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3. maj, kirkens grundlovsfest 5. juni 
og lidt om byens nye legeplads
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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

Krisen kradser for tiden og der er ingen, der tror 
at det bliver godt igen inden for det næste år. 
Mange kender nogen mennesker, der ikke kan 
sælge huset, og der er strammet op for långiv-
ningen i bankerne. Der er ingen tvivl om at pen-
sionsfinanserne og boligværdierne er reduceret 
betydeligt, arbejdsløsheden er steget, og nogle 
går fallit.  

Vi mærker det på annoncerne i Budbringer, det 
er svært at holde på annoncørerne. Der er altid 
plads til nye, hvis nogen ser en fordel i det eller 
bare har lyst til at stø�e økonomisk. Vi er så hel-
dige, at vi kan sige velkommen til nye annoncø-
rer i de�e blad.

Det viser sig forståeligt nok for foreninger som 
Bylauget, at opbakningen fra samfund og med-

lemmer i  krisetider vokser. Men hvor er krisen?  
Vi kender vel alle nogen, hvis pensionsformue er 
reduceret en del, og der er unægtelig flere huse 
til salg,  men grundlæggende har krisen ikke 
ændret på vores levestandard. Vi skal sågalt for-
bruge os ud af krisen – hvis det kan hjælpe, lyder 
det da ikke så værst på kort sigt.

Der  sker noget på Stenmagle Skole. Der skal 
bygges en ny legeplads. Astfalten i skolegården 
skal give plads til en labyrint af oplevelser og i 
denne forbindelse har Bylauget nedtaget den 
udslidte legeplads, som blev opsat af Bylauget for 
ca. 10 år siden. Der er mange børn, der har leget 
der, men det er uden vemod at nedtage den, når 
det er fordi, der skal bygges noget nyt. Byens 
børn og alle skolebørn får igen lejlighed til at få 
styrket deres fantasi og motorik.

Vi ser frem til vores kommende arrangementer. 
Foråret er på vej, varme og energiomkostninger-
ne på vej ned, vi er klar til at tage nye udfordrin-
ger op, den årlige a�oldelse af de gennemgåen-
de arrangementer er fastlagt for den kommende 
periode, og det kan der læses om inde i bladet. 

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen



Budbringer nr. 37 – april 2009   3

www.Booknet.dk
v/Annette LemannSalg af

Brugte bøger
annettes@bog.dk

Tlf.: 50 52 60 75

Affaldsindsamling

Kom og vær med til at holde naturen ren. Igen i 
år deltager vi i DN's landsdækkende affaldsind-
samling. Vi samler affald ind, fordi alt for meget 
affald ender i naturen langs vore veje.

Så kom og vær med og hjælp naturen, miljøet 
og vilde dyr i dit nærområde. 
Vi sæ�er fokus på vores eget område og samler 
ind langs hovedvejen og i grø�ekanterne hele 
vejen fra Stenmagle begynder og ned til Stenlille.

Saml hele familien og mød op ved Fa�ighuset, 
Stenmaglevej 5, kl. 10.00  søndag d. 19. april. 

Medbring jeres gode humør og fornu�ig på-
klædning.

E�er indsamlingen vil der være mulighed for at 
spise evt. medbragt frokost i Fa�ighuset og sam-
tidig se bylaugets egne lokaler.  Vi byder på en øl 
eller vand som tak for hjælpen. 

Sidste år deltog over 12.000 i den landsdækken-
de affaldsindsamling. Der blev indsamlet 127.500 
kg affald og 118.000 dåser i naturen.

Vi glæder os til at se dig!
Marianne
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Ny kropsholdning   v/Tina Madsen, Rolf metode terapeut

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

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

Cykeltur 3. maj 2009 kl. 10

Bylaugets årlige cykeltur er planlagt til 3. maj 
2009 kl. 10

Kom, tag med ud og se vores smukke natur, net-
op i vores omegn.

I år går turen fra Fa�ighuset via Præstelyngen, 
Merløsevej til Nyrup, hvor vi fortsæ�er til Kyrin-
ge med kurs mod Gyrstinge sø. Her kan vi gøre 
ophold, for at se en gravhøj. 

