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TRYKSAGER TIL ALLE

Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

Glædelig jul og godt nytår til jer alle

Juletræsarrangementet den 1. december blev i år afsluttet på Stenmagle skole på biblioteks-
gangen. Ved klaveret ses skoleinspektør Peter Svarre, der var mand for at vi kom i julehumør.
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Besøg et naturgaslager
Stenlille Naturgaslager har etableret et besøgscenter, hvor grupper
på 10-30 personer efter aftale kan få mere at vide om naturgas og
naturgaslagre. En udstilling fortæller om DONGs aktiviteter i ind-
og udland.

Interesserede grupper bedes aftale tid for besøg:

Stenlille Naturgaslager
Merløsevej 1 B, 4296 Nyrup
Telefon  4517 1707 – leverandør af dansk naturgas

Budbringer & hjemmeside
Deadline til næste nummer (nr. 17) er den 10/3-2003, og bladet forventes at udkomme ca. 1. april.  –
Stof bedes afleveret til sekretær/redaktør Preben Lemann, Lemann Grafisk, Mejerivej 8, Stenmagle,
Box 18, 4295 Stenlille, tlf. dag 5784 0058 / aften 5780 4476.  –  Webmaster er Kennet Kristensen, Tlf.
5784 0217, bylaugets webadresse: http://LAL.dk/stenmagle – E-mail: stenmagle@email.dk

Udlejningseffekter for medlemmer:
Video-camcorder, JVC (1999) kr. 50,-/påbeg. uge (dep. 300,-) Kennet 5784 0217
Digitalkamera (1999) kr. 50,-/påbeg.uge (dep. 300,-) Vinni 5780 4941
Spanske skillevægge (1999) kr. 25,- pr. stk. Henning 5780 5244
Grill, 50,-/påbeg.uge (dep.100,-) Vagn 5780 5534
Pavillon 3x3 m (1999) kr. 50,-/påbeg.uge (dep. 100,-) Vagn 5780 5534
Pavillon 3x9 m (2001) kr. 150,-/påbeg.uge (dep. 300,-) Vagn 5780 5534

Bestyrelsen december 2002:
Oldermand/kulturfm. Henning Højte Hansen Engkrogen 16 4295 Stenlille 5780 5244
Kasserer Vinni Jensen Stenmaglevej 21A 4295 Stenlille 5780 4941
Sekretær/redaktør Preben Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille 5780 4476
Ungdomsudv.fm. Kennet Kristensen Æblehaven 12 4295 Stenlille 5784 0217
Socialudv.fm. Helle Runa Mejerivej 17 4296 Nyrup 5780 5287
Teknikudv.fm. Vagn Dalbjerg Jensen, Rønnevej 8 4295 Stenlille 5780 5534
Bestyr.medlem Marianne Justesen Sorøvej 90 4295 Stenlille 5780 4062

Stenlille

Glædelig Jul
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Kassererens linjer
Som aftalt på generalforsamlingen vedlægger vi girokort i hvert
nummer af Budbringer. Du skal så selv huske om du allerede har
betalt. De 100 kr. pr. husstand kan også betales via netbank til vores
bankkonto - reg. 3516 kto. 3516 135 727 eller direkte til vores girokto.
reg. 1551 og kto. 8133719. – Vi glæder os til at se alle jer, der desværre
glemte at betale sidste år, samt alle jer nye, der er kommet til områ-
det. Husk at støtte op om et godt lokalinitiativ som bylauget.Kasserer Vinni

Fra kommuneplanen 1995-2005 har vi plukket
denne tegning over Stenmagle. Her er med 
sort angivet bevaringsværdige bygninger. 
Det er de ældre huse, som vurderes 
at have en arkitektonisk 
og/eller kulturhistorisk
interesse og betydning 
i bymiljøet.

Oldermandssnak

Stenmagle
Bylaug holdt
generalforsam-
ling den 13.
november, og det
første bestyrelses-
møde er afholdt.

Aktivitetskalenderen blev gennemgået og det
nye års aktiviteter blev fastlagt. Det har så
vist sig, at der har været mere opbakning end
vi turde håbe på. Derfor ser vi efter min
mening et godt nytår i møde, hvor vi vil for-
søge at sætte lidt mere skub i tingene. Older-
manden blev ved generalforsamlingen gen-
valgt for en ny 3-årig periode, og jeg glæder
mig til at opleve de kommende arrangemen-
ter og aktiviteter sammen med andre lokale.
Det er værdifuldt at kende sine nærmeste
medmennesker, specielt i tider hvor mange af
os til daglig arbejder meget langt væk.

