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Fastelavnsfest igen 
i år i præstegården…

TRYK · WEB · DTP · SCAN

Det foregår søndag den
4. marts 2001 kl. 14.00

Igen i år hjælper vi med fastelavnsfest i Stenmagle præste-
gård. – Den starter i Stenmagle Kirke kl. 14.00, hvor vi
møder udklædt og klar til tøndeslagningen i præstegår-
den, der foregår umiddelbart efter familiegudstjenesten.

Alle er velkomne
Der kåres både kattekonge og kattedronning, 
samt bedst udklædt.

Pastor Kirsten Toft inviterer indenfor til kaffe, te,
sodavand og fastelavnsboller. Arrangementet er helt
gratis, og alle er velkomne.

Med venlig hilsen
Socialudvalget
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Frølund GrøntFrølund Grønt
Årstidens friske grøntsager sælges fra 

gårdbutik – lokalt produceret!
Åbent alle ugens dage.

Frølund Grønt v/Trine og Karsten
Sorøvej 64 mellem Stenmagle og Stenlille

Tlf. 57 80 43 71 / 23 20 58 98

1. Valg af dirigent/referent

John Alex Jensen blev valgt til dirigent
Preben Lemann blev valgt til referent.

2a. Oldermandsberetning og godkendelse heraf

Året i Stenmagle Bylaug er gået stille og roligt, mere roligt end
ønsket fra bestyrelsen. Der har dog været en del markante projek-
ter som, på trods af mindre tilslutning, er forløbet på tilfredsstillen-
de måde. Samtidig kan vi gentage, at Stenmagle Bylaug i 2000 fik
Stenlille kommunes kulturpris.

Arrangementer
Juletræsopstilling i præstegårdshaven med efterfølgende gløgg og
æbleskiver. Der var mange deltagere, og arrangementet forløb på
bedste måde.

Sct. Hans fest blev afholdt på kommunens grund på Stenmagle-
vej. Festen var rigtigt godt besøgt og der blev solgt ristede pølser,
sodavand og øl.

Deltagelse på Stenmagle Kræmmermarked. Der var donationer
til vores bod, og ligesådan var der mange besøgende der købte
godt ind. Udover kræm blev der solgt lakrids som Ole tog sig af.

Udover disse skemalagte aftener er der i årets løb afholdt tors-
dagsmøder i forsamlingshuset. Disse møder er tænkt som »kom-
og-gå møder«, hvor medlemmerne kan komme med gode ideer, få
en diskussion, et slag kort og en øl eller vand. Der er en del, der
har fundet disse uforpligtende aftener fornøjelige, men der har ikke
været overfyldt, så der er plads til mange flere, som har lyst til en
snak med andre lokale.

Disse arrangementer blev forestået i fællesskab af laugets besty-
relse.

Herudover har hvert udvalg lejlighed til at afholde særlige arrange-
menter, og der er i årets løb afholdt:

Cykletur og tur til Lejre Forsøgscenter (Socialudvalget), Lokalhi-
storisk møde samt foredrag om Berlin-murens fald af Peter Ham-
mer og endelig Rejser i Afrika, hvor HHH har arbejdet i en årræk-
ke (Kulturudvalget).

Personer
Desværre har der været en stor udskiftning i bestyrelsen. Det er
specielt gået ud over præsidiet.

Referat af generalforsamling
2. november 2000

Jesper Schrøder har måttet frasige sig sit hverv som kasserer på
grund af hårdt arbejdspres i sin egen forretning.

Ole Jakobsen har overtaget kassererjobbet, men har kort tid
efter været nødt til af geografiske grunde at takke af (flytter til Born-
holm), hvorefter vores suppleant i bestyrelsen Vinni Jensen har
overtaget.

Michael Julin har frasagt sig sit hverv som sekretær/næstfor-
mand på grund af rejseaktivitet og arbejdspres.

Preben Lemann har ligeledes fratrådt som oldermand og HHH
(Henning) har op til generalforsamlingen taget over.

