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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

Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

Kontingentbetaling til bylauget
Vores økonomimester Vinni oplyser, at du er 
meget velkommen til at overføre medlems-
kontingentet på kr. 100,- via netbank. 
Bylaugets bankkonto har reg. 3512 og 
kto. 3516 135 727. 
Husk at skrive navn og adresse, så vi kan se, 
hvor pengene kommer fra!!!

Så er vi på vej med forårets arrangementer, som vi 
håber bliver oplevelser med bylauget. Det første 
var cykelturen, der i år styrede mod Nordskoven 
med de seværdigheder der her kunne bydes på.
Sct. Hans aften ser vi frem til. Den forløber som 
sædvane og årets båltaler er John Alex, vores tidli-
gere borgmester i Stenlille. »Grønt« og tørt brænd-
bart materiale er velkomment på bålpladsen.
Grundlovsdag er der fest i præstegårdshaven. 
Det er ikke Bylaugets arrangement, men alligevel 
er det værd at reklamere for. Det plejer at være 
rigtigt hyggeligt.
Så kommer vi til kræmmermarkedet, »værdiful-
de« effekter er velkomne, kræmmermarkedet er 
en af vores væsentligste indtægtskilder, næst efter 
kontingentindbetalingen.

Vi vil ønske at vores trofaste medlemmer, som nu 
er i stigende antal, vil få en god og hyggelig som-
mer. Det er yderst positivt, at så mange til stadig-
hed bakker op omkring bylauget via deres med-
lemskab. Vi synes specielt det er positivt i sam-
menhæng med at andre foreninger, for eksembel 
DGI på landsplan har mistet 10.000 medlemmer.

Hvis der er nogen der savner en lovet opfølgning 
af Åmose-projektet, er årsagen, at der p.t. intet 
projekt er p.g.a. at regeringen har stoppet det stor-
stilede naturprojekt.  Vi vender tilbage, når vi har 
information om nyt.

Vel mødt til arrangementerne sommeren igen-
nem.

Henning Højte Hansen
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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.

Annonce 2007  20/03/07  9:55  Side 1

Vi holder Sankt Hans aften igen i år i fårefolden, Stenmaglevej 17.

Så kom og vær med, når vi tænder op i grillen og sælger pølser til rimelige priser.

I vores telt kan man købe kaffe/te, kager, øl og sodavand, alt dette til rimelige priser

Der vil også være mulighed for at købe is, som i år gerne skulle være kolde.

Båltalen bliver holdt kl. 21.00 af John Alex Jensen inden vi sender heksen til Bloksbjerg.

Vi åbner kl. 20.00 med salg fra grill og kaffebar.

Sankt Hans mandag 23. juni kl. 20

Hjælp os med at bygge et rigtigt flot Skt. Hans bål 
på Stenmaglevej 17.
Til dette formål mangler vi store grene og andet 
brændbart haveaffald, – men venligst kun »rent« 
brændbart affald!
Har du dette, så aflevér det gerne midt på grun-
den, Stenmaglevej 17, så vi kan bygge et rigtigt 
flot Skt. Hansbål.
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Ny kropsholdning        med Ida P. Rolf metode

Ved at arbejde med kropsholdningen er det muligt at gøre op med tilbageven-
dende skavanker. Jeg behandler bl.a. folk med: Nakke-/skulderproblemer, 
rygproblemer, iskiassmerter, uro i benene og ben der kramper, di-
skusprolaps og smerter i armene p.g.a. computerarbejde.

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 57 89 11 99
E-mail: 5xmadsen@mail.dk

Grundlovsfest i præstegårdshaven
torsdag  5.  juni

Sidste år var der 200 mennesker til Grundlovs-
fest, og nu håber vi på mindst lige så mange.  FDF 
laver bål og bager snobrødspølser med børnene. 
Der vil være telte, borde, bænke og stole, men tag 
gerne et tæppe med, så I kan sidde på græsplæ-
nen. Husk selv at medbringer frokost. Drikkeva-
rer kan købes, ligesom der bliver mulighed for at 

købe kaffe/te med hjemmebagte kager. Der er so-
davandsis til børnene.
P.S. Parkering ved Stenmagle kirke – der er en sti, 
hvor man kan spadsere fra P-pladsen til præste-
gårdshaven.
Arrangeret af Stenlille og Stenmagle menigheds-
råd samt sognepræst Maria Hjort.
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www.Booknet.dk
v/Annette LemannSalg af