Vi har netop haft juletræstænding den 1.
december i samarbejde med både kirke og
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Oldermand Henning Højte
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skole. Vores vikarierende præst, Christian
Tetens, startede kl. 15 med gudstjeneste i kir-
ken, hvorefter juletræet foran præstegården
blev tændt på foranledning af alle de delta-
gende børns råb til julemanden. Da vi ende-
lig så ham, havde han udskiftet kanen med
en Long-John, og det forstår man jo godt, når
der ingen sne var. – Der blev sunget julesal-
mer, hvorefter hele forsamlingen drog til sko-
lens bibliotek, hvor der blev solgt æbleskiver,
gløgg mv. Skoleinspektør Peter Svarre spille-
de til julesange og -salmer, indtil vi afsluttede
den hyggelige dag ca. kl. 17.30.

Jeg vil slutteligt ønske
alle vore læsere og med-
lemmer en god jul og et
godt nytår, samt takke
alle øvrige aktive for det
arbejde, der i årets løb er
ydet for lokalsamfundet.

Henning Højte Hansen
Oldermand
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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

Mangel på trafiksikkerhed

Vedr. Stenlille kommune, har der nu være
afholdt et orienteringsmøde i følgegruppen
vedr. trafiksikkerhed. Her deltog Bo Eriksen
og undertegnede.

Vi gentog de krav, vi hele tiden har været
fremme med:

Vestsjællands Amt (Sorøvejen):
Fodgængerovergang ved skolen.
Byskiltene flyttes sydpå til Ostrupvej.
Læskure sættes op, hvor bus 13 og 42 holder.
Byporte i begge ender af Stenmagle.

Stenlille kommune:
40 km/t på Stenmagle-
vej, hvor der er randbe-
byggelse.
Præstelyngen laves til
cykel- og gangsti.

Og så har der været trafiktælling i Sten-
magle i oktober måned.
Gamle tal fra 1993 fortæller, at der dengang
kørte 3999 biler igennem Stenmagle pr. døgn.
De nye tal her fra oktober 2002 viser, at der nu
kører 5831 personbiler og 889 lastbiler igen-
nem pr. døgn.

Så angående byporte, er der endnu mere
behov for dem nu.

Og så undrer vi os lidt over kommunens tek-
nikudvalg. I referatet fra kommunalbestyrel-
sens møde den 27. november søger kulturelt
udvalg, socialudvalget, økonomiudvalget og
folkeoplysningsudvalget om tillægsbevillinger
på ialt 4 mill.kr..  Men Teknikudvalget søger
ikke om noget, trods de mange mangler.
Er sikkerheden i Stenlille kommune den lave-
ste prioriteret, selv om det her kan koste men-
neskeliv?

Vagn Dalbjerg Jensen
Det lykkes med cykelstien, så det
kan nytte noget at presse på.
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MadamNorddal brugskunst & gaver

Normalt åbent fredag 15-18 og lørdag 10-13 eller efter aftale

Jeg har også forhandling afndbrugslotterietmmm

Jytte Norddal Hansen · Merløsevej 19 · 4296 Nyrup

Tlf. 57 80 36 40 · Mobil 20 42 38 40

Juletræsfest
lørdag d. 28. december 2002

i
Stenmagle forsamlingshus

kl. 14.00

Voksne kr. 20,-
Børn kr. 10,-

Billetter købes ved indgangen

Godtepose og sodavand
til børnene.

Julemanden har lovet at komme,
så kik ind og mød ham!
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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

www.lal.dk/stenmagle
På bylaugets hjemmeside, som efterhånden er
vokset til en stor side, kan du finde alle de
informationer du skal bruge om bylauget.
Siden bliver opdateret jævnligt, og du kan gå
ind at finde referater fra bestyrelsesmøder,
generalforsamlinger o.m.m. Desuden har
hvert udvalg deres egen side, der handler om
netop det arbejde, det pågældende udvalg
tager sig af.
Skulle du få lyst til at sende en mail, kan du
bare gå ind på vores mail-side og klikke på
den person, du synes skal have den.
Du kan også melde dig ind i bylauget via
siden. Det gør du ved at udfylde en formular

og så vil du senest et par dage efter få en
bekræftelse. Du kan betale via PC-bank!
I hele december har vi lavet en ekstra side
som handler om julen, juleopskrifter, julesan-
ge, find resndyret og julekalender. Det er en
rigtig god side for børn og juleglade menne-
sker. Julesiden bliver lukket samme dag som
vores juletræ bliver taget ned, altså søndag d.
5. januar. 
Synes du der mangler noget på hjemmesiden
vil jeg meget gerne kontaktes på tlf. 5784 0217
efter kl. 17 eller på mail kennet_12@mail.dk

Webmaster Kennet Kristensen
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Kaj  Nikolajsen
Stenmaglevej 34 · 4295 Stenlille

Tlf. 57 80 46 91 · fax 57 84 00 92 · bil 40 60 87 91

ASSENTORP
MURERFIRMA

Aut. Kloakmester
ApS.