Herfra har vi planer om at fortsæ�e langs søen 
mod Kilden. Her kan vi spise vores medbragte 
mad. 

E�er en velfortjent pause fortsæ�er vi mod 
Nordskoven og kører ad Ostrupvej tilbage til 
Stenmagle.

Vi håber på godt vejr og mange deltagere.
Vinni
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Stenmagle Skole arbejder på 
at skabe optimale rammer 
for leg og udfoldelse.

Skolebestyrelsen på Stenmagle 
Skole sagde på sit møde d. 19. 
november ja til, at Stenmagle 
Skole indgår a�ale med lege-
pladsfirmaet Elverdal omkring 
køb og opsætning af ny lege-
plads på skolen.

Herudover beslu�ede skolebe-
styrelsen, at størstedelen af den 

Byens nye legeplads

anderledes vippe- og karruselredskaber samt et 
6 meter højt klatretårn. 
 
De dele af legepladsen, der skal stå i skolegår-
den, bliver, som et af de allerførste steder i Dan-
mark, placeret på to ”øer” med et faldunderlag 
bestående af gummimå�er monteret med kunst-
græs og indrammet af egesveller. Så skolegården 
i stedet for den grå og kedelige asfalt, vi ser i dag, 

nye legeplads opføres lige midt i skolegården, 
dog med et par legeredskaber placeret på områ-
det bag skolen, hvor bylaugets gamle legeplads 
tidligere var.

Legepladsen er meget spændende og anderledes 
udformet end legepladser er flest og består ud-
over et par almindelige gynger af et rigtig spæn-
dende klatreanlæg med rutsjebane, en række 

NONGROWNUPS
Sorøvej 47 . Stenmagle . 4295 Stenlille
Tlf. 5784 0020  .  info@nongrownups.com

www.nongrownups.com

Smart tøj til smarte piger –  også til dig, der er ud over teenage-
alderen, men som alligevel godt vil være lidt smart klædt ...
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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
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bliver et sted der også er smukt og indbydende 
og en fryd for øjet.

Vi arbejder netop nu på at få sponsoreret et par 
borde-/bænkesæt samt nogle blomsterkummer, 
så den ny legeplads måske oven i købet kan gå 
hen og blive et lille hyggeligt udflugtssted, som 

områdets familier naturligt vil søge til, for at 
sidde og nyde en kop kaffe, mens børnene leger 
på livet løs og har det sjovt.    

Idéen er, udover naturligvis at sørge for gode 
udfoldelsesmuligheder for alle områdets børn, at 
legepladsen skal være et aktiv for hele bysam-
fundet og kan fungere som en vigtig faktor i 
arbejdet med at profilere både byen og skolen på 
den bedst mulige måde.

Byens nye legeplads forventes at være klar til 
officiel indvielse fredag d. 1. maj 2009 – kl. 10.30, 
hvor alle naturligvis er velkommen til at kigge 
forbi. Vi skal nok have kaffen klar.

Søren Ry�er Johansen 
Skoleleder Stenmagle Skole

E�erlysning
Kære Marianne. Du er 66 år og har boet i Vanløse sammen med din mor. 

Du har en halvbror, som du har forsøgt at kontakte i din barndom. Dengang var han ikke parat 
til en søster og vidste ikke, hvordan det skulle forklares derhjemme, hvor der var låg på sagen.
Din halvbror Hans Kurt har kontaktet Bylaugets oldermand for at få hjælp med at finde dig.

Du , eller andre der kender Marianne, er velkommen til at kontakte bylauget 
v/Henning Højte Hansen på tlf. 5780 5244 
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Slip musikken løs – i hele din bolig

StreamTech multirumsløsninger med musik i fuld CD-kvalitet. 
Vi har vellydende anlæg til en lav pris og high-end anlæg til absolut 

fornuftige priser. Kontakt os uforpligtende for at få et forslag til en 
løsning, der passer præcist til dig!