Brugte bøger
annettes@bog.dk

Tlf.: 50 52 60 75

Program:

13.00 Madkurv og Jazz
14.00 Tale ved folketingsmedlem for Venstre
 Louise Schack Elholm
14.30 Tryllekunstner
15.00 Springgymnasterne fra SNIF
15.20 Jazz
16.00 Folkedansere og »line«-dansere 
 fra Stenlille
16.30 Mere Jazz
16.50 Sognepræsten siger tak for i dag.
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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

Alslib-annonce 2007  20/03/07  10:21  Side 1

Kræmmermarked på sportspladsen_____

Vi kunne desværre ikke få et program fra Forsamlingshusets bestyrelse, da dette ikke foreligger end-
nu. – Vi kan derfor kun opfordre til igen i år at bruge juli måneds kræmmermarked på sportspladsen 
bag Stenmagle skole som en slags byfest for Stenmagle og omegn. 
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Kræmmermarked på sportspladsen_____fredag 11. juli – søndag 13. juli 2008

Nu er det snart tid til det årlige kræmmermarked i Stenmagle, hvor vi fra Bylauget vil være til stede med 
vores bod. Der sælger vi til fordel for Bylauget alle de mange effekter, som vi har fået igennem årets løb 
fra medlemmerne og andre bidragsydere. Hvis du stadig har ting som du gerne vil skænke til fordel for 
Bylauget, modtager vi dem gerne. Kontakt Marianne Justesen, 5780 4062 for at aftale nærmere.

Assentorp Byg 40 50 55 59

Tømrer Jacob Christiansen  •  Assentorpvej 127  •  4295 Stenlille

assentorpbyg@hotmail.com

Tømrer- & snedkerfirma
Kvalitet til fornuftige priser
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er væk, og det samme er de mange træhuse, som 
arbejderne boede i, samt det store spisested, hvor 
man kunne beværte 200 mennesker ad gangen. I 
1960 startedes en afvanding af en del af mosen, 
hvorved både biologiske og kulturhistoriske 
værdier er i fare for at forsvinde. Området er i 
Landsplandirektivet udpeget som bekyttelses-
område, og store dele af området er fredet.

3 AD MAGLEBJERGVEJ
Der er ikke adgang videre fra toppen af Magle-
bjerg. Man skal ned ad trappen igen til Magle-
svinget, der fortsætter gennem en tidligere grus-
grav. Her udvides stien igen til en egentlig vej. 
Ved Maglebjergvej drejes skarpt til venstre ad 
denne. Til højre er der åbne marker. Området er 
en del af det oprindelige Assentorp sommerhus-
område, hvor grunde skulle udstykkes så store, 
at der på hver ejendom kunne være både brønd 
og septiktank til kloakering. Efterspørgslen efter 
den type grunde var imidlertid så ringe, at pla-
nen blev opgivet. Efter at have passeret en ind-
hegnet granplantning på venstre hånd, drejes 
der til venstre.

4 INDIANERBAKKEN
Stien går nu gennem et gammelt grusgravsom-
råde. Det kaldes i folkemunde Indianerbakken, 

men det er uklart, hvor navnet stammer fra. Sti-
en slutter ved Assentorpvej, hvor der drejes til 
højre.

5 FÅREFOLDEN
Hvor den indhegnede fold på venstre hånd slut-
ter, drejes til venstre op til lågen ind til folden. 
Færdsel gennem folden skal ske stille og roligt, 
da der går får. Det er forbudt at tage hunde med 
ind i folden, men det kan lade sig gøre at gå uden 
om den ved at følge pilene. Der er udgang fra 
folden ad en låge ud til P-pladsen, hvor sporet 
slutter.

