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Professionelle tryksager

Aktiviteter i bylauget
Der er mange aktiviteter for de, der har tid og lyst til at være enga-
geret i lokalsamfundet. Her ser du et par af dem, nemlig deltagelse
i et udvalg (snak og planlægning) og nedtagning af juletræet lørdag
den 8/1 (handling). – Teknikudvalgsmødet foregik hos Vagn Jensen
på Rønnevej, og snakken her gik på ting som kommunens trafikføl-
gegruppe, trafiksikkerhed i samarbejde med Stenmagle skolebesty-
relse, Tromlehuset på Stenmaglevej og byforskønnelsestiltag. 
– Det er sjovt at være med, og man får en god positiv snak med
mennesker, der alle har det tilfælles, at man interesserer sig for,
hvad der sker og skal ske i ens eget lokalområdet.

www.stenmagle.dk
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besøger jævnligt. – Selv om det er uden for bylau-
gets rækkevidde er det svært at undlade en kom-
mentar om året der gik  i verden omkring os. Jeg
kan derfor i denne nytårshilsen ikke undlade at
nævne de ting, der i årets løb har optaget vores
tanker – det gælder de daglige TV-transmissioner,
hvor alt fra hele verden kommer direkte ind i
vores stuer. Nævnes kan bombesprængningen i
Spanien, krigen i Irak og til sidst i juledagene den
enorme katastrofe i Sydøstasien. Ingen af os fatter
rigtigt omfanget, men mange kender nogle som
har været i områderne.
Uanset de største katastrofer er det selvfølgelig de
lokale ting vi skal forholde os til i bylauget i det
kommende år og det glæder vi os til.
Med dette godt nytår til alle læsere.

Henning Højte Hansen

Kontingentbetaling via netbank
Vores økonomimester Vinni oplyser, at
du er meget velkommen til at overføre
medlemskontingentet på kr. 100,- via
netbank. Vores bankkonto har reg.
3516 og kto. 3516 135 727. Husk at skri-
ve navn og adresse, så vi kan se, hvor
pengene kommer fra.

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.

Abonnementsordning med kød og grøntsager

Åben Økologisk gård
Ørnekildevej 22 · Ørslevvester

4173 Fjenneslev
Tlf. 57 80 94 57 el. 40 54 04 57

www.krogagergard.dk
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Older-
mands-
ævl
Alle medlemmer af Bylau-
get ønskes et rigtigt godt

nytår. Vi håber fra bylaugets side, at vi i det nye år
kan tilbyde gode og spændende arrangementer.
Vi har fra Stenlille kommune fået rådighed over
hele det gamle tromlehus på Stenmaglevej. Det
vil give os mulighed for opbevaring af effekter,
der ikke tåler fugt og frost, til kræmmermarkedet
i juli, og gennem en mindre istandsættelse på sigt
et håb om et egentligt hjemsted for Stenmagle
Bylaug.  – Vi vil samtidig ønske vore nye med-
lemmer af bestyrelsen velkommen og ønsker et
godt, interessant samarbejde med jer.

Men en ting der vedkommer os direkte, er kom-
munesammenlægningerne, som tidligere er be-
handlet her. Det vil givet vedrøre os i Stenmagle.
Se derfor den nye hjemmeside, der er oprettet
www.ny-soroe.dk – her kan du følge med i hvad
der sker. Du kan finde linket fra vores egen hjem-
meside www.stenmagle.dk – som du selvfølgelig

Oldermand Henning Højte Hansen
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Husk vores 

TØNDESLAGNING 
søndag den 6. februar kl. 14

Vi afholder i samarbejde med Stenmagle Kirke fastelavnsarrangement
med børne/familiegudstjeneste i kirken kl. 14.00.

Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i præstegården, hvor vi ser-
verer lidt varmt at drikke samt fastelavnsboller inden døre.

Bare mød frem – og helst udklædt!

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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Cykel- og æggetur Palmesøndag
den 20. marts kl. 10

Så kan vi igen komme ud at motionere, og
samtidig få set lidt af lokalområdet.

Det foregår som sædvanlig Palmesøndag,
med start fra forsamlingshuset på Sorøvej kl.
10. Palmesøndag ligger i år den 20. marts, så
vi krydser fingre for at sneen har sluppet sit
tag i landskabet. Bare mød op!

Deltagergeby-
ret er et hård-
kogt og dekore-
ret æg, som
skal bruges til
ægtrillekonkur-
rence. Der er
også præmie
for det flotteste
æg.

Men pump og
smør cyklen til
en dejlig søn-

dagstur. Vi triller stille og roligt rundt, så alle
kan følge med. Vi har p.t. ikke lagt ruten end-
nu, men du skal have madpakke og lidt drik-
kelse med, da vi gør holdt et passende sted
for at indtage frokosten. Når vi kommer tilba-
ge til Stenmagle Skole, byder bylauget på kaf-
fe/te og kage, hvorefter vi afslutter dagen
med ægtrillekonkurrence.

vel mødt/Socialudvalget

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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Tromlehuset på Stenmaglevej
som bylaugshus...