Jord · Kloak · Beton · Murerarbejde · Ny- og ombygning

Generalforsamling 13. nov. 2002
i Stenmagle Forsamlingshus

1.Valg af dirigent/referent
John Alex Jensen blev valgt til dirigent, og
Preben Lemann påtog sig referentopgaven.

2a. Oldermandsberetning og godkendelse
Året i Stenmagle Bylaug er gået stille med
god opbakning. Vi har haft juletræstænding,
cykeltur i Påsken, Kræmmermarked med
2400 kr. i overskud, Skt. Hans, Affaldsopsam-
ling (der også gav godt), og vi er nu endelig
også igen blevet godkendt af kommunens fol-
keoplysningsudvalg som en forening, der kan
opnå støtte mv. Regnskabsmæssigt er det
også gået godt, men det vil Vinni tale mere
om senere.

2b. Udvalgenes beretninger.
Socialudvalget (Helle)
Udvalget står for de faste arrangementer, bl.a.
fastelavnsarr., ægtrilletur og juletræsarr. Vi
holder ca. 6 hyggelige og sjove møder årligt.
Teknikudvalget (Vagn)
Affaldskurve sat op på Sorøvej. Forsøg på at

flytte byskiltene på Sorøvej mod syd til Ostrup-
vej afvist af Amtet. Der vil blive afholdt møde i
kommunens trafikfølgegruppe med bl.a. øn-
skerne om 40 km/t på Stenmaglevej, Læskure
på Sorøvej, Fodgængerovergang og byportene.
Lovet tal fra trafiktælling, – vil komme i Bud-
bringer. I 1993 kørte der 3900 biler på Sorøvej. –
Tromlen er gået i vinterhi. Er der nogen, der har
gode ideer, er man velkommen. Vi kan godt
bruge flere i udvalget med lyst og energi.
Kulturudvalget (Henning)
Intet lavet i år.
Ungdomsudvalget (Kennet)
3 arrangementer og en del klubaftener. Solgt
lakrids på kræmmermarkedet. Bowlingtur
Slagelse. For 2003: sommertur og bowlingtur.
Alle beretninger blev godkendt uden yderligere
kommentarer.

3. Fremlæggelse af et revideret regnskab
og inventarliste og godkendelse heraf.
Regnskabet og inventarlisten blev uddelt og
kort gennemgået. Vi har mistet 25 medlem-
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Hovedgaden 48, 4295 Stenlille, Tlf. 5789 0608

Ungdomssiden
Ungdomsudvalget er startet med istandsæt-
telse af skurvognen. Vi går det meste af
december måned og istandsætter den. Vi
mødes hver torsdag kl. 19-22 og maler og ryd-
der op. Vi mødes for sidste gang i år den 19.
december og fortsætter så igen i det nye år fra
torsdag den 9/1. Hvis du har tid og lyst, må
du meget gerne komme at hjælpe med.

Klubaftener og kontingent
Vi har besluttet i udvalget at der er klubaften
hver torsdag kl. 19-22, hvor vi sidder og hyg-
ger, snakkre og spiller spil. Der kan desuden
købes sodavand, chips, chokolade og slik til
fornuftige priser. Det blev desuden besluttet,
at man har 3 gange gratis, så man kan se om
det er noget man har lyst til. Herefter koster
det 100 kr. årligt eller 50 kr. for et halvt år pr.
husstand at være med i klubben. Pengene vil
vi bruge til aktiviteter og vedligeholdelse af
skurvognen.

Ungdomsture
Vi snakkede også om at vi ville prøve at stab-
le nogle ture på benene, til fx sommerland,
svømmeland og bowlingehal. Da de 100 kr.
ikke kan bære det, vil der blive deltagerbeta-
ling.

Er der forældre eller andre der gerne vil vide
mere eller har spørgsmål, er man meget vel-
kommen til at ringe eller maile til mig. Tele-
fon 5784 0217 eller kennet_12@mail.dk

Ungdomsudvalget/Kennet
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Sorø Maskinudlejning 
v/ Kim Madsen · Sorøvej 59 · Stenmagle · 4295 Stenlille

Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71
www.soroemaskinudlejning.dk  ·  sm@soroemaskinudlejning.dk

Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.

mer i forhold til tidligere, hvilket skyldes
manglende udsendelse af girokort. Vinni vil
undersøge om der kan spares gebyrer om-
kring giroen. Vi skal dog fremover være mere
aktive for at få kontingenterne ind. Alt blev
godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde i indkaldelsen følgende
ændringsforslag til vedtægterne: §4D foreslås
ændret til: Regnskabsår 1/10-30/9.
Forslaget blev vedtaget med overvejende til-
slutning (håndsoprækning).