Projekter
Vores budbringer har udviklet sig til et meget prof. blad. Desværre
har vores muligheder og evner til at skaffe/fastholde annoncører
ikke stået mål hermed. Dette har nødvendiggjort en bestyrelses-
beslutning om at nedsætte antallet udgivelser ganske drastisk. Vi
håber at komme op på et antal på 4 udgivelser pr. år igen.

Legepladsprojektet er færdigt efter en sej kamp fra udvalgets
side. Vi håber at legepladsen vil være til gavn for lokalområdet.

Vi har også fået hjemmesiden op at stå. Adressen er
http://lal.dk/stenmagle 

Og så har ungdomsudvalget skaffet en skurvogn til klubaktivite-
ter.

Der er også oprettet et tromlelaug på Vagn Jensens initiativ. Det
drejer sig om den gamle vejtromle i Fattighuset, der skal ud at køre
igen. Den er på nuværende tidspunkt rent maskinelt i orden efter
nogle mindre reparationer. Der er således nu kun det hårde slid til-
bage, omfattende afrensning, restaurering og maling.

Konklusion
Som det kan forståes af foregående har der også i år, som tidligere,
været en stor aktivitet i Stenmagle Bylaug. Dette har måske været
årsag til, at der er medlemmer, som har følt et stort arbejdspres, der
måske ikke har stået helt mål med resultaterne/deltagertilslutnin-
gen.

Derfor er det min konklusion, at vi skal sikre de vante velbesøg-
te arrangementer, såsom juletræ, Sct. Hans og Kræmmermarked-
deltagelsen, hvorimod mindre besøgte typer af arrangementer skal
henlægges til torsdags-aftenerne, således at der dermed lægges
mindre pres på evt. foredragsholdere, og det er mere uforpligtende
for deltagerne at møde op.

Samtidig skal denne holdning dog ikke begrænse vores ideer og
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Knive og sakse slibes

Kobber og messing pudsesM E T A L S L I B E R I

v/ Anders Larsen
Mejerivej 20 · Stenmagle
4296 Nyrup 5780 3180

opfindsomhed til at forsøge med noget nyt, hvis projektet skønnes
interessant.

Beretningen blev godkendt, dog med en enkelt indsigelse fra
Michael Julin, der var utilfreds med ordlyden omkring hans fratræ-
delse, idet hans fratræden skyldtes samarbejdsproblemer. 

2b. Udvalgenes beretninger

Socialudvalget (Helle)
Vi kontakter nytilflyttere, byder velkommen og fortæller om alle de
gode tilbud vi har i Stenmagle Bylaug. 

Vi hjælper med transport til fællesarrangementer, hvis der sid-
der nogen og har behov for det. Vi lægger meget vægt på, at vores
arrangementer er for børn, forældre og bedsteforældre.

Inden for det sidste års tid har vi deltaget i Juletræstænding i
samarbejde med kirken. Vi startede med en Adventsgudstjeneste,
juletræstænding, dans omkring træet og sluttede med gløgg og
æbleskiver i konfirmandstuen samt præstegården.

Så blev det fastelavn. Det var ligeledes i samarbejde med
menighedsrådet og præsten Kirsten Toft. Først havde vi en børne-
gudstjeneste, dernæst tøndeslagning og til slut fastelavnsboller og
sodavand. Vi lavede det praktiske sammen med Kirsten Toft, og
menighedsrådet stod for det økonomiske.j

Til Påske tog vi cyklerne frem og kørte en dejlig tur. Ved fiske-
søen i Vandløse spiste vi vor medbragte mad. Turen afsluttede vi på
Stenmagle Skole med ægtrilning samt fælles kaffebord.

Sankt Hans var vi også med til i samarbejde med resten af
bylauget. Borgmester Vagn Guldborg stod for båltalen. Kræmmer-
markedet var også et fællesarrangement.

I august arrangerede vi familieudflugt til Forsøgscenter Lejre. En
god tur med fint vejr.