Flemming Blaabjerg, Sorøvej 47, Stenmagle, 4295 Stenlille, 5784 0020

www.StreamTech.dk

Oplevelserne siden sidst
v/redaktionen

Juletræstænding i Stenmagle

Traditionen tro havde vi en rigtig hyggelig e�er-
middag i konfirmandstuen e�er familiegudstje-
nesten i Stenmagle Kirke første søndag i Advent 
den 30. november 2008.

Menighedsrådet bød på gløgg og æbleskiver, 
som blev spist grundigt op, da der var pænt be-

søg i den lille konfirmandstue. Det ville være 
skønt med mere plads, som måske kunne skaf-
fes ved at indre�e de ledige længer i vores dejlige 
præstegård.
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Fastelavn i Stenmagle 22. februar 
var et tilløbsstykke 

Pastor Maria Hjort havde lavet en rigtig børne-
gudstjeneste, og Stenmagle kirke var fyldt godt 
op søndag formiddag. 

E�erfølgende var der af Stenmagle Bylaug i sam-
arbejde med menighedsrådet indbudt til tønde-
slagning i præstegården. Tøndeslagningen fore-
gik ved 2 tønder hhv. udenfor og i garagen, og 
der var køer på den snesjapvåde gårdsplads.
 

Vi havde en rigtig hyggelig for-
middag. De mange fremmødte 
børn var klædt rigtigt flot ud. De 
var delt i to hold, et for de lidt 
mindre og et for de store.

Hos de store børn blev Mathias 
Andersen ka�edronning og 
Christoffer Møller ka�ekonge. 
De mindre børn slog ka�en af 
tønden i garagen og der blev 
Olivia Lundskov Larsen ka�e-
dronning og Laura Hjort ka�e-
konge.

 
Bage�er var der fastelavnsboller med cacao og 
varme pølser i konfirmandsstuen, og her var der 
ikke bare fyldt godt op, her var der virkelig over-
fyldt, så mange må�e stå op.
 
Der blev også uddelt præmier for bedste ud-
klædning for både drenge og piger. Præmier for 
bedste udklædning gik til Victoria J og Victoria 
for pigerne og Karl og Emil for drengene.
 
Bylauget har i samarbejde med Stenmagle kirke 
a�oldt de�e arrangement i over 10 år, så det er 
blevet en helt fast tradition i lokalområdet.
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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

Det er e�erhånden mere end et år siden, at jeg 
kunne fly�e min behandlerbriks over i det 
lille gule træhus på Mejerivej 18. Her hjælper 
jeg til daglig mennesker med mange forskelli-
ge problemer.

Nogle kommer fordi de har et akut problem - 
f.eks hold i nakken. De vil gerne have hjælp nu 
og her, så de kan fungere igen. Andre kommer 
fordi de har tilbagevendende problemer i f.eks 
nakke, skulder, ryg eller ben. De har o�est gået 
til et utal af behandlinger i det traditionelle be-

handlingssystem men 
føler ikke, at de er kom-
met længere. Problemer-
ne har de stadig.

Fælles for begge be-
handlingstyper er den 
blide bindevævsmassage, 
som jeg anvender. Skal 
jeg forklare teknikken i 
forhold til det som vi alle 
kender - nemlig traditio-
nel massage - kan man 

tænke på en nylonstrømpe hvori der ligger en 
rengøringssvamp. Strømpen er vores bindevæv, 
som vi har meget af i kroppen og som bl.a om-
slu�er musklerne. Svampen er musklen.

Når vi føler muskelspændinger i kroppen er 
det fordi bindevævet strammer omkring musk-
lerne. Hvis vi kan få bindevævet løsnet kan 
musklerne slappe af. De�e gøres med et ganske 
let tryk, og derfor gør det ikke ondt at få behand-
ling.

Traditionel massage vælger at fokusere på 
arbejde dybt i musklerne. Det frigør affaldsstof-

Tænk på  kroppen
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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
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fer og lindrer, men det holder ikke, fordi binde-
vævet stadig er stramt. Bindevævet trækker så at 
sige musklerne tilbage i sin gamle spænding - og 
som klient kan man derfor ende op i et behand-
lingsmønster, som man ikke kan se nogen afslut-
ning på.