BOTANIK
Assentorp/Maglebjerg-området er beliggende på 
grusaflejringer fra istiden. Floraen i området be-
står derfor af tørketålende plantearter, der er i 
stand til at gro under de forhold, der hersker på 
sådanne tørre arealer. Om-
rådet er efter sjællandske 
forhold meget specielt og 
rummer plantearter, der i 
Danmark hyppigst findes i 
Jylland. I og omkring det 
afgræssede overdrev ses 
store mængder af den på 
Sjælland sjældne Liden Fug-

Tur til Andelslandsbyen Nyvang______

Søndag den 17. august er vi en gruppe fra Stenmagle Bylaugs bestyrelse, som tager på tur til Andels-
landsbyen Nyvang. Vi tager afted fra Fattighuset, Stenmaglevej 5, kl. 10, så har du lyst til at deltage, er 
du velkommen til at møde op kl. 10 og tage med os derop. Entréen koster 80 kr. for voksne og 40 kr. for 
børn 4-12 år. Hunde må medtages i snor, men husk poser. – Der er grupperabat fra 10 personer. – I kan 
selvfølgelig også bare selv køre derop. Adressen er Oldvejen 25, 4300 Holbæk. Åbent 10-17.

Traktørstedet »Madam Blå«

Så tærskes der langhalm...
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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

Annonce 2007  20/03/07  10:03  Side 1

Tur til Andelslandsbyen Nyvang______søndag den 17. august 2008

Oplev oldefars og oldemors tid. Det er et historisk oplevelsescenter for hele familien, og man ser an-
delstiden »blive levende«. – Denne weekend har overskriften »Jægernes Familieweekend«. Slagteren 
har åbent. Der er endvidere tærskeweekend, væve- og tekstiludstilling, ligesom damptromlen kører 
og mejeriet er i drift kl. 11-14. – Traktørstedet »Madam Blå« har åbent kl. 11-17. Køkkenet lukker kl. 16.

Kirken fra Igelsø/Brorfelde...
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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

Annonce 2007  20/03/07  10:12  Side 1

Vi holder åbent hus i Fattighuset, Stenmaglevej 5, søndag d. 31. august fra kl. 11-14 for alle indbyggere i 
Stenmagle, Vandløse og Assentorp og omegn.
Kom til åbent hus og se vores lokale, hvor vi holder møder og foredrag for alle interesserede.
Der vil være salg af øl og vand som kan nydes til de varme pølser frisk fra grillen.
Det vil også være muligt at købe kaffe/ te og kager.

Informationsdag  i  Fattighuset______
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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

Informationsdag  i  Fattighuset______

Der vil være underholdning for børnene.
Vi vil gerne vise vores lokaler frem til alle interesserede og snakke med alle om eventuelle nye tiltag, 
vi kunne lave i bylauget.  –  Så kom og besøg os i Fattighuset og tage din nabo med.

søndag d. 31. august kl. 11-14



12   Budbringer nr. 34 – maj 2008

Jes
per

SC
HR

ØD
ER

AU
T.E

L-IN
STA

LLA
TØ

R

Eng
kro

gen
10

42
95

Ste
nlill

e

Tlf.
57

84
01

20

Fax
57

84
01

30

ww
w.v

olt.
dk
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Åmosetur igen i år 
- med Jørgen Mogensen – lørdag 27. september

Start kl. 10 på Sorø Museum.
Guided tur på museet v/Ea Stevns Matzon, mu-
seumsdirektør for Sydvestsjællands Museum. 
Vi spiser så vores mad på et passende tidspunkt.
Herefter kører vi i biler til Åmose-området, hvor 
Jørgen Mogensen fortæller mere om de spæn-
dende lokaliteter.
Billederne på siden er fra sidste års Åmosetur 
med Jørgen Mogensen.
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Tømrervirksomhed 
i den gamle forskole

I efteråret 2005 flyttede min hustru Gitte, vores 
daværende 4 måneder gamle datter Victoria og 
jeg til Stenmagle. Vi havde købt et rigtig dejligt 
hus med masser af sjæl – den gamle forskole i 
Stenmagle beliggende Sorøvej nr. 49.

Da vi flyttede ind, var huset indrettet med selv-
stændig lejlighed på 1. sal, hvilket ikke var så 
praktisk, så renoveringen blev forholdsvis hur-
tigt igangsat. Arbejdet skred ikke helt så hurtigt 
frem, som vi kunne tænke os, da jeg som tømrer, 
ansat i et Roskilde-firma med arbejdsopgaver i 
det nordlige København, brugte mere af min fri-
tid på motorvejene end hjemme hos familien. Ef-
ter et par måneders pendlen fra Stenmagle til Kø-
benhavn tog jeg i fællesskab med min hustru den 
beslutning at starte som selvstændig tømrer.