Lige nu har vi gang i torsdagsaftenerne i samarbejde med resten
af bylauget.

Socialudvalget har ligeledes haft et underudvalg, der har lavet
legeplads på Stenmagle Skole. Annette fortæller om dette.

Lige nu er vi ved at arrangere juletræstændign søndag den
26/11.

Vi vil meget gerne have flere med i Socialudvalget.
Legepladsudvalget (Annette). Svend Erik og jeg har igennem

lang tid arbejdet for at få vores offentlige legeplads ved Stenmagle
Skole op at stå. Det er lykkedes nu i fint samarbejde med skolen,
Stenlille Hegn og entreprenør Jens fra Vandløse. Vi må så se på,
hvad vi kan finde på af udvidelser i fremtiden, afhængig af de øko-
nomiske midler vi vil kunne skaffe.

Teknikudvalget (Vagn)
Vi har haft et godt samarbejde i udvalget. Vi i udvalget er klar over,
at vi skal have god tålmodighed. Mange af de ting vi tager op og
sender til amt og kommune, de skal i udvalg efter udvalg, og det
har vi lært at det tager sin tid. Demokrati er langsom, men godt.

Hvad har vi så arbejdet med? - Den nuværende cyklesti mangler
skilte - fodgængerovergang ved skolen - byporte ved Stenmagle -
Halvering af rumlefelter i Stenmagle - 40 km/t på Stenmaglevej
indenfor byskiltene - Vigeplads i Assentorp - Skolebus tilbage til
Mejerivej - Vandkvaliteten på Stenmagle Vandværk - Renovering af
Stenmagle Skole (døre/flugtveje) - Lån af fattighuset - med i trafik-
sikkerhedsplanudvalg.

Nye ting vi pt. tænker på:  Beplantning ved telemasten og
malerfirmaet. Vi vil se på kommuneplanen 1995-2005.

Vigtige resultater: Cyklesti til Stenlille. Der er nu eksproprieret
jord. Tak til alle her fra lokalområdet, der skrev under (i alt 320
underskrifter). - Vi har haft et fint samarbejde med kommune og
amt.

Vi har brug for gode ideer og medfølgende arbejdskraft og godt
humør. Der er plads til alle interesserede.

Kulturudvalget (Henning)
De kvartalsvise foredragsaftener er nu droppet som selvstændige
aftener og vi kombinerer de uformelle torsdagsaftener forår og efte-
rår med et par tema-aftener, arrangeret af kulturudvalget. Vi har
haft det første, nemlig omkring Afrika-rejser.

Ungdomsudvalget (Kennet)
Vi har haft idrætsdag i fællesskab med SNIF. Der var ikke mange
deltagere, men det var hyggeligt.
Så har vi fået os en skurvogn og er i fuld gang med istandsættelsen.

3. Fremlæggelse af et revideret regnskab og inventarliste, og god-
kendelse heraf.

Vi var desværre i den situation, at Vinni havde fået overdraget
regnskabet kørt før generalforsamlingen, og ikke havde mulighed
for at sætte sig ind i det. De fremlagte tal var gennemgået af revisor
og godkendt af denne. Men selve fremlæggelsen gav anledning til
en del usikkerhed og spørgsmål, som man ikke kunne forklare
præcist. Der var indsigelse fra:

Helle Julin, som synes tlf./internet-udgiften var for stor. Bestyrel-
sen vil gennemgå det på et kommende bestyrelsesmøde og rede-
gøre for det i næste Budbringer samt på næste generalforsamling. 

Villy Hesselmark mente at regnskabet generelt var mangelfuldt.
Bestyrelsen har et ansvar for, at det laves ordentligt og bringes i
næste nummer af Budbringer.

Henning havde medbragt en inventarliste, der blev noteret på
flip-over. Vores inventarliste ser således ud: Reol, Bord + 6 stole,
PC-bord, PC komplet incl. ISDN-modem, Scanner, Digital-kamera,
Videokamera, 3x3 m pavillon, Juletræskæde, Flip-over, Grill, Skur-
vogn og Skillevægge (står i Forsamlingshuset). 