Jeg arbejder meget med folk, som er kørt fast i et 
sådant mønster. Ved hjælp af Ida P. Rolf metode 
arbejder jeg med deres kropsholdning - for det er 
som regel her problemerne ligger. Hvis der er 
ubalance i måden vi står på - hovedet søger må-
ske freme�er og skuldrene ligeså - ja så vil det 
trække på bagsiden af kroppen og kunne give 
problemer i nakke, skulder, ryg eller lænd. Det 
ny�er ikke blot at behandle der hvor smerterne 
er, man er nødt til at hjælpe skuldre og hoved 
tilbage, så det hviler på et godt fundament.

Der er tale om et afslu�et behandlingsforløb 
på i alt 10 behandlinger, hvor hele kroppen er i 
fokus.

Jeg tager jævnligt på kurser relateret til arbejde 
med kroppen - senest i oktober 2008. Her under-
viste Tom Myers og Stanley Rosenberg. De er 
begge rolfere, og Tom Myers (der kommer fra 
USA) har studeret bindevæv igennem mange år.

Kurset gav et fantastisk indblik i de muligheder 
der er, når man arbejder med bindevævet, og der 
fulgte en lang række teknikker med. Teknikker 
hvor man med ganske få tryk kan hjælpe et 
menneske til at re�e sig yderligere i kroppen - 
simpelthen fordi vi hænger sammen i et stykke! 
Vi fik også tid til at afprøve teknikkerne på hin-
anden.

Som han udtrykte det: Tænk på kroppen som 
én muskel.

Jeg deltager også på helsemesser - senest i 
Ringsted d. 7. og 8. marts. Her valgte jeg at holde 
et lille foredrag for at beskrive bindevævsmassa-
gen og Rolf metoden.

Det er godt at komme ud og tale med folk og 
give dem en idé om, hvad det er for en type be-
handling jeg kan tilbyde, for det er meget ander-
ledes end det folk ellers kender til. Jeg fornem-
mer, at der er et behov derude for at gribe tinge-
ne an på en anderledes måde.
 
De der skulle være interesseret i at vide mere er 
altid velkomne på www.nykropsholdning.dk  
ligesom jeg gerne besvarer mails på 
info@nykropsholdning.dk  Herudover træffes 
jeg på tlf. 57891199.

Med venlig hilsen 
Tina Madsen
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Assentorp Byg 40 50 55 59

Tømrer Jacob Christiansen  •  Assentorpvej 127  •  4295 Stenlille

assentorpbyg@hotmail.com

Tømrer- & snedkerfirma
Kvalitet til fornuftige priser

Fremtidens musikanlæg
Et sådant anlæg kan nu opleves og købes i Sten-
magle, hvor firmaet ”StreamTech” har sin admi-
nistration. Her er der intet lager eller demorum, 
men Flemming Blaabjerg vil gerne vise dig, 
hvordan fremtidens trådløse anlæg virker, lade 
dig høre kvaliteten og fortælle dig, at det slet 
ikke kun er for nørder, men også for dig, der blot 
vil have de nyeste muligheder for at vælge mel-
lem al den musik, du har lyst til, også uden du 
bliver økonomisk ruineret. 
Du kan have musik i alle dine rum med en mul-
tirumsløsning fra StreamTech, vel at mærke i 
fuld CD-kvalitet. Kontakt derfor Flemming i 

”Flagsbo” for en uforpligtende snak om netop en 
løsning til dig. – Firmaet har al udstyret stående 
i Storkøbenhavnsområdet, så det kan leveres me-
get hurtigt, hvis du beslu�er dig for at købe et 
anlæg. Benyt lejligheden til at købe lokalt. Slip 
musikken løs i hele din bolig…  Ring til Flem-
ming på 5784 0020, - se hjemmesiden 
www.streamtech.dk 

Flagsbo
Budbringers særlige udsending er på besøg hos 
Lene og Flemming i det gamle ”rådhus”, Sorøvej 
47 i Stenmagle – ”Flagsbo”. 

