lidt for lang, så vi forkorter
turen så alle kan følge med den 28. maj. 
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Sandtoften 2 · 4296 Nyrup · Tlf. 57 80 30 33 · Biltlf. 20 12 63 15 · Fax 57 80 30 23

Nyrup VVS- og
El-service aps SBM

Hypnotisøren på Stenmaglevej

Den 8. februar sidste år flyttede vi ind i Haralds
hus på Stenmaglevej 7. Vi havde indtil vi flyttede
på landet boet 23 år i Tølløse by. Hvem er vi så? 
– Jo, først er der vores datter Lærke, som er
uddannet negleteknikker, og som er i gang med
en uddannelse til kosmetolog. Så er der Jesper,
som er uddannet tømrer. Han har stadig base
herhjemme, da han i perioder arbejder i udlan-
det. Min kone Janne, der er uddannet sygehjæl-
per og arbejder på Holbæk sygehus samtidig
med at hun driver et homeparty firma med salg
af damelingeri. Til sidst er der mig selv, Hans-
Henrik, jeg er uddannet hypnotisør og hypnoter-
peut. Jeg driver klinik her fra hjemmet, samtidig
med at jeg arbejder i psykiatrien i Sorø. 

Da Harald og hans familie havde boet i huset
siden 1945, bliver det i fremtiden nødvendigt at
foretage nogle gennemgribende forbedringer,
især vand-, varme- og kloakforbedringer er
absolut nødvendige. Derfor forventer vi i de
næste år at ændre på haven og husets tilstand
og udseende. Disse ændringer vil forløbe, som
tiden tillader det, i forhold til arbejde og klien-
ter i klinikken. Klienterne kommer især for at
blive hjulpet af med fobier, få mulighed for at
slanke sig samt stoppe med at ryge. Det skal
dog siges her til sidst, at når I hører hønsene
gale, er det ikke mine klienter, men naboens
søde høns.

Tv: Gl.brugsforening, derefter Fattighuset med Olsens købmand bagved, bagest i midten det gl. kommunekontor.

Haralds gl. hus - Stenmaglevej 7 - centralt i Stenmagle!
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

Fattighuset ·  Stenmaglevej 5

Fattighuset har vi fået sat i stand, så vi kan bru-
ge det til forskellige formål her i bylauget. Stav-
gængerne bruger huset hver lørdag når de mø-
des kl. 10.00 for at gå stavgang. Når de kommer
hjem bruger de Fattighuset til hyggeligt samvær
efter stavgangsturen. Vi bruger også fattighuset,
når vi sætter effekter i stand til vores bod på
Stenmagle Kræmmermarked.  Vi har i et hjørne
af lokalet lavet vores eget lille museum med
genstande fra landbruget i lokalområdet. Vi har
også en del effekter fra området, som er blevet
brugt i forbindelse med anlæg og vedligeholdel-
se af vejene før i tiden. Vi har stadig den gamle

vejtromle, som vi forsøgte at sætte i stand for
nogle år siden, men der manglede interesserede
medlemmer til dette. Som det ses af billederne
har vi fået sat et af rummene noget i stand, og
bl.a. fået nye vinduer. Men der mangler meget
endnu. Vi vil gerne have lagt et trægulv og op-
sat en brændeovn, så vi kan holde varmen.
Desuden vil vi gerne lave et nyt dørparti inden-
for de gamle skydedøre, så kulden endnu bedre
kan holdes ude. Så derfor mangler vi »hånd-
værkere« som har lyst til at hjælpe os med disse
ting. Har du lyst til at være med til dette, så
kontakt Vagn eller Leif (se tlf. bagest). 
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Nyrup Knallert
www.nyrup-knallert.dkn2261 3560 mail: nyrup@cykel.dkn

Salg af reservedele til alle typer cykler og knallerter · Reparation
af cykler og knallerter  ·  Ring eller mail for nærmere aftale.

Døjringevej 42
4180 Sorø

Omfartsvej udenom Stenmagle

Vi ønsker her og nu, at der må gøres noget
med trafikken på Sorøvej, inden der sker en
alvorlig ulykke på Sorøvej. – Politiet har kon-
stateret, at hver 4. bil kører for stærkt.

Forsamlingshus

Bylaugshus

Præstegård

Stenlille Naturgaslager

Ønske om en omfartsvej fra 125 underskrifter
er sendt videre til Vestsjællands Amts vejvæ-
sen, Ringsted Politi og Stenlille Kommune.