Med ovennævnte forbehold fra Helle og Villy blev regnskabet
godkendt.
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

4. Indkomne forslag

Der var indkommet i alt 3 forslag til vedtægtsændringer. 

Et forslag fra bestyrelsen gik ud på, at betegnelsen sekretær/næst-
formand ændres til kun sekretær, samt at betegnelsen præsidie
ændres til sekretariat. Blev vedtaget.

Et andet forslag var indkommet fra Villy Hesselmark, der foreslog at
§5e ændres fra »Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen, dog
skal man være min. 11 år og der kan kun vælges max. 1 voksen og
1 ung (11-24 år) pr. husstand« - til - »Alle medlemmer er valgbare
til bestyrelsen, dog skal man være min. 18 år«. samt §5d ændres
fra »Alle fremmødte medlemmer fra 11 år har stemmeret« - til -
»Alle fremmødte medlemmer fra 18 år har stemmeret, dog max. 2
stemmer pr. husstand.« Dette forslag gav anledning til en god
debat omkring de unges rettigheder og muligheder, og der var for-
slag om andre aldersgrænser, der dog ikke kunne bringes til
afstemning. Afstemningen endte med at vi bibeholdte den oprinde-
lige ordlyd både i §5e og §5d.

Et tredje forslag fra Henning og Preben drejede sig også om alders-
grænsen i §5e og var en tilføjelse til den oprindelige ordlyd (se
ovenfor), nemlig »Oldermand, sekretær og kasserer skal dog være
min. 18 år«. Dette blev vedtaget.

5. Fremlæggelse af budget

Henning havde medbragt budget for næste år, og gennemgik dette
på Flip-Over, punkt for punkt således:

Kontingent, 90 medlemmer 9000
Kræmmermarked 1000
Sct.Hans arrangement 500
Juletræstænding 0
Torsdagsaftener incl. generalforsamling 2000
Cykeltur m.v. 500
Bestyrelsesarrangement/kursus 3000
Rødvin til ekstern hjælp 1000
Alm. porto og tryksager 3000
Tlf./internet 3000
Tromle 2500
Ungdomsaktiviteter 0
Budbringer 0
Saldo 15500 10000
Ovf. fra 99/00-beholdning 5500
Balance 15500 15500

Budgetoplægget blev vedtaget og skal offentliggøres sammen med
regnskabet i Budbringer.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret husstandskontingent til kr. 100,-
Torben Kamper foreslog stigning til kr. 150,- for at imødegå

budgettets underskud.
Sidstnævnte forslag blev dog nedstemt, og kontingentet fortsæt-

ter derfor uændret.

7a. Direkte valg til sekretariatet

Bestyrelsens kandidaterne til de tre poster var:
Oldermand Henning Højte Hansen, vælges for 2 år, sekretær Pre-
ben Lemann, vælges for 3 år og kasserer Vinni Jensen vælges for 1
år. Der stillede ingen modkandidater op, og alle 3 blev derfor valgt
uden afstemning.

7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Af de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer var Dennis Runa ikke
på valg, idet han sidste år var valgt for en 2-årig periode. Der skul-
le således vælges 1, 3 eller 5 personer for en 2-årig periode. Der
blev opstillet følgende: Helle Runa, Vagn Jensen og Jesper Schrø-
der. Da der ikke var flere kandidater blev disse 3 valgt uden
afstemning for en 2-årig periode.

7c. Valg af min. 2 suppleanter

Der blev opstillet 2 kandidater, nemlig Finn Olsen og Kennet Kri-
stensen. Begge blev således valgt, og via en skriftlig afstemning
blev rækkefølgen Finn som nr. 1 og Kennet som nr. 2.

7d Valg af revisorer

Følgende kandidater blev foreslået, Villy Hesselmark, Torben Kam-
per og Helle Julin. Da Villy Hesselmark ikke modtog valg, blev de
sidste 2 valgt uden afstemning.