Den 1. marts 2006 opstartede jeg således ATTEN-
TIF tømrerarbejder & tegnestue. Virksomheden 
henvender sig hovedsageligt til private kunder 
med små og mellemstore opgaver. Jeg driver 

virksomheden som en enkeltmandsvirksomhed, 
dog med hjælp fra min hustru, der er uddannet 
teknisk assistent inden for bygge- og anlæg og 
derfor har væsentlig større tegningskompetencer 
end jeg selv. Min hustru varetager alle tegnings-
opgaver i firmaet, selvom hun den dag i dag er 
uddannet og arbejder som folkeskolelærer.

Pt. varetager jeg tømrerentreprisen og bygge-
pladsstyringen i forbindelse med en tilbygning 
til et eksisterende sommerhus beliggende ved 
Maglesø. Det er en spændende opgave med mas-
ser af håndværksmæssige udfordringer. Og ud-
fordringer er der nok af. Som de fleste andre 
håndværksfirmaer ved jeg også hvilken opgave, 
der ligger og venter på mig, når jeg er færdig med 
den igangværende.

Det at starte egen tømrervirksomhed har haft 
stor indflydelse på familielivet, heldigvis i positiv 
retning, som vi havde håbet på. Så selv om jeg nu 
også udfører en administrativ side af tømrerger-

 
 
 
 

ATTENTIF  tømrerarbejder 
V/ Kim Foget Jørgensen, Sorøvej 49, Stenmagle, 4295 Stenlille 
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Professionel overvågning
erhverv & privat, med eller uden installation

 Tjek vores referenceliste og se mere på   bv-group.dk
 BV Group v/Benjamin Vohnsen
 salg@bv-group.dk / tlf. 6022 0015  man-fredag 8-20
 Lokal fagudlært forhandler Stenlille, kontakt os for et uforpligtende tilbud
 Salg af GSM alarmer, røgkanoner & mindre overvågning til private

ningen, så har jeg reelt fået mere tid hjemme hos 
familien, hvor vi nu har to børn. Foruden Victo-
ria har vi nu Frederik på 10 måneder.

Der er også tid til fortsat at gøre noget ved vores 
hjem. De gamle skoletoiletter i »gården«, er en 
bygning, vi i dag benytter som udhus. Bygnin-
gen har fået nyt tag og murværket er repareret. 1. 
salen på huset er nu næsten renoveret færdig, der 
mangler lidt gips, paneler og indfatninger, men 

så har vi også fået skabt en 1. sal med gode sove-
værelser, en garderobe, et godt trapperum og ba-
deværelse. Jeg har lige isat ny hoveddør og ter-
rassedør i huset og på sigt satser vi på at få reno-
veret alle husets originale vinduer, men det er et 
stort og meget møjsommeligt arbejde.

Ja, arbejde slipper nok ikke lige op i nærmeste 
fremtid – hverken i firmaet eller i vores hus.

Kim Jørgensen



Budbringer nr. 34 – maj 2008   15

Boyker Byg aps
Vanløsevej 4 · 4296 Nyrup

Tlf: 2928 7007 · Mail: boyker@mail.dk 

• Aut. kloakmester • Jord, kloak, beton
• 20 års erfaring • Tilbud gives

v/Freddy Boyker

Nymalede æg i Assentorp

Det ser ud til at det lykkes med det store projekt 
som Assentorp-folkene har gang i. Siden sidst er 
de 2 æg ved hovedindgangen fra Højbodalvej 
blevet forsynes med en flot ring, og hækken om-
kring ægget ved Granbakkevej er blevet klippet 
helt ned. – Vi er ved at undersøge, om vi kan fejre 
æggene på et tidspunkt, når vi er blevet helt fær-
dige. Arne Markussen, der ejer området, er villig 
til, at vi laver en dag, hvor vi besøger det gamle 
hønseri, så mon ikke det bliver til foråret?

