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v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille

Åbent:  ti-fr 9-17.30  .  lø 9-13  .  sø-ma lukket

Tlf.  57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

v/Susanne Richardt

www.stenlilleblomster.dk

Bylaugssnak om fremtiden

Lørdag den 2. august var bestyrelsen samt flere af de, der har hjulpet aktivt til arrangementer i 
årets løb på en hyggelig tur til andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Vi havde en fin tur i højt 
solskin, hvor vi så de mange forskellige huse og arbejdende steder.
Efter frokosten med medbragt mad, havde vi en rigtig givtig diskussion i parken på Nyvang, 

hvor vi blev klogere på, hvad vi synes har været godt, og hvad 
vi vil koncentrere os om og arbejde med fremover. Dagen 

sluttede med et bestyrelsesmøde med opsamling på 
dagens snak - og bagefter havde vi en hyggelig aften 

med spisning på Holmsgård. 
Tak til Gert og Randi for et 

stort arbejde her.

Viste du at Stenmagle har en facebook 
gruppe?  

Stenmagle Bylaug har startet en facebook 
gruppe til alle Stenmagle beboere! 

Her har du en mulighed for at følge med i alt 
hvad der sker i byen. Det kunne f.eks være 
information om et indbrud eller billeder af 
søde dådyr i din nabos have. Eller et opslag 
med, jeg har en stol jeg vil sælge, er der nogen 
der er interesserede? Eller hjælp jeg drukner i 
agurker kom og hent.  

Vi kan bytte stauder, eller du kan søge lokal 
hjælp til at få kjolen syet ind. Du kan efterlyse 
en, der vil hjælpe dig med at slå græsset, 
klippe hækken eller fjerne sne fra for torvet. 
Måske efterlyse en god børnepasser, lave et 
opslag om, at du holder åben have eller vil 
byde folk på en smagsprøve af lidt hjemme-
lavet øl, annoncere for et loppemarked, evt. 
starte lidt dørsalg. Måske har du 30 fliser til 
gratis afhentning. Du har brug for en ugentlig 
hundelufter, du vil gerne dyrke lidt motion, 
men syntes det er for kedeligt at gå/løbe/
cykle alene. Du søger selskab til middagen på 
torsdag. Efterlysninger af forsvundne hunde 

Facebook-gruppe

og kaniner. Hjælp til at holde stigen mens 
antennen rettes. osv. 

Siden kan bruges til alt mellem himmel og 
jord i Stenmagle, du kan skrive lige hvad du 
vil……. 

Rent praktisk: Hvis du ikke har en facebook-
profil, skal du oprette en. Gå ind på din 
facebookprofil og søg på: Stenmagle bylaug og 
tryk på knappen: bliv medlem. 
Vi ønsker ingen sure opstød og hetz mod 
andre på siden. Upassende opslag vil blive 
fjernet. Facebookgruppen skal fremme dit 
gode naboskab med hele byen.   
Hvis du har spørgsmål om facebookgruppen 
så kontakt  Annette Lemann på 26 55 40 77 
eller Mette Brodersen på 26 14 84 23.

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.: 23 49 11 49
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk
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Legepladsen ved Fattighuset

Så fik vi igen en legeplads i Stenmagle til glæde for børnefamilierne. Ikke en kommunal, ikke 
en offentlig, men en lille »privat« legeplads placeret ved Fattighuset og ejet af Stenmagle Bylaug, 
men hvor alle, der vil være med til at passe på den og give en hånd med til vedligeholdelse, altid 
er velkommen. Er der ting, du som bruger synes bør kommenteres (fejl eller gode ideer), så tag 
gerne fat i et af bylauges bestyrelsesmedlemmer, som du kan se på bagsiden af bladet.