8. Eventuelt

Villy Hesselmark spurgte om vedtægterne var juridisk bedømt.
Dette var ikke tilfældet.
Michael Julin ville gerne høre om medlemmernes ret til at låne
bylaugets ting. Bestyrelsen arbejder på retningslinjer vedr. deposi-
tum, ansvarlig for udlån etc. - disse låneregler vil blive skrevet i
Budbringer når de klar i bestyrelsen.

John Alex sluttede sit dirigentjob med at takke de 26 fremmødte
medlemmer for god ro og orden, hvorefter Henning til slut takkede
John Alex for flot dirigentjob.
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Sorø Maskinudlejning I/S
v/ Kim Madsen · Sorøvej 59 · Stenmagle · 4295 Stenlille

Tlf. 57 83 20 71 · Bil 30 47 62 16

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

Som lovet på generalforsamlingen bringes
her en aktivliste med regler for udlån, hvor
dette kan lade sig gøre.

Reol / ej udlån
Mødebord + stole / ej udlån
PC-bord / ej udlån
PC-komplet / kun til bylaugsopgaver
Scanner / ej udlån
Digi-kamera: kan lånes mod depositum på
kr. 300,- excl. batterier + kr. 50,- pr. påbegyndt
uge. 
Video-kamera / samme regler som digi-kam.
3x3m pavillon: udlejes for kr. 50,- pr. påbe-
gyndt uge (Vagn)
Juletræskæde mv /ej udlån (Jesper)
Flip-Over / ej udlån
Skurvogn / ej udlån (ungdomsudvalget)
Skillevægge / lejes for kr. 25,- pr. stk. (max
kr. 300,-) pr. påbegyndt uge.
Grill: depositum kr. 100,- dækker rengøring.
leje kr. 50,- pr. påbegyndt uge, excl. kul (Vagn)

Vedtaget på bestyrelsesmøde 9/12/2000

Vedr. regnskabet - så bringes det nyrevidere-
de regnskab på midteropslaget. 

Da dette er noget mere gennemskueligt
end det regnskab der blev fremlagt på gene-
ralforsamlingen, regner vi med dette er tyde-
ligt nok for alle. Er der spørgsmål kan der
rettes henvendelse til kassereren Vinni Jensen
på tlf. 57 80 49 41.

Vedr. telefonregningen har vi på bestyrel-
sesmødet i december vedtaget at nedlægge
telefonen, og så må de enkelte bestyrelses-
medlemmer mv, der har udgifter i bylaugs-
regi få en godtgørelse. Vi fandt, at den faste
udgift til abonnement var en god besparelse,
hvis vi kunne finde ud af at nøjes med vore
private telefoner.

Vedr. udvalgsposterne, fortsætter de gamle
formænd, med undtagelse af Kennet fra Ung-
domsudvalget, der er erstattet af Dennis
Runa, Mejerivej 17, tlf. 5780 5287. 
Økonomiudvalgets formand er den til
enhver tid siddende kasserer, dvs. nu Vinni.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 9/12/2000

Udlån / regnskab / formænd
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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

Den nye bestyrelse har på bestyrelsesmødet i
december konstitueret sig således:
Fmd.ungdomsudvalg: Dennis Runa, Mejeri-
vej 17, 4296 Nyrup, 5780 5287.
Fmd.socialudvalg: Helle Runa, Mejerivej 17,
4296 Nyrup, 5780 5287.
Voksenansvarlig ungdomsudvalg: Jesper
Schrøder, Stenmaglevej 19, 5784 0120.
Fmd.teknikudvalg: Vagn Dalbjerg Jensen,
Rønnevej 8, 5780 5534.
Fmd.kulturudvalg samt oldermand: Henning
Højte Hansen, Engkrongen 16, 5780 5244.
Fmd.økonomiudvalg og kasserer: Vinni
Jensen, Stenmaglevej 21A, 5780 4941.
Sekretær Preben Lemann, Rønnevej 4, 
5780 4476.