Torben
revisor Henning

oldermand

Vagn
Teknikfmd.

Kennet
Ungd.fmd.

Marianne
bestyr.medl.

Birthe
suppl.

Helle
Socialfmd.

Finn
suppleant

Preben
sekretær Vinni

kasserer På billedet her
mangler supple-
ant Winnie samt
revisor Leif.
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

JJEE AUTO I UNDLØSE
Billige med alt i reparationer!

• DÆK • BATTERIER • UDSTØDNINGER TIL LAVPRIS!
Skal bilen til syn, klarer vi også det

Hovedgaden 33, Undløse
Tlf./Fax  5912 0022

5. Fremlæggelse af budget
Detaljeret budget blev uddelt, samt et forslag
fra bestyrelsen til yderligere budgetpunkt
vedr. bevilling til evt. tilskud til bus-ejerska-
bet, som bylauget har sammen med 7 andre
foreninger i kommunen. Det blev præciseret
at bussen ikke skulle med på udlejningslisten,
da formålet er aktiviteter i bylaugsregi. Bliver
brugt af ungdomsudvalget til turene. Budget
og ekstrabevilling blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret husstandskon-
tingent til kr. 100,-. Forslag fra et medlem om
forhøjelse til kr. 150,- blev sendt til afstem-
ning, men nedstemt med 6 for og 12 imod. En
del afholdt sig fra at stemme. Kontingentet
fortsætter herefter uændret.

7a. Direkte valg til sekretariatet
Oldermand Henning var på valg for en 3 års
periode og blev valgt uden modkandidater.

7b.Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 bestyrelsesmedlemmer ud af 4 var i år på
valg til ny 2-årig periode. Det var Helle, Vagn
og Jesper (sidstnævnte ønskede ikke gen-
valg). Vagn, Helle og Marianne Justesen stille-

de op, og alle blev valgt uden afstemning, da
der skulle bruges 3.

7c.Valg af min. 2 suppleanter
Der blev opstillet 3 kandidater, nemlig Finn
Olsen (genopstilling), Winnie Jørgensen og
Birthe Kamper, Alle 3 blev valgt uden afstem-
ning, og prioriteret i ovenstående rækkefølge.

7d.Valg af revisorer.
Torben Kamper modtog genvalg, og nyopstil-
let blev Leif Hansen. Begge valgt uden af-
stemning.

8. Eventuelt. Intet

John Alex sluttede sit dirigentjob med at tak-
ke de ca. 25 fremmødte medlemmer for god
ro og orden, hvorefter
Henning til slut takke-
de John for flot diri-
gentjob.

Referatet godkendt på
1. bestyrelsesmøde og
underskrevet af både
dirigent og referant.

John A. Jensen, dirigent
på generalforsamlingen.

De 13 rigtige!
Selv om du ikke deltog i generalforsamlingen
skal du ikke snydes for de 13 rigtige fra sidste
nummer af Budbringer: 

X-1-1-X-2-1-2-2-2-2-2-2-X

Nu kan du så kontrollere om du kender dit
lokalområdet ordentlig.

Fotos
Og apropos billeder i Budbringeren, så efter-
lyser vi også gamle fotos fra hele området,
især af husene som de så ud tidligere. Vi kan
blot låne billederne, hvis du ikke vil af med
dem. Så scanner vi dem ind. Hvis du afleverer
fotos, vil de efter scanningen gå videre til
Stenlille kommunes lokalhistoriske arkiv ved
biblioteket. Vi skulle bl.a. fra Lennart og Win-
nie, der bor i Stenmagle gl. missionshus på
Sorøvej efterlyse fotos af missionshuset. Så
kig i skufferne og de gamle album, om der
ikke er nogle fotos fra lokalområdet.

Kulturaften og
Fastelavn
Det næste arrangementer i bylauget er en
kulturaften, torsdag den 27. februar 2003. Vi
ved ikke hvad aftenen indeholder endnu,
men husk at sætte kryds i kalenderen kl. 19.30
om aftenen. Efterårets kulturaften bliver tors-
dag den 23. oktober. Da der ikke kommer en
Budbringer ud inden, så se i aviserne om
februar-arrangementets indhold og sted.