Os i Flagsbo
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Som vi også skrev i Budbringeren i 2004 er 
drømmen for Lene og Flemming at indre�e hu-
set, så det fremstår som for 50 år siden, men det 
er lidt af et projekt. Renoveringen går meget 
langsomt, da der i mellemtiden er kommet flere 
småbørn til og begge forældre har hver især 
egen virksomhed, så tingene tager den tid, god 
kvalitet nu kræver. Men der sker noget alligevel. 
Lige nu bliver 1. salen malet færdig.

Smart tøj til alle
Lene har sammen med designeren Me�e fra 
Stenmaglevej firmaet NonGrownUps med læk-
kert tøj til piger fra 15-45 år. Man har netop nu 

fået fat i en designer, der også laver tøj til de lidt 
mere modne piger, så nu behøver ingen længere 
køre til storbyen for at få moderne og trendy tøj. 

Homeparty
Lene lu�er også tanken om, at hvis du derhjem-
me har lyst til at lave et homeparty ala tubber-
ware, men med deres modetøj, så er du velkom-
men til at ringe til hende, så a�aler I nærmere. 

Lagersalg på Sorøvej
Her og nu er der planlagt et lagersalg på hjem-
adressen på Sorøvej 47, hvor den gamle kollek-
tion sælges ud til billige priser, og den nye for-
årskollektion samtidig bliver præsenteret. Lene 
lover, at der er rigtigt gode tilbud, og alle kan få 
en kop kaffe og ellers bare komme på besøg. 

Det foregår dagene fredag den 17. april 2009  
kl. 14-19 samt lørdag 18. april kl. 10-14. 

Ring til Lene på 2441 5830 – se hjemmesiden 
www.nongrownups.com

Kom ikke og sig, at der ikke sker noget i Stenmagle.
Preben

”Flagsbo” er bygget som enkesæde til Flagsmosegård i 
Engkrogen. Huset blev købt af Stenmagle kommune i 
1948 til kommunekontor og som bolig for kæmneren 
(= kommunekassereren), som ansæ�es fra de�e tids-
punkt. Ved overgang til storkommunen Stenlille blev 
huset solgt til privatbolig i 1970.

ATTENTIF  tømrerarbejder 
V/ Kim Foget Jørgensen, Sorøvej 49, Stenmagle, 4295 Stenlille 
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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
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Grundlovsfest fredag d. 5. juni 2009

For 4. år i træk holder Stenlille og Stenmagle 
sogne familiegrundlovsfest i Stenmagle præste-
gårdshave.

Det har indtil nu været meget besøgt af alle al-
dersgrupper. Igen i år vil der være grundlovs-
tale, gymnastikopvisning, folkedans, live jazz, 
tryllekunstner og FDF ére der laver snobrød. 

Som noget nyt vil der i år være opvisning af mave-
dansere. 

Husk selv at medbringe frokost. Drikkevarer 
kan købes, ligesom der bliver mulighed for at 
købe kaffe/te med kage og sodavands-is til bør-
nene.

Parkering ved Stenmagle kirke. Der er en sti, 
hvor man kan spadsere fra P-pladsen til haven.

Husk at sæ�e kryds ved fredag den 5. juni kl. 13-17. 
Se nærmere i det kommende kirkeblad. 
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Årsmøde

Landsforeningen af Landbysamfund (LAL) holdt 
årsmøde og generalforsamling ved Billund i Vest-
jylland lørdag den 7. marts 2009. Stenmagle By-
laug er medlem af landsforeningen og var repræ-
senteret ved Bri�a og Martin fra bestyrelsen.

Ud over de faste formalia med valg til bestyrelse 
mv. var der et meget aktuelt indlæg om hanega-
len i landsbyområder ved Jørn Christensen, Kam-
strup. Det handler om at undgå flere lignende 
situationer som en meget omtalt i Roskilde om 
totalforbud mod at have haner i bymæssig bebyg-
gelse. Du kan se hele indlægget på www.lal.dk.

Der var også et meget interessant debatoplæg ved 
lektor Jørgen Møller om landområdernes udvik-
ling: Skal der være planlagt udvikling eller skal 
man lade de 1.000 ildsjæle udvikle landområder-
ne i forskellige retninger?