Vi har modtaget bekræftelse på, at de har
modtaget dem. Ringsted Politi skriver, at man
ingen kompetance har vedr. omfartsvejen.

Vestsjællands Amt og Stenlille Kommune vil
behandle sagen. Når baggrundsmaterialet er
færdigbehandlet vil de komme tilbage til
sagen.

Ugerløse har samme ønske som os, om at få
en omfartsvej.

Der er foretaget en trafiktælling og hastig-
hedsundersøgelse, men resultatet kendes ikke
endnu.

Skulle der blive grønt lys for en omfartsvej,
ved vi, det tager lang tid for en projektering.
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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

Ø
ko

.a
ut

.:
21

10
5

Abonnementsordning med kød og grøntsager

Åmosen på finansloven?

Af Kjeld H. Hansen, amtsrådsmed-
lem (S), Morbærvej 4, 4295 Sten-
lille Formand for følgegruppen
»Åmosen – Vestsjællands Grønne
Hjerte«. 

På opfordring af Vagn D. Jensen – der spurgte
mig »Hvad kom først – mennesket eller Åmo-
sen?« kommer her et lille bidrag til Budbring-
eren.

Hele Åmosen er et internationalt beskyttet na-
turområde, som Danmark er forpligtet til at
passe på. Men Åmosen rummer også en unik
historie om, hvordan mennesker, dyr og plan-
ter har levet i Danmark fra yngre stenalder til
i dag – den såkaldte kulturarv. I 1995 beslutte-
de det daværende regering – med Svend Au-
ken i spidsen – at lave en »nødfredning« af
Kongemosen ved Bodal, netop for at sikre
den rigeste del af kulturarven, der var ved at
bukke under for landbruget dyrkningsmeto-
der – og afvanding. Ideen med fredningen var
at redde den skjulte rigdom med en våd na-
tur, og samtidigt genskabe en naturlig Åmose
uden afvanding.
I 2001 udkom så en handleplan for naturgen-
opretning for den østlige del af Åmosen (fra
Skellingsted bro til Undløse bro) »Åmosen –
Vestsjællands Grønne Hjerte«. Planen beskri-
ver geografisk 13 delprojekter med handle-
plan og med en anslået pris for gennemfø-
relse. Her i 2006 besluttede den nuværende
regering så, med miljøminister Conny Hede-
gaard og kulturminister Brian Mikkelsen i
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E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

spidsen, at nedsætte en styregruppe – under
Skov og naturstyrelsen og Kulturarvstyrelsen
– der skulle komme med et skitseforslag til,
hvordan man kunne tænke sig »Åmosen –
Vestsjællands Grønne Hjerte« realiseret.
Skov og naturstyrelsen fik således penge til
projektopgaven. Projektet indebærer, at man
fastlægger en projektafgræsning i landskabet
og nøje undersøger tekniske arbejder og kon-
sekvenser. Samtidig foretages en økonomisk
beregning af mulige projektscenarier. Skov og
naturstyrelsen erkendte tidligt i projektforlø-
bet, at dette var en meget stor opgave, hvor
det var nødvendigt inddrage befolkningen i
arbejdet omkring skitseprojektet. En følge-
gruppe blev nedsat under styrergruppen,
hvor der er repræsentanter for lodsejere, land-
bruget, familiebrugene, foreningen til besva-
relse af naturen i den østlige åmose, sommer-
hus- og frijordsejere, Danmarks naturfred-
ning, kulturarvsstyrelsen, kommune og amt.
Vi har nu i følgegruppen haft en møderække
(se også www.skovognatur.dk/Emne/Natur-
beskyttelse/Naturpleje/Naturprojekter/Aam
osen/Nyt/) og været på to ture, hvor vi har
set på henholdsvis Åmosen og to naturopret-
ningsprojekter i det sydsjællandske. Det er
ingen hemmelighed, at der er meget modstri-

dende interesser og mange følelser i spil, når
man taler naturgenopretning – og ikke mindst
»Hvad skal der ske med min ejendom«. 
Følgegruppens opgave er således at få så
mange opklarende svar på de tekniske, juri-
diske og økonomiske spørgsmål som muligt.
Et helt central spørgsmål er, hvor meget der
skal vådgøres i Åmosen for at naturgenopret-
te og bevare kulturarven. Her spiller en digi-
tal højdemåling af landskabet en vigtig brik,
således at man kan lave computeranimationer
af en vådgøring.

Til slut vil jeg opfordre Budbringernes læsere
til at deltage i det offentlige debatmøde, der
afholdes inden sommerferien, når skitsepro-
jektet ligger klart. 