Fastelavnsarrangementet, med gudstjeneste
efterfulgt af katten af tønden i præstegårds-
laden, er sat til søndag den 16. marts kl. 9,
altså 14 dage efter selve fastelavn, der i år fal-
der den 2. marts. – På denne måde undgår vi
at konkurrere med alle
de andre, der slår katten
af tønden, og I kan bru-
ge jeres fine ud-
klædningstøj en ekstra
gang.  Ligeledes må vi
opfordre til at I ser i avi-
serne, idet vi sagtens
kan risikere ændringer. 
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5. Fremlæggelse af budget
Detaljeret budget blev uddelt, samt et forslag
fra bestyrelsen til yderligere budgetpunkt
vedr. bevilling til evt. tilskud til bus-ejerska-
bet, som bylauget har sammen med 7 andre
foreninger i kommunen. Det blev præciseret
at bussen ikke skulle med på udlejningslisten,
da formålet er aktiviteter i bylaugsregi. Bliver
brugt af ungdomsudvalget til turene. Budget
og ekstrabevilling blev godkendt.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret husstandskon-
tingent til kr. 100,-. Forslag fra et medlem om
forhøjelse til kr. 150,- blev sendt til afstem-
ning, men nedstemt med 6 for og 12 imod. En
del afholdt sig fra at stemme. Kontingentet
fortsætter herefter uændret.

7a. Direkte valg til sekretariatet
Oldermand Henning var på valg for en 3 års
periode og blev valgt uden modkandidater.

7b.Valg af bestyrelsesmedlemmer
3 bestyrelsesmedlemmer ud af 4 var i år på
valg til ny 2-årig periode. Det var Helle, Vagn
og Jesper (sidstnævnte ønskede ikke gen-
valg). Vagn, Helle og Marianne Justesen stille-

de op, og alle blev valgt uden afstemning, da
der skulle bruges 3.

7c.Valg af min. 2 suppleanter
Der blev opstillet 3 kandidater, nemlig Finn
Olsen (genopstilling), Winnie Jørgensen og
Birthe Kamper, Alle 3 blev valgt uden afstem-
ning, og prioriteret i ovenstående rækkefølge.

7d.Valg af revisorer.
Torben Kamper modtog genvalg, og nyopstil-
let blev Leif Hansen. Begge valgt uden af-
stemning.

8. Eventuelt. Intet

John Alex sluttede sit dirigentjob med at tak-
ke de ca. 25 fremmødte medlemmer for god
ro og orden, hvorefter
Henning til slut takke-
de John for flot diri-
gentjob.

Referatet godkendt på
1. bestyrelsesmøde og
underskrevet af både
dirigent og referant.

John A. Jensen, dirigent
på generalforsamlingen.

De 13 rigtige!
Selv om du ikke deltog i generalforsamlingen
skal du ikke snydes for de 13 rigtige fra sidste
nummer af Budbringer: 

X-1-1-X-2-1-2-2-2-2-2-2-X

Nu kan du så kontrollere om du kender dit
lokalområdet ordentlig.

Fotos
Og apropos billeder i Budbringeren, så efter-
lyser vi også gamle fotos fra hele området,
især af husene som de så ud tidligere. Vi kan
blot låne billederne, hvis du ikke vil af med
dem. Så scanner vi dem ind. Hvis du afleverer
fotos, vil de efter scanningen gå videre til
Stenlille kommunes lokalhistoriske arkiv ved
biblioteket. Vi skulle bl.a. fra Lennart og Win-
nie, der bor i Stenmagle gl. missionshus på
Sorøvej efterlyse fotos af missionshuset. Så
kig i skufferne og de gamle album, om der
ikke er nogle fotos fra lokalområdet.

Kulturaften og
Fastelavn
Det næste arrangementer i bylauget er en
kulturaften, torsdag den 27. februar 2003. Vi
ved ikke hvad aftenen indeholder endnu,
men husk at sætte kryds i kalenderen kl. 19.30
om aftenen. Efterårets kulturaften bliver tors-
dag den 23. oktober. Da der ikke kommer en
Budbringer ud inden, så se i aviserne om
februar-arrangementets indhold og sted.

Fastelavnsarrangementet, med gudstjeneste
efterfulgt af katten af tønden i præstegårds-
laden, er sat til søndag den 16. marts kl. 9,
altså 14 dage efter selve fastelavn, der i år fal-
der den 2. marts. – På denne måde undgår vi
at konkurrere med alle
de andre, der slår katten
af tønden, og I kan bru-
ge jeres fine ud-
klædningstøj en ekstra
gang.  Ligeledes må vi
opfordre til at I ser i avi-
serne, idet vi sagtens
kan risikere ændringer. 
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Hovedgaden 48, 4295 Stenlille, Tlf. 5789 0608

Ungdomssiden
Ungdomsudvalget er startet med istandsæt-
telse af skurvognen. Vi går det meste af
december måned og istandsætter den. Vi
mødes hver torsdag kl. 19-22 og maler og ryd-
der op. Vi mødes for sidste gang i år den 19.
december og fortsætter så igen i det nye år fra
torsdag den 9/1. Hvis du har tid og lyst, må
du meget gerne komme at hjælpe med.