Årets Landsbytosse 2009, Peter Sten Hansen, Lund-
by, med det flo�e fad, som var prisen i år.

Du kan se mere om landsforeningen på dens 
hjemmeside www.lal.dk.
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Årets Landsbytosse er kåret

Formand for Borgerforeningen Lundby, Peter 
Sten Hansen, blev udnævnt til Årets Landsby-
tosse af Landsforeningen af Landsbysamfund.

Det skete på foreningens generalforsamling den 
7. marts i år.
Det hedder sig, at landsbytossen via sine hold-
ninger eller måde, hvorpå vedkommende kom-
mer ud med sine holdninger, skal have sat fokus 
på landområderne og disses udvikling. 

Vedkommende skal have været en spydspids i 
forhold til at vise, at samarbejde betaler sig, og at 
viljen til at tage medansvar og medindflydelse 
alvorligt skal være en bærende del af tossens 
virke, da de�e er en mærkesag for Landsforenin-
gen. 

Prisen Årets Landbytosse har været uddelt siden 
1982. Her er nogle af de tidligere prismodtagere:

2008: Niels Aage Poulsen, Borre, Møn
2006: Kresten Touborg, MF
2004: Bjarne Gregersen, Horsens og Trine Test-

mann, Ringsted
1997: Forfa�er Knud Sørensen, Mors
1994: Borgmester Alex Lind, Spø�rup
1993: Borgmester Ole Glahn, Bjergsted
1992: Arkitekt og byplanlægger Arne Gårdmand
1991: Journalist Per Henrik Hansen
1988: Knud Jensen, Errindlev, Lolland
1984: Miljøminister Christian Christensen
1982: Forfa�er Knud Holst.

Du kan se mere om de�e på hjemmesiden 
www.lundbyweb.dk

Tak for din stø�e ved 
deltagelse som medlem af 

Stenmagle Bylaug

Bestyrelsen håber, at du vil 
fortsæ�e som medlem af 

Stenmagle Bylaug og betale 
kon�ngentet for 2009 – hvis 
det ikke allerede er betalt. 

Kon�ngentet er uændret kr. 
100,- om året for hele 

husstanden.

Vedlagte girokort kan 
beny�es, men ved at betale 
�l Bylauget gennem netbank 
sparer du penge og glæder 

kassereren. 

Bylaugets bank er Danske 
Bank reg.: 1551 

kontonummer: 3516 135 727.

Husk at skrive navn og 
adresse, så vi kan se, hvor 

pengene kommer fra.

Med venlig hilsen

kasserer Vinni

Kære medlem
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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

Matr. 48b:  I 2005 fik Stenmagle Bylaug råderet 
over hele huset på ubestemt tid. 
Huset ligger ved amtsvejen - nu regionsvej - men 
med indkørsel fra Stenmaglevej. Den oprindeli-
ge vej fra syd gennem byen gik her! Ejendom-
men blev af Sorø Akademi solgt til Anders Han-
sen i 1854, og kort e�er (måske dog først 1863/65) 
blev den købt af Stenmagle sogneråd til fa�ig-
hus, og indre�et med 2 køkkener og 4 lejlighe-
der. Et lille stykke jord, matr. 1b, ialt 25 kvm, ud 
mod Sorøvej, blev købt af sognerådet og lagt til 
huset i 1883. Fa�ighuset var i brug til engang i 
1950‘erne, hvore�er det blev anvendt til tromle-
hus og redskabsrum for kommunen og nu til 
Stenmagle Bylaug.
Der var fa�ighus i både Stenmagle og Assentorp, 
og sognerådets protokol skelner ikke mellem de 
2 huse. Måske er det fa�ighuset i Assentorp, der 
nævnes allerede i 1854, således at det er fa�ighu-
set i Stenmagle, der først blev købt i 1863 eller 
1865. Det er nok fa�ighuset i Assentorp, der er 
ældst. I 1925 har embedslægen ved sit årlige be-
søg i fa�ighusene den kommentar, at fa�ighuset 

i Assentorp har »nogle oldnordiske ildsteder«. 
I 1925 forsøger sognerådet at sælge fa�ighuset, 
og det må være fa�ighuset i Assentorp der tæn-
kes på.
Det er tilsyneladende hårdt brug for fa�ighuse-
ne. I 1854 nævner fa�igprotokollen, at der er 11 
fa�ige af 1. klasse, 8 fa�ige af 2. klasse og 8 fa�ige 
af 3. klasse.
 