Bylauget har af Teknisk Forvaltning fået råde-
ret over det gamle Tromlehus eller Fattighus
på Stenmaglevej/Sorøvej.

Porten t.v. er den gamle del som vi har haft hele
tiden. Bag den nærmest t.h. (den sydlige) har vi så
det nye lokale!

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.
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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

Huset ligger meget centralt, så vi er utroligt
glade for at kunne benytte det fuldt ud. I flere
år har vi kunnet benytte den nordre halvdel,
hvor den store vejtromle stadig står. Men med
det sydlige rum, der er helt tomt, vil vi nu
kunne indrette plads til kræmmermarkedssa-
ger, og hvis vi kan få en garanti for at kunne
beholde lokalerne i en længere periode, vil vi

snart begynde at sætte huset i stand, så loka-
let kan benyttes til mødeaktiviteterne og til de
kræmmermarkedseffekter, der ikke kan tåle
kulde og fugt.

Indtil videre er vi i fuld gang med at få ideer
og lave planlægning, så hvis du har en god
ide, har materialer eller kontakt til nogle gra-

   



Stenmagle-budbringer nr. 23 – januar 2005  ·  Side 7

tis/billige materialer, så giv os et praj (se be-
styrelseslisten på bagsiden). 

Vi går som sagt ikke i gang med noget vold-
somt, før vi ved, om vi kan regne med loka-
lerne i en rimelig fremtidsperiode, men vi er
dog startet med at rense gulve og vægge, og
vil lave en let væg bag porten, samt sætte glas
i vinduerne, så rummet meget hurtigt kan
bruges. Her på siden ses det nye rum, som
det så ud før vi var begyndt at istandsætte.

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

Medlemsaftener i Tromlehuset
Torsdag-medlems-aftenerne starter igen!

For år tilbage mødtes interesserede bylaugsmedlemmer hver torsdag aften i Forsamlingshuset,
til alm. hyggesnak, kort- eller brætspil m.v. – Nu prøver vi igen, med start torsdag den 28. april
kl. 19 – men denne gang i vores eget Tromlehus!
Her kan vi så supplere hyggesnakken og kort-
spillet med lidt praktisk arbejde. I det tilstøden-
de rum kan der arbejdes med istandsættelse af
kræmmermarkedsting, man kan pudse lidt på
»Helmer« (tromlen) o.m.a. – Så mød op, alle
medlemmer, fra torsdag den 28. april kl. 19. –
Billedet er fra et medlemsmøde for år tilbage!
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Kom med alle jeres gamle fotos fra
Assentorp, Stenmagle og Vandløse

Vi kunne godt tænke os at lave en stor udstilling
med masser af fotos fra Stenmagle og omegn i
gamle dage. – Der er sikkert en masse nuværen-
de og tidligere beboere, der har nogle billeder fra
fotoalbum og pultekammeret liggende. Måske
har I endog flotte billeder hængende i ramme på
væggen. Det kan også være malede billeder af
husene!

Vi vil ikke udstille originalbilleder eller -maleri-
er, men affotografere og/eller scanne, så I behø-

ver ikke at være bange for at der vil ske noget
med jeres fine ting. Derfor kan I også allerede nu
kontakte os, og så kan vi aftale, hvordan vi kan
affotografere. Det kan nemmest ske ved at vi i en

Har du billeder fra gamle dage?

CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00
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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

kort periode låner jeres billeder, men hvis det er
et meget stort foto, der hænger på væggen, kan
vi også besøge jer og affotografere på stedet.

Hvis det så mod forventning viser sig, at der
ikke bliver ret mange billeder, risikerer vi selv-
følgelig at vi ikke kan stable en udstilling på
benene, men vi er overbevist om, at rigtigt
mange har billeder liggende fra lokalområdet,
som det har set ud engang, – jeres eget hus for 30
år siden (og før?) – vejen, baghaven, bilen, butik-
ken, lokalerne etc. – så vi håber da meget, at der
til næste vinter kan indbydes til en stor lokalud-
stilling om Stenmagle, Assentorp og Vandløse i
gamle dage.

Med billederne vil vi også gerne have lidt tekst,
så vi ved lidt om hvad det forestiller og hvornår
det er fra – og hvis det er personer, hvem det er
etc. – Vores kontaktperson bor selvfølgelig i

Stenmagles gamle kommunekontor på Sorøvej,
så benyt lejligheden til at besøge det lokale gam-
le »rådhus«, når du låner os billederne. 
Kontakt Lene Blaabjerg, Sorøvej 47, 4295 Stenlil-
le, tlf. 57 84 00 20 eller mail til lene@blaabjerg.com

Hvis alle i lokalområdet går deres gemmer godt
igennem, og lader os affotografere de gamle bil-
leder, så vil vi gøre meget for, at vi senest engang
til næste vinter, får lavet et rigtigt spændende
arrangement, hvor I alle vil kunne komme og se
vores lokalhistorie i tekst og billeder. Hvis I har
film og video, vil vi også gerne høre herom. -
Hjælp os ved at fortælle naboer om dette initia-
tiv og også ved f.eks. at kontakte de fraflyttere I
kender, der måske har boet her i en menneskeal-
der. Ring dem op og fortæl om vores initiativ, og
giv dem gerne Lenes telefonnummer, eller lån
billederne af dem og kontakt os. Hvis I har ting,
som I gerne vil aflevere, sørger vi for, at det kom-
mer videre til Lokalhistorisk Arkiv i Stenlille!