Klubaftener og kontingent
Vi har besluttet i udvalget at der er klubaften
hver torsdag kl. 19-22, hvor vi sidder og hyg-
ger, snakkre og spiller spil. Der kan desuden
købes sodavand, chips, chokolade og slik til
fornuftige priser. Det blev desuden besluttet,
at man har 3 gange gratis, så man kan se om
det er noget man har lyst til. Herefter koster
det 100 kr. årligt eller 50 kr. for et halvt år pr.
husstand at være med i klubben. Pengene vil
vi bruge til aktiviteter og vedligeholdelse af
skurvognen.

Ungdomsture
Vi snakkede også om at vi ville prøve at stab-
le nogle ture på benene, til fx sommerland,
svømmeland og bowlingehal. Da de 100 kr.
ikke kan bære det, vil der blive deltagerbeta-
ling.

Er der forældre eller andre der gerne vil vide
mere eller har spørgsmål, er man meget vel-
kommen til at ringe eller maile til mig. Tele-
fon 5784 0217 eller kennet_12@mail.dk

Ungdomsudvalget/Kennet
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Sorø Maskinudlejning 
v/ Kim Madsen · Sorøvej 59 · Stenmagle · 4295 Stenlille

Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71
www.soroemaskinudlejning.dk  ·  sm@soroemaskinudlejning.dk

Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.

mer i forhold til tidligere, hvilket skyldes
manglende udsendelse af girokort. Vinni vil
undersøge om der kan spares gebyrer om-
kring giroen. Vi skal dog fremover være mere
aktive for at få kontingenterne ind. Alt blev
godkendt.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde i indkaldelsen følgende
ændringsforslag til vedtægterne: §4D foreslås
ændret til: Regnskabsår 1/10-30/9.
Forslaget blev vedtaget med overvejende til-
slutning (håndsoprækning).

Torben
revisor Henning

oldermand

Vagn
Teknikfmd.

Kennet
Ungd.fmd.

Marianne
bestyr.medl.

Birthe
suppl.

Helle
Socialfmd.

Finn
suppleant

Preben
sekretær Vinni

kasserer På billedet her
mangler supple-
ant Winnie samt
revisor Leif.
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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

www.lal.dk/stenmagle
På bylaugets hjemmeside, som efterhånden er
vokset til en stor side, kan du finde alle de
informationer du skal bruge om bylauget.
Siden bliver opdateret jævnligt, og du kan gå
ind at finde referater fra bestyrelsesmøder,
generalforsamlinger o.m.m. Desuden har
hvert udvalg deres egen side, der handler om
netop det arbejde, det pågældende udvalg
tager sig af.
Skulle du få lyst til at sende en mail, kan du
bare gå ind på vores mail-side og klikke på
den person, du synes skal have den.
Du kan også melde dig ind i bylauget via
siden. Det gør du ved at udfylde en formular

og så vil du senest et par dage efter få en
bekræftelse. Du kan betale via PC-bank!
I hele december har vi lavet en ekstra side
som handler om julen, juleopskrifter, julesan-
ge, find resndyret og julekalender. Det er en
rigtig god side for børn og juleglade menne-
sker. Julesiden bliver lukket samme dag som
vores juletræ bliver taget ned, altså søndag d.
5. januar. 
Synes du der mangler noget på hjemmesiden
vil jeg meget gerne kontaktes på tlf. 5784 0217
efter kl. 17 eller på mail kennet_12@mail.dk

Webmaster Kennet Kristensen
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Kaj  Nikolajsen
Stenmaglevej 34 · 4295 Stenlille

Tlf. 57 80 46 91 · fax 57 84 00 92 · bil 40 60 87 91

ASSENTORP
MURERFIRMA

Aut. Kloakmester
ApS.

Jord · Kloak · Beton · Murerarbejde · Ny- og ombygning

Generalforsamling 13. nov. 2002
i Stenmagle Forsamlingshus

1.Valg af dirigent/referent
John Alex Jensen blev valgt til dirigent, og
Preben Lemann påtog sig referentopgaven.

2a. Oldermandsberetning og godkendelse
Året i Stenmagle Bylaug er gået stille med
god opbakning. Vi har haft juletræstænding,
cykeltur i Påsken, Kræmmermarked med
2400 kr. i overskud, Skt. Hans, Affaldsopsam-
ling (der også gav godt), og vi er nu endelig
også igen blevet godkendt af kommunens fol-
keoplysningsudvalg som en forening, der kan
opnå støtte mv. Regnskabsmæssigt er det
også gået godt, men det vil Vinni tale mere
om senere.