Øverste billede er fra maj 2008. Herunder samt det 
midterste er fra 30'erne, og det nederste t.h. er fra 
nogle år siden, før istandsættelsen blev påbegyndt...
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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

SNIF ER FÆRDIG  for i år
SNIF er færdig for i år 
 
Stenmagle/Nyrup idrætsforening er gået på sommerferie, med undtagelse af 
vores springhold som træner t i l Søskovstævnet og som også skal give 
opvisning Grundlovsdag i præstegårdshaven. 
 
Vi er mange aktive gymnaster som træner hele vinteren og vi har det r igtig  
sjovt. Foruden gymnastik har vi også skydning, både pistol og riffel, og der 
mulighed for at spil le badminton på Stenmagle skole. 
I år holdt vi opvisning sammen med Stenli l le  idrætsforening og det var en 
rigt ig hyggelig eftermiddag. 
 
Vi starter sæsonen op igen ti l  september, og håber på en ny posit iv sæsson. 
 
 

 
 
Bil ledet i l lustrerer ”cirkus forbi” de sidste ord veksles, vi kommer igen ti l 
næste år, nu er kun oprydningen ti lbage, t i l  de sædvanlige. 
 

SNIF (Stenmagle/Nyrup idrætsforening) er gået 
på sommerferie, med undtagelse af vores spring-
hold, som træner til Søskovstævnet, og som også 
skal give opvisning Grundlovsdag den 5. juni i 
præstegårdshaven.
Vi er mange aktive gymnaster, som træner hele 
vinteren, og vi har det rigtigt sjovt. Foruden gym-
nastik har vi også skydning, både pistol og riffel, 
og der er mulighed for at spille badminton på 
Stenmagle skole.

I år holdt vi opvisning sammen med SIF (Stenlil-
le idrætsforening) og det var en rigtig hyggelig 
eftermiddag.
Vi starter sæsonen igen til september, og håber 
på en ny positiv sæson.

mvh. Mette Forsingdal

Billedet illustrerer »Cirkus Forbi«. De sidste ord 
veksles. Vi kommer igen til næste år. Nu er kun 
oprydningen tilbage – til de sædvanlige.
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Rønnevej 7  ·  Stenmagle  ·  4295 Stenlille
Tlf. 5780 5949  ·  4081 5949
linda@westsecurity.dk  ·  www.lindaskontorservice.dk

Verdens største producent af Aloe Vera

Linda Hesselmark
Uafhængig forhandler

Fra det lille digterhus i Vandløse
      af Asta Noomi Jørgensen

Et lille forårsdigt
Jeg bli'r så grebet, jeg bli'r så glad,  jeg bli'r så tin-
drende lykkelig! Hvornår var det sidst jeg sang 
forårskvad? Kan man glemme så eftertrykkelig?

Nu springer jeg ud som blomster i bed, eller ret-
tere spredt i min have, erantis, krokus og vinter-
gæk med,  oh fryd, her er vårens gave!

Og håbet grønnes, som græsset gror, mens små-
børn i vuggerne trives, og alle små ungere har 
sans for de kor, som gør, at vi alle oplives.

Ja, fuglestemmer og kid og lam, nu kappes om 
vårens toner, og åh, det ville dog være en skam, 
om vi glemte Ham, vor Forsoner.

Så lad os da synge vor lovsang ud med TAK for 
opstandelsens glæde. Han er jo med os, vor nå-
dige Gud, ved Ånden af glæde vi græde, og styr-
kes til sommerens glade tørn med venner og alle 
vi møder.

Især vil vi værne om vore børn, som rigt vore 
dage forsøder. 

TAK

Optimist-sangen
Melodi: Jubii ja ja, jubi, jubi ja

Venner, hvorfor skal man gå og være trist –
når man li'så godt kan være optimist.
Man bør aldrig la' sig skræmme hverken ude eller hjemme,
for man ved jo alting ender godt til sidst.

Det er min erfaring gennem mange år,
at det sjældent går så galt som visse spår.
Der er nok at stræbe efter, lad os bruge alle kræfter
for at ændre egne, ja og andres kår.

Altså, lad os lægge mod og kræfter i –
være glade, positive – ja og fri!
Lad os synge gode sange, glemme alt om tider trange,
det er der vist ovenikøbet mening i.