Vi glæder os utroligt meget til dette arrange-
ment, og håber I alle vil bakke godt op omkring
det.

Venlig hilsen
Stenmagle Bylaugs bestyrelse
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

Stavgang lør. 5. febr. i Stenmagle

Stavgang eller Nordic Walking, kaldes også
for verdens bedste motionsform.

Lørdag den 5. februar kl. 10 kan alle interessere-
de møde op ved Tromlehuset (Stenmaglevej 5),
hvor Vagn Jensen vil være tovholder for en lille
motionstur. – Den første gang vil vi kun gå en lil-
le tur på en times tid, så man kan øve sig lidt.

Lidt om udstyr (plukket fra internettet)
Det er vigtigt, at der er en god halvhandske på
staven. Skistavslignende stropper dur ikke til
stavgang. Stavgangsstavens længde skal være
personens højde minus 50 cm. – Eller person-
højde gange 0,7.

Grebet om stavens håndtag løsnes, og man har
alligevel stadig fuld kontrol over staven både,

når man trykker bag ud, og når man trækker
staven frem igen. – Det er også vigtigt, at staven
er udstyret med en god hårdmetalspids. Der
findes stave med udskiftelige spidser, – spørg
altid om prisen på reservedele før du køber dis-
se stave. – På hårde underlag, asfalt, fliser og
lign. påsætter men »asfaltpoter« for at få bedst
muligt greb i underlaget og undgå for meget
støj.

Sportssko/kondisko/støvle findes der mange
slags af. Du skal forkæle dig selv med med et
par gode sko med stødabsorberende indlæg
både under hælen og forfoden. Skoene skal
være lange nok og brede nok, almindeligvis ca.
1 nummer større end dit normale skonummer.
Foden skal kunne røre sig og den udvider sig,
når du går og den bliver varm.
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Udenom byen?

Hvorfor ikke? - Nu har vi igennem mange år
forsøgt at råbe Amtet op m.h.t. trafikregule-
ring, fodgængerovergang, byporte etc for at
øge sikkerheden, men vi råber for døve øren.
Vi vil dog blive ved og ved og ved! Noget
fornuft må der være et sted. Mange beboere
har igennem tiden givet udtryk for undren

over, at vejen ikke er lagt helt udenom Sten-
magle, og så umuligt er det vel heller ikke.
Trafiken vil komme til at glide uhindret.
Nedenstående forslag skal ses som et enten-
eller, og udkørslen sydligst kunne med fordel
ende i en rundkørsel ved Merløse-Sorøvejens
kryds. Her er der i forvejen tit lidt trafikkaos.

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

Forsamlingshus

Bylaugshus

Præstegård

Stenlille Naturgaslager
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Bestyrelsesadresser mv. 2005
Oldermand/kultur.fm. Henning Højte Hansen Engkrogen 16 4295 Stenlille h.hoejte@get2net.dk 57 80 52 44
Kassemester Vinni Jensen Stenmaglevej 21A 4295 Stenlille v-s@mail.dk 57 80 49 41
Sekretær Preben Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille lemann@stenmagle.dk 57 80 44 76
Bestyrelsesmedlem Lene Blaabjerg Sorøvej 47 4295 Stenlille lene@blaabjerg.com 57 80 00 20
Bestyrelsesmedlem John Christophersen Rønnevej 2 4295 Stenlille annegretejohn@mail.dk 57 80 46 33
Ungdomsudvalgsfmd. Kennet Kristensen Æblehaven 12 4295 Stenlille kennet@sponkie.dk 57 84 02 17
Socialudv.fm. Helle Runa Mejerivej 17 4296 Nyrup 57 80 52 87
Teknikudv.fm. Vagn Dalbjerg Jensen, Rønnevej 8 4295 Stenlille vagn.birte@get2net.dk 57 80 55 34
Bestyrelsesmedlem Marianne Justesen Sorøvej 90 4295 Stenlille 57 80 40 62
Suppleant Winnie Jørgensen Sorøvej 72 4295 Stenlille lewin@mail.tdcadsl.dk
Suppleant Birthe Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
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. 24) er den 19/5-2005, og bladet forventes at udkomme i midten af juni måned.
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 Preben Lemann. Der følger hjem-
mesidelink med, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. Hvis du som
annoncør ønsker en anden annonce (mere velegnet til skærmvisning), er du velkommen til at lave en anden
udgave, som vi så sætter på hjemmesiden. Den skal have samme mål som den trykte annonce.

       