2b. Udvalgenes beretninger.
Socialudvalget (Helle)
Udvalget står for de faste arrangementer, bl.a.
fastelavnsarr., ægtrilletur og juletræsarr. Vi
holder ca. 6 hyggelige og sjove møder årligt.
Teknikudvalget (Vagn)
Affaldskurve sat op på Sorøvej. Forsøg på at

flytte byskiltene på Sorøvej mod syd til Ostrup-
vej afvist af Amtet. Der vil blive afholdt møde i
kommunens trafikfølgegruppe med bl.a. øn-
skerne om 40 km/t på Stenmaglevej, Læskure
på Sorøvej, Fodgængerovergang og byportene.
Lovet tal fra trafiktælling, – vil komme i Bud-
bringer. I 1993 kørte der 3900 biler på Sorøvej. –
Tromlen er gået i vinterhi. Er der nogen, der har
gode ideer, er man velkommen. Vi kan godt
bruge flere i udvalget med lyst og energi.
Kulturudvalget (Henning)
Intet lavet i år.
Ungdomsudvalget (Kennet)
3 arrangementer og en del klubaftener. Solgt
lakrids på kræmmermarkedet. Bowlingtur
Slagelse. For 2003: sommertur og bowlingtur.
Alle beretninger blev godkendt uden yderligere
kommentarer.

3. Fremlæggelse af et revideret regnskab
og inventarliste og godkendelse heraf.
Regnskabet og inventarlisten blev uddelt og
kort gennemgået. Vi har mistet 25 medlem-
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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

Mangel på trafiksikkerhed

Vedr. Stenlille kommune, har der nu være
afholdt et orienteringsmøde i følgegruppen
vedr. trafiksikkerhed. Her deltog Bo Eriksen
og undertegnede.

Vi gentog de krav, vi hele tiden har været
fremme med:

Vestsjællands Amt (Sorøvejen):
Fodgængerovergang ved skolen.
Byskiltene flyttes sydpå til Ostrupvej.
Læskure sættes op, hvor bus 13 og 42 holder.
Byporte i begge ender af Stenmagle.

Stenlille kommune:
40 km/t på Stenmagle-
vej, hvor der er randbe-
byggelse.
Præstelyngen laves til
cykel- og gangsti.

Og så har der været trafiktælling i Sten-
magle i oktober måned.
Gamle tal fra 1993 fortæller, at der dengang
kørte 3999 biler igennem Stenmagle pr. døgn.
De nye tal her fra oktober 2002 viser, at der nu
kører 5831 personbiler og 889 lastbiler igen-
nem pr. døgn.

Så angående byporte, er der endnu mere
behov for dem nu.

Og så undrer vi os lidt over kommunens tek-
nikudvalg. I referatet fra kommunalbestyrel-
sens møde den 27. november søger kulturelt
udvalg, socialudvalget, økonomiudvalget og
folkeoplysningsudvalget om tillægsbevillinger
på ialt 4 mill.kr..  Men Teknikudvalget søger
ikke om noget, trods de mange mangler.
Er sikkerheden i Stenlille kommune den lave-
ste prioriteret, selv om det her kan koste men-
neskeliv?

Vagn Dalbjerg Jensen
Det lykkes med cykelstien, så det
kan nytte noget at presse på.
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MadamNorddal brugskunst & gaver

Normalt åbent fredag 15-18 og lørdag 10-13 eller efter aftale

Jeg har også forhandling afndbrugslotterietmmm

Jytte Norddal Hansen · Merløsevej 19 · 4296 Nyrup

Tlf. 57 80 36 40 · Mobil 20 42 38 40

Juletræsfest
lørdag d. 28. december 2002

i
Stenmagle forsamlingshus

kl. 14.00

Voksne kr. 20,-
Børn kr. 10,-

Billetter købes ved indgangen

Godtepose og sodavand
til børnene.

Julemanden har lovet at komme,
så kik ind og mød ham!
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Kassererens linjer
Som aftalt på generalforsamlingen vedlægger vi girokort i hvert
nummer af Budbringer. Du skal så selv huske om du allerede har
betalt. De 100 kr. pr. husstand kan også betales via netbank til vores
bankkonto - reg. 3516 kto. 3516 135 727 eller direkte til vores girokto.
reg. 1551 og kto. 8133719. – Vi glæder os til at se alle jer, der desværre
glemte at betale sidste år, samt alle jer nye, der er kommet til områ-
det. Husk at støtte op om et godt lokalinitiativ som bylauget.Kasserer Vinni

Fra kommuneplanen 1995-2005 har vi plukket
denne tegning over Stenmagle. Her er med 
sort angivet bevaringsværdige bygninger. 
Det er de ældre huse, som vurderes 
at have en arkitektonisk 
og/eller kulturhistorisk
interesse og betydning 
i bymiljøet.

Oldermandssnak

Stenmagle
Bylaug holdt
generalforsam-
ling den 13.
november, og det
første bestyrelses-
møde er afholdt.