Vi er flere som går ind for energi –
den som findes i os alle: Fantasi.
Det er den vi sukker efter, for i fantasi er kræfter,
som kan gi' os alle glæde indeni.

Via fantasien kan man undgå kiv –
via fantasien kan man få et liv,
som på fantasiens vinger, tro og håb og glæde bringer
via kærlighedens vid're perspektiv.
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JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

 

Affald i lange baner

Som Marianne skriver på 
næste side, var det dejligt i år 
at der også deltog flere børn!
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Sekretær Marianne Justesen

Sekretærvrøvl

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

Affaldsindsamlingen søn-
dag d. 13. april var meget 
vellykket, da vi fik indsam-
let alt affaldet fra Stenmag-

le og hele vejen til Stenlille. Det var en rigtig hyg-
gelig søndag formiddag med mange deltagere. 
Især var børnene meget aktive indsamlere. Vi var 
blandt de 33.000 indsamlere, som var ude denne 
søndag for at samle affald ind. Der blev i alt ind-
samlet 187.137 kg affald og 177.489 dåser. - Vi delta-
ger også i indsamlingen til næste år, så sæt kryds i 
kalenderen ud for søndag d. 19. april 2009.

HUSK AT BESTYRELSEMØDERNE ER ÅBNE 
FOR ALLE MEDLEMMER AF BYLAUGET.
Henvend jer til sekretær Marianne Justesen (se 
bagsiden) for at få en dagsorden for mødet eller for 
at komme med forslag, som vi skal tage stilling til 
i bestyrelsen.

Det er også ved henvendelse til sekretæren, at I kan 
få udleveret adgangskode og brugernavn til besty-
relsens lukkede område på vores hjemmeside.

Kommende lokale arrangementer:
Søndag d. 18. maj: Cykeltur med bylauget til 
Nordskoven ca. 10 km.
Torsdag d. 5. juni: Grundlovsfest 
Mandag d. 23. juni: Skt. Hansbål på Stenmagle-
vej 17 i fårefolden kl. 20
Weekenden d. 11-13. juli: Kræmmermarked i 
Stenmagle med vores bod
Onsdag d. 13. august: kl. 19.30 Bylaugs-bestyrel-
sesmøde hos Oldermand Henning Højte Hansen
Søndag d. 17. august: Bylaugstur til Andelslands-
byen Nyvang kl. 10 fra Fattighuset
Søndag d. 31. august: Info-dag i Fattighuset 
Lørdag d. 27. September: Åmosetur
Onsdag d. 1. oktober: kl. 19.30 Bylaugs-bestyrel-
sesmøde i Fattighuset, Stenmaglevej 5
Onsdag d. 5. november: kl. 19.30 Bylaugs-besty-
relsesmøde i Fattighuset med sidste frist for for-
slag til generalforsamlingen
Onsdag d. 12. november: kl. 19.30 Generalfor-
samling i Stenmagle bylaug.
Søndag d. 30. november: Juletræstænding i Sten-
magle.



Bestyrelsesadresser pr. 14. november 2007

Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16  4295 Stenlille hojte@stenmagle.dk 57 80 52 44
Kassemester Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A  4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk 57 80 49 41
Sekretær Marianne Justesen  Sorøvej 90  4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk 57 80 40 62
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@privat.dk 36 89 16 99
Bestyrelsesmedlem Birte Agathorn Stenmaglevej 23 4295 Stenlille steen.agathon@tdcadsl.dk 46 36 21 89
Bestyrelsesmedlem Kennet Kristensen Marienlunden 22 4296 Nyrup kennet@sponkie.dk
Suppleant Martin Bertelsen Stenmaglevej 6 B 4295 Stenlille martin@mber.dk 43 73 65 99
Suppleant Inge Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@privat.dk 36 89 16 99
Suppleant Birthe Kamper  Stenmaglevej 15  4295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32 
Bilagskontrollant Torben Kamper  Stenmaglevej 15  4295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Bilagskontrollant 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,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 3x9 m (2004)  kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062

Medlemsbladet – Budbringer – og hjemmesiden – www.StenMAgle.DK
Deadline til næste nummer (nr. 35) er den 25. sept. 2008, 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 hjemme-
sidelink med, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. – Redaktionen til dette 
nummer bestod af: Marianne, Inge, John, Vinni, Torben og Preben.