Brugskunst  •  Salg af pileflet
Alt i blomsterbinderi  

Bryllup  •  Begravelser
Dekorationer  •  Fest  •  Hverdag

www.rosenstalden.dk
Find os også på Facebook

Åbningstider
Onsdag-fredag 10-17.30
Lørdag 10-14

v/Heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup

51 22 22 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

26/10-2014, kl. 13.00 - Gavespil/banko 

23/11-2014, kl. 10-16 – Julemarked 

29-30/11-2014, Dueudstilling 

Stenmagle Forsamlingshus 

Lej forsamlingshuset til fødselsdag, 
bryllup, konfirmation, barnedåb 

foreningsmøde m.v.  
Vi kan også hjælpe med begravelseskaffe 

Tjek priser og yderligere info på 
www.stenmagleforsamlingshus.dk 
Ring: 41657026 eller 61675910,  
Mail: udlejer@stenmagleforsamlingshus.dk 
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• Alt i tømrerarbejde
• Total, ombyg-, til- og nybyg

• Tag og facade, isolering, vinduer

E-FREE BYG
Tlf. 40 21 82 70

Tømrermester Erik Friis, Søtoften, 4100 Ringsted, www.e-free.dk

Sankthansbål i Fårefolden
Båltale til Stenmagle Bylaugs Sankt-
hansbål 2014 v/Henning Højte Hansen

Jeg er meget glad for at få lov til at holde bål-
talen her i aften, og jeg er glad for et der er så 
mange der er mødt op, på trods af at Sct. Hans 
er faldet på en mandag aften og Brasilien spiller 
fodbold.
Når vi kikker os om her i byen må vi desværre 
sige, at vi siden sidste gang jeg holdt båltale, er 
blevet en skole fattigere, det gør det svært for 
børnefamilier, men også for dem der af en eller 
anden grund vil sælge.
Der er ikke nemt at sælge hus, fordi der er svært 
for unge købere at låne, der stilles i dag store 
krav til sikkerhed. I denne forbindelse er det nyt 
for mig, at det også er svært for de ældre, som 
har lyst til at låne, til et nyt bad, et toilet eller 
lignende, tidligere var det, for os med den lange 
horisont, en selvfølge. 
Fra statens side er hjælpen begrænset, efter re-
geringens mening kan Landdistriktspuljen be-
nyttes til at rive de ”overskyende” huse ned, det 
er svært at se at dette kan være i udviklingens 
interesse.
Mange har mistet så meget på konjunkturerne, 
at det ikke økonomisk at sælge og flytte.

Hvad er der så af positive ting?
Der er ikke mange ”til salg” skilte her i byen, 
det er meget positivt, eller måske er det opgi-
vet, skulle det være umuligt at få solgt og flytte 
herfra så er det heldigvis ikke det værste sted at 

havne.
Bylauget har igen opført en legeplads, ikke på 
skolen men denne gang ved siden af fattighu-
set. Det er i denne forbindelse meget tilfreds-
stillelse at en undersøgelse fra Sorø, af hvad 
der gør at unge ikke flytter til Sorø, siger at der 
mangler børnefaciliteter (legepladser) – ”godt 
scoret for Stenmagle Bylaug” der har været 
forudseende. Vi håber at rigtigt mange vil få 
glæde af den.
Skolen er solgt til en Termilsk religion, og 
skal være hindutempel, indvielsen har fundet 
sted. Måske er det herigennem at Stenmagle 
kommer på verdenskortet. Vi håber at få mere 
at vide, – bor der iøvrigt medlemmer i Sten-
magle?

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

Stationsvej 5  .  4295 Stenlille
Tlf. 5789 4800  .  www.dbiplastics.com
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Vi kan ikke her i dag undgå at tale om hekse og 
deres bekæmpelse, hvis det der skete i midelal-
deren skal overføres til i dag kan man spørge, 
hvem har gavn af forfølgesen, – er det magtha-
verne?, det var jo dem som indførte heksejagten 
i middelalderen, magthaverne var kirken der 
kunne have nogle gode økonomiske grunde, 
samtidig kunne man lukke munden på sine 
fjender og manipulere således at befolkningen 
følte sig enig.
Eksempel:
Det er sådan i dag, at når bakterier (MRSA cc 
398, den multiresistente og farlige bakterie) har 
slået fi re svage ældre mennesker ihjel, og at der 
samtidig dræbes ca. 250 i trafi kken, mens util-
sigtede hændelser på hospitaler slår 2500 ihjel 
pr. år, er det så landbruget, der skal gøres an-
svarlig for bakterier i deres svinehold, af vores 
minister for fødevarer og landbrug som hekse-
jæger. Det er nutidens heksejagt. Tallene har jeg 
fra dagspressen.
Er der en forbindelse mellem reaktionen i mid-
delalderen og nu? Under alle omstændigheder 
er det det ukendte og uvisse som påvirker os, i 
middelalderen, vejr og uforklarlig misvækst, 
okulte gerninger (heksekunst) og nu er det me-
get lignende, klima og bakterier udenfor vores 
kontrol. Det rammer os hårdt, hvis der er noget 
vi ikke har styr på. 
Tak for i hørte på mig, – så er vi klar til at tænde 
bålet. I ønskes alle en hyggelig Sct. Hans aften.