Aktivitetskalenderen blev gennemgået og det
nye års aktiviteter blev fastlagt. Det har så
vist sig, at der har været mere opbakning end
vi turde håbe på. Derfor ser vi efter min
mening et godt nytår i møde, hvor vi vil for-
søge at sætte lidt mere skub i tingene. Older-
manden blev ved generalforsamlingen gen-
valgt for en ny 3-årig periode, og jeg glæder
mig til at opleve de kommende arrangemen-
ter og aktiviteter sammen med andre lokale.
Det er værdifuldt at kende sine nærmeste
medmennesker, specielt i tider hvor mange af
os til daglig arbejder meget langt væk.

Vi har netop haft juletræstænding den 1.
december i samarbejde med både kirke og
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Oldermand Henning Højte
Hansen, Engkrogen
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skole. Vores vikarierende præst, Christian
Tetens, startede kl. 15 med gudstjeneste i kir-
ken, hvorefter juletræet foran præstegården
blev tændt på foranledning af alle de delta-
gende børns råb til julemanden. Da vi ende-
lig så ham, havde han udskiftet kanen med
en Long-John, og det forstår man jo godt, når
der ingen sne var. – Der blev sunget julesal-
mer, hvorefter hele forsamlingen drog til sko-
lens bibliotek, hvor der blev solgt æbleskiver,
gløgg mv. Skoleinspektør Peter Svarre spille-
de til julesange og -salmer, indtil vi afsluttede
den hyggelige dag ca. kl. 17.30.

Jeg vil slutteligt ønske
alle vore læsere og med-
lemmer en god jul og et
godt nytår, samt takke
alle øvrige aktive for det
arbejde, der i årets løb er
ydet for lokalsamfundet.

Henning Højte Hansen
Oldermand
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Mejerivej 8  ·  4295 Stenlille
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E-mail: lemann@grafisk.dk  ·  Netsted: www.lemann.dk

TRYKSAGER TIL ALLE

Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

Glædelig jul og godt nytår til jer alle

Juletræsarrangementet den 1. december blev i år afsluttet på Stenmagle skole på biblioteks-
gangen. Ved klaveret ses skoleinspektør Peter Svarre, der var mand for at vi kom i julehumør.
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Besøg et naturgaslager
Stenlille Naturgaslager har etableret et besøgscenter, hvor grupper
på 10-30 personer efter aftale kan få mere at vide om naturgas og
naturgaslagre. En udstilling fortæller om DONGs aktiviteter i ind-
og udland.

Interesserede grupper bedes aftale tid for besøg:

Stenlille Naturgaslager
Merløsevej 1 B, 4296 Nyrup
Telefon  4517 1707 – leverandør af dansk naturgas

Budbringer & hjemmeside
Deadline til næste nummer (nr. 17) er den 10/3-2003, og bladet forventes at udkomme ca. 1. april.  –
Stof bedes afleveret til sekretær/redaktør Preben Lemann, Lemann Grafisk, Mejerivej 8, Stenmagle,
Box 18, 4295 Stenlille, tlf. dag 5784 0058 / aften 5780 4476.  –  Webmaster er Kennet Kristensen, Tlf.
5784 0217, bylaugets webadresse: http://LAL.dk/stenmagle – E-mail: stenmagle@email.dk

Udlejningseffekter for medlemmer:
Video-camcorder, JVC (1999) kr. 50,-/påbeg. uge (dep. 300,-) Kennet 5784 0217
Digitalkamera (1999) kr. 50,-/påbeg.uge (dep. 300,-) Vinni 5780 4941
Spanske skillevægge (1999) kr. 25,- pr. stk. Henning 5780 5244
Grill, 50,-/påbeg.uge (dep.100,-) Vagn 5780 5534
Pavillon 3x3 m (1999) kr. 50,-/påbeg.uge (dep. 100,-) Vagn 5780 5534
Pavillon 3x9 m (2001) kr. 150,-/påbeg.uge (dep. 300,-) Vagn 5780 5534

Bestyrelsen december 2002:
Oldermand/kulturfm. Henning Højte Hansen Engkrogen 16 4295 Stenlille 5780 5244
Kasserer Vinni Jensen Stenmaglevej 21A 4295 Stenlille 5780 4941
Sekretær/redaktør Preben Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille 5780 4476
Ungdomsudv.fm. Kennet Kristensen Æblehaven 12 4295 Stenlille 5784 0217
Socialudv.fm. Helle Runa Mejerivej 17 4296 Nyrup 5780 5287
Teknikudv.fm. Vagn Dalbjerg Jensen, Rønnevej 8 4295 Stenlille 5780 5534
Bestyr.medlem Marianne Justesen Sorøvej 90 4295 Stenlille 5780 4062

Stenlille

Glædelig Jul