God sommer!
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Udlejning af minigraver
m/ og u/fører

Gravearbejde med rendegraver udføres

Ring for tilbud!

Entreprenør
Johnny Kristiansen
Sorøvej 64 · »Frølund« · 4295 Stenlille
Mobil 26 17 15 50
Privat tlf. 57 80 02 20

Der er gang i campingpladsen

Arrangementer på Assentorp Camping som-
meren 2006

Lørdag d. 3. juni: 
Pinsefrokost – måske i det grønne?

Fredag d. 23. juni: 
Fællesspisning kl. 18.00 og så går vi ud og
tænder Sankt Hans bålet kl. 21.00

Lørdag d. 22. juli: 
Sommerfest med dans til orkester.

Lørdag d. 12. august: Pool party 

Lørdag d. 30. september: Afriggerfest

Vi vil løbende igennem sommeren arrangere:
Kondibingo, div. boldkampe, badedage med
konkurrencer, 5-kampe, bål, grill hygge, mini-
golf- og pentanqueturneringer m.m. 

En hilsen til lokalbeboerne fra lejr-
cheferne

Så fik vi overstået camping caravanen d. 13.
maj. Vi var nogenlunde heldige med vejret,
det kneb lidt med besøgende udefra, men alt i
alt var det er ok arrangement. Vi spillede fod-
bold med Stenlille by og det var meget under-
holdende, og vi var enige om, at det vil vi
gøre igen en anden gang. Om aftenen spillede
det lokale band »skæve helligdage« op til
dans og de var som altid fantastisk gode. Ved
midnatstid var lejrcheferne trætte og så blev
der lukket ned for den dag.Vi påregner at
åbne grillen til Kristi Himmelfartsferien og
igen i år kan vi tilbyde et bredt sortiment til
rimelige priser. Husk at I kan bestille morgen-
brød og aviser hos os, det skal bare gøres
dagen før. Vi laver et skilt til Højbodalvej,
hvor I kan se arrangementer, aktiviteter, sorti-
menter og priser.

Rigtig god sommer til Jer alle.

Til højre ses et ældre luftfoto fra camping-området. Vejen på tværs øverst i billedet er Granbakkevej. Den buede
vej der fra toppen af billedet går ned i granskoven, er trasséen fra den gamle jernbane, der går over i Højbodalvej.
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Bestyrelsesadresser mv. 2006
Oldermand/kultur.fm. Henning Højte Hansen Engkrogen 16 4295 Stenlille hojte@stenmagle.dk 57 80 52 44
Kassemester Vinni Jensen Stenmaglevej 21A 4295 Stenlille v-s@mail.dk 57 80 49 41
Sekretær  Vakant
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Bestyrelsesmedlem John Christophersen Rønnevej 2 4295 Stenlille annegretejohn@mail.dk 57 80 46 33
Bestyrelsesmedlem Preben Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille lemann@stenmagle.dk 40 68 00 59
Bestyrelsesmedlem Helle Runa Mejerivej 17 4296 Nyrup booghelle@mail.dk 57 80 52 87
Teknikudv.fm. Vagn Dalbjerg Jensen, Rønnevej 8 4295 Stenlille vagn.birte@get2net.dk 57 80 55 34
Socialudv.fmd.  Marianne Justesen Sorøvej 90 4295 Stenlille marianne.justesen@privat.dk 57 80 40 62
Suppleant Inge Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@image.dk
Suppleant Jens Rasmussen Hasselvej 3 4295 Stenlille 57 80 58 90
Revisor Torben Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Revisor Leif Hansen Rønnevej 3 4295 Stenlille 57 80 44 41

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999) kr. 25,- pr. stk. Henning   5780 5244
Grill kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Vagn   5780 5534
Pavillon 3x9 m (2004) kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Vagn   5780 5534

Medlemsbladet – BUDBRINGER – og hjemmesiden – WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 27) er den 19/9-2006, og bladet forventes at udkomme i midten af oktober.
Stof kan afleveres til nærmeste bestyrelsesmedlem (se ovenstående liste)!  Annoncer inde i bladet koster kr.
200,- pr. stk./nr. – For- og bagsideannoncerne er dog lidt dyrere.  Kontakt bestyrelsen herom. Der følger hjem-
mesidelink med, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. – Redaktionen til
dette nummer bestod af: Marianne, Henning, John og Inge, Birthe og Torben, Vagn, Vinni, Annette og Preben.