 
Fattighuset og fattighjælpen i Sten-
magle omkring 1. Verdenskrig

Notater fra Holger Jørgensen

Ved gennemlæsning af sognerådets protokol, får 
man et indtryk af en kummerlig tid.
Der er påfaldende megen tale om fa�igdom. 
Omkring 1915 er den årlige understø�else til de 
gamle ca. 240 kr. – dog kun e�er ansøgning. I 
løbet af det næste 10-år stiger det til ca. 350 kr. 
(ligesom sognerådsformandens løn stiger fra 500 
til 1000 kr. årligt.
Kommunen lejer tørveskær, så der kan skaffes 
brændsel til ubemidlede. Mange ældre samt sko-
lerne har brug for brændsel.
Kommunen køber tørv i 1916 fra A/S Aamosen 
for 3 kr. pr. 1000 stk. – når kommunen selv skæ-

Fattighuset
 Bylaugets hus, Stenmaglevej 5
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Linda Hesselmark
Uafhængig forhandler

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

Verdens største producent af Aloe Vera

rer tørvene og �erner dem. Tørvene må måle 2 x 5 
x 9 tommer. Der optages 9 mio. tørv herfra på 1 
eller 2 år. Der skal mange tørv til. F.eks. søger jor-
demoderen i 1916 i Stenmagle om brændselshjælp 
til et plejebarn hun har boende og får 2 læs.
Kommunen får tilsagn om køb af overskudsflæsk 
fra Ringsted slagteri i flere år omkring 1. Verdens-
krig. Således købes i 1918 5000 kg flæsk, der ned-
saltes. Pris 3687 kr 17 øre. Flæsket bruges ved den 
årlige uddeling til de fa�ige. Ligeledes må kom-
munen sørge for kartofler og i 1918 købes der 200 
tdr. til uddeling. Der er også beklædningshjælp i 

1918. 30 kr. for mand og hustru og 10 kr. for hvert 
barn.
Lægen kommer hvert år på besøg i fa�ighusene 
og fremsender klager over manglerne til sogne-
rådet. Det kunne være mangler ved ruderne 
eller en vandpumpe, som ikke kan trække van-
det op osv.
Sognerådets møder holdes i disse år i købmands-
enke fru Mouritsens lokaler, Sorøvej 51,  i Stenmag-
le. Fra 1919 holdes de i Nyrup Forsamlingshus.

Kilde: Lokalhistorisk Arkiv Stenlille
/Preben
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Sekretær Marianne Justesen

Sekretær 
vrøvl

CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Nu er både juletræstændingen og fastelavn gen-
nemført med stor tilslutning fra alle i Stenmagle 
og vi glæder os til de næste mange arrangemen-
ter.

Vi glæder os til at se så mange som muligt søn-
dag d. 19. april hvor vi deltager i DN ś landsind-
samling af affald langs grø�ekanter. Vi håber, at 
der er mange som vil møde op og hjælpe med at 
samle affald ind her i Stenmagle og omegn. 

Vores cykeltur i maj bliver en tur ud at nyde det 
fremspirende forår i al sin pragt. Vi håber der vil 
være mange deltagere på turen i vores skønne 
område.

Hele byen ser frem til at skolen får deres nye le-
geplads til glæde for alle her i Stenmagle. Vi ser 

frem til at følge arbejdet med legepladsen gen-
nem foråret til den er færdig en gang i maj.

HUSK AT BESTYRELSEMØDERNE ER ÅBNE 
FOR ALLE MEDLEMMER AF BYLAUGET

Henvend jer til sekretær Marianne Justesen (se 
bagside) for at få en dagsorden eller komme med 
forslag, som bestyrelsen skal tage stilling til.