Foreløbig årsplan:
Søndag den 4. marts
Fastelavnsfest - kl. 14.
Søndag den 8. april 
Påske-ægtrilletur kl. 10
Lørdag den 23. juni
Skt. Hans fest
Fre-søn 6.-8. juli
Kræmmermarkedet
Torsdag 15. november
Generalforsamling
Søndag 25. november
Juletræstænding
Herudover torsdags-
aftenerne, som omtales 
på bagsiden.

Bestyrelsen / kalender

Stenmagle menighedsråd har den 27. november 2000 konstitueret sig med følgende sam-
mensætning: Formand Gert Lidsmoes, Lunden 7, 4296 Nyrup, Næstformand Henning Højte
Hansen, Engkrongen 16, 4295 Stenlille. Kirkeværge Christian Johnsen, Merløsevej 21, 4296
Nyrup, Kasserer og sekretær Bjarne Stobbe, Ostrupvej 13, 4295 Stenlille, Kontaktperson:
Aksel Nielsen, Mejerivej 19, 4296 Nyrup, Kristen Steffensen, Kyringevej 116, 4296 Nyrup og
Grethe Nielsen, Munkevænget 4 st.tv., 4180 Sorø. – 1. møde i 2001 er fastsat til den 23. januar
kl. 19.30 i Stenmagle kirkegårdskontor.
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Nu er legepladsen færdig og klar til brug.
Kom og se og prøv den.

Den har fundet sin form og placering i sam-
arbejde med Stenmagle skole, som vi hermed
takker for godt samarbejde.

Vi håber, den vil blive til gavn og glæde for
alle børn i Stenmagle og omegn.

Det er vores håb og ønske, at kunne udbygge
den endnu mere.

Legepladsudvalget
Annette og Svend Erik

Husk den årlige traditionelle kombinerede
cykel- og ægtrilletur, som i år er 

søndag den 8. april 2001.

Kl. 10 cykler vi af sted fra Stenmagle Forsam-
lingshus. Medbring mad og drikkelse samt et
smukt dekoreret æg pr. deltager.

Cykelturen er under 10 km, og slutter ved
Stenmagle skole, hvor vi indvier den nye
legeplads og triller æg.

Efter præmieoverrækkelsen giver bylauget
kaffe og kage.

Legeplads & Ægtrilletur til Påske
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HÅRDE HVIDEVARER
SERVICE •  REPARATION •  SALG

GORM CHRISTENSEN

FLINTERUPVEJ 29
4180 SORØ

TLF. 57 84 53 24
BIL 20 13 03 79

Stenmagle Budbringer udgives af 
Stenmagle Bylaug

c/o Lemann Grafisk, v/Preben Lemann
Stenmagle, Box 18, 4295 Stenlille.

Stof til næste nummer bedes afleveret 
senest 22. marts 2001. 

Nr. 11 udkommer primo/medio april 2001.

Lokalhistorie
Hvad hed gårdene i Stenmagle?

Ved arbejde med Jordebogen for 1839 på Sorø
Akademi bemærkede jeg, at nogle af gårdene i
Stenmagle havde et andet navn end nu.

Vi kan ikke med denne følge alle gårdene, for-
di der i Jordebogen er blevet benyttet fortløben-
de numre og ikke matr.numrene.

Jordebogen blev bl.a. benyttet til at inddrive
afgifter. Ved alle gårdene er der ligeledes et hus
uden jord, som der betales afgift af.

Herefter ses først gårdens nuværende navn og
bagefter det navn, den havde for 160 år siden,
hvis jeg har gættet rigtigt. Nogle af navnene har
jeg ikke anbragt. Hvor mon de skal stå?