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

Har du e-mail?

Vi vil gerne have oplyst din e-mail-
adresse, hvis du har en. Så kan web-
redaktøren sende dig aktuelle nyheder 
fra lokalområdet. Du kan til enhver tid 
meddele, at du ikke ønsker at modtage 
flere nyheder fra os via e-mail.  Brug 
gerne hjemmesidens kontaktformular 
- se www.stenmagle.dk

Venlig hilsen Martin
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Kommende lokale arrangementer 

Onsdag 1. april  kl.19.00: Bestyrelsesmøde i 
Fa�ighuset, Stenmaglevej 5.

Fredag 17. april kl. 14-19 & lørdag 18. april kl. 
10-14: Lagersalg hos NonGrownUps, »Flagsbo«, 
Sorøvej 47 – modetøj for piger i alle aldre.

Søndag 19. april  kl. 10.00:  Affaldsindsamling 
på Sorøvej i samarbejde med Danmarks Natur-
fredningsforening. Vi mødes ved Fa�ighuset, 
Stenmaglevej 5.

Søndag 3. maj  kl. 10.00: Cykeltur til Gyrstinge 
sø, med start ved Fa�ighuset, Stenmaglevej 5,  – 
se nærmere inde i bladet.

Onsdag 13. maj  kl. 19.00: Bestyrelsesmøde og 
redaktionsmøde i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5. 
Deadline Budbringer nr. 38.

Fredag 5. juni: Grundlovsfest i præstegården, 
arrangeret af menighedsrådet.

Tirsdag 23. juni kl. 19.30: Sankthansbål på 
grunden, Stenmaglevej 17.

Fredag 10.-12. juli: Stenmagle Kræmmermar-
ked, arrangeret af Forsamlingshuset. Bylauget 
deltager med en bod.

Weekenden 22.-23. august:  »Byfest« i Stenmag-
le, med pavilloner i Holmsgaards baghave, Sorø-
vej 57.

September: Tur til Åmosen ved Jørgen  Mogen-
sen. 

Onsdag 30. september  kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 
og redaktionsmøde i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5. 
Deadline Budbringer nr. 39.

Onsdag 4. november  kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 
i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5.

Onsdag 11. november kl. 19.30: Generalforsam-
ling i Stenmagle Bylaug, Fa�ighuset, Stenmagle-
vej 5. Forslag til behandling skal være leveret til 
et bestyrelsesmedlem senest den 4. november.

Søndag 29. november kl. 15.00: Julegudstjeneste i 
Stenmagle kirke med e�erfølgende juletræstæn-
ding i præstegårdshaven som afslu�es med æb-
leskiver og gløgg i konfirmandstuen.

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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Bestyrelsen pr. 12. november 2008
Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16, 4295 Stenlille  hhh@balslev.dk  5780 5244
Kasserer Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Sekretær Marianne Justesen  Sorøvej 90, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5780 4062
Bestyrelsesmedlem Birte Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  steen.agathon@tdcadsl.dk  4636 2189
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   3689 1699
Bestyrelsesmedlem Martin Bertelsen  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  martin@mber.dk  4027 6599
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bestyrelsesmedlem Bri�a Bech  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  sejersda�er@mber.dk  4098 8528
Bestyrelsesmedlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4296 Nyrup  booghelle@mail.dk  5780 5287
Suppleant Inge Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk  3689 1699
Suppleant Hanne Jensen  Stenmaglevej 21 A, 4295 Stenlille  bertoghanne@gmail.com  5826 3541
Bilagskontrollant Torben Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bilagskontrollant Leif Hansen  Rønnevej 3, 4295 Stenlille   5780 4441

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999)  kr. 25,- pr. stk.  Henning   5780 5244
Grill  kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 3x9 m (2004)  kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 5x10 m (2007) kr. 250,-/påbeg.uge (dep. kr. 500,-) Marianne  5780 4062

Medlemsbladet – B��������� – og hjemmesiden – WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 38) er onsdag 13/5-2009 kl. 19, og bladet forventes at udkomme i starten af juni.
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 hjemmeside-
link med, som linker til egen hjemmeside. 