1 Præstegården (ved Mejerivej), 5 Hellemose-
gård / Hellebæksgaard (Mejerivej), 6 Sanda-
gergård / Sandagergaard (Mejerivej), 7 By-
bjerggård / Rybjerggaard eller? (Merløsevej),
8 Plovgård / Plovgaard el. Lyngbjerggaard
(Merløsevej), 9 Lærkebjerggård / Lærkebjerg-
gaard (Merløsevej), 10 Langagergård / Lang-
agergaard (Merløsevej), 11 Stenholmsgård
(Merløsevej), 12 Dalsgård / Dalsgaard (Ou-
strupvej), 13 Frøbjerggård / Frøbæksgaard
(Merløsevej), 14 Tvingmosegård / Tvinglods-
gaard el. Galtebergsgaard (Sorøvej), 15 Søgård
(Sorøvej), 16 Møllegård / Møllegaard (Sorøvej),
17 Sønderbjerggård (Holte), 18 Første gård i
Engkrogen. En mark der hedder Dysager.
(Engkrogen), 19 Sejersgård (Engkrogen), 
20 Flagsmosegård (Engkrogen), 21 Bygård /
Byesgaard (Stenmagle), 22 Dyssegård (Sten-
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BALSLEV er rådgivende ingeniører
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magle), 23 Toftegård / Toftegaard (Stenmagle),
24 Holmsgård / Holmsgaard (Stenmagle), 
25 Lynggård / Løngsgaard (Stenmagle, Sorø-
vej).  – Øvrige gl. navne er: Sørregaard, Søelods-
gaard, Glemmestrupgaard, Korsgaard, Taaes-
höigaard (der ligger en »Taahöy« på matr. nr. 9
og en »Taamose« på matr. nr. 2 og 23), Større-
gaard, Flecckmosegaard, Dysagergaard (er det
matr. nr. 18?), Laansgaard.
Hvis der blandt læserne er nogen, der kender
svar på usikkerheden, vil det være interessant
med en tilbagemelding.

Holger Jørgensen

PS: Hvis der i lokalområdet er andre, der kan
levere lokalhistorisk stof, så kontakt venligst
Preben Lemann på 5784 0058. - 

Stenmagle sogn omkring 1920

I sognet var der følgende landsbyer: Sten-
magle med kirke, præstegård, missionshus,
skole, forskole, mølle, andelsmejeri og
købmandshandler. – Nyrup med baptistkirke,
afholdshotel/forsamlingshus, dampbageri,
cementvarefabrik, maskinsnedkeri, savværk,
købmandshandler, afholdsgæstgiveri, vand-
værk, postekspedition, jernbane og telegraf-
station. – Ovstrup – Assentorp med skole,
forskole, købmandshandel. – Vandløse med
skole, forskole og teglværk. – Kyringe (hvoraf
det meste ligger i nabosognet Tostrup). Sam-
linger af huse: Stenmagle Huse, Kannikeskov,
Garbølle, Langtved, Holte Huse samt Eng-
krogen. – Kirken tilhører Sorø Akademi.

Holger Jørgensen
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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, 4996 Nyrup
Telefon  4517 1707 – leverandør af dansk naturgas

Torsdagsaftenerne
Torsdagsaftenerne fortsætter – nu på 3. perio-
de!  Og denne gang prøver vi i bestyrelsens
private hjem (se adr. og tlf.numre på side 8).
Alle aftener kl. 19-22.
25. januar hos Vagn – 1. februar hos Preben –
8. februar hos Henning – 1. marts hos Vinni –
8. marts hos Helle – 15. marts hos Preben og
sidste gang 22. marts hos Vinni.
Efterårsdatoerne er ikke fastlagt endnu!

Husk at torsdagsaftenerne er for alle medlemmer,
der har lyst til at snakke bylaug og iøvrigt snakke
med andre lokale.  –  Har man et spændende
emne, så kontakt oldermanden eller et andet
bestyrelsesmedlem. Men ellers er aftenerne helt
uformelle, og vi sidder mest og hyggesnakker og
får os måske et slag kort, hvis der er stemning for
det.  –  Man medbringer selv sine drikkevarer og
evt. småkager, – så der er ingen opvartning.