mvh
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Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

F.eks. minigraver 1700kg
Pr. dag kr. 950,- + moms

Følg med i hvad der sker på www.stenmagle.dk
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WWW.BORDEBAENKE.DK

JR@BORDEBAENKE.DK

JOHNNY  ROLSTED
SORØVEJ 96,  4296 NYRUP

MOBIL  24 42 90 47

Visioner for bylauget

Lørdag den 2. august afholdt Stenmagle 
Bylaug sit årlige seminar – en kombination af 
debat omkring bylaugets fremtid og så en tak 
til de, der har været aktive i årets løb.

Deltagerne var: Marianne Justesen, Inge og 
John Kristiansson, Mette og Martin Broder-
sen, Mette og Henning Højte Hansen, Randi 
og Gert Nielsen, Birte og Steen Agathon, Bir-
the og Torben Kamper, Vinni og Svend Erik 
Jensen samt Annette og Preben Lemann.

Positive succeshistorier
Alle mener, det er godt for bylauget med de 
traditionelle familie-arrangementer: Juletræs-
tænding, fastelavn og sankthansbål. De 2 ar-
rangementer foregår i samarbejde med kirken 
og sankthansbål er på hverdage blot et ganske 
lille arrangement, mens vi forsøger at lave en 
lidt større sommerfest, når sankthans falder 
i en weekend. – Legepladsen er også lavet for 
børnefamilierne og understreger vores ønske 
om at gøre noget for familierne. 

Budbringer, vores trykte foreningsblad, er i 
nogle øjne gammeldags og overflødigt, når 
der er hjemmesider og facebook. Men vi 
er overbevist om, at bladet fortsat er af stor 
betydning for at synliggøre bylauget og hvad 

og at alle informeres, når fx et møde flyttes. Vi 
kunne informere mere på tavlen ved Sorø-
vej 55. Gert synes vi burde bruge telefonen 
fremfor mail, når det drejer sig om beskeder. 
Debatten blev her til en debat om hvordan vi 
informerer både hinanden og udadtil.

vi gerne støtte op om. Fattighuset og pladsen 
mellem hus og Sorøvej skal gøres lidt mere 
spændende. Udfordringen med Fattighuset 
er, at vi ikke har toilet og vand indlagt. Der er 
også ønske om et slags motionscenter, så vi 
skal have undersøgt hvad vi gør med Fat-
tighuset - og så evt. hvad det vil koste at leje 

vi laver og står for. Vi havde næppe over 100 
medlemmer, hvis vi ikke delte bladet ud (med 
indbetalingskort). Det er også godt, at vi ikke 
aflyser et arrangement, selv om der ikke altid 
deltager ret mange. Det er vigtigt at holde fast.

Hvorfor er du med i bylauget?
På seminaret var mange enige om, at det so-
ciale og at møde de lokale i byen betød meget. 
Det betød også meget, at vi har det sjovt og 
indholdsrigt. Flere ser dog gerne fornyelse, 
så vi ikke kører på »plejer« år efter år. Det er 
vigtigt at der er medbestemmelse i udvalgene 

Hvad skal vi gøre for at få en succesfuld 
fremtid? Hvilke forhold har betydning?
Vi skal have børn og børnefamilier mere med, 
også selv om 9 ud af 10 børnefamilier ikke 
har overskud til noget, ud over deres børn 
og karriere. – Vi har et fint samarbejde med 
kirken, og vil prøve at få et samarbejde med 
Stenmagle Forsamlingshus og på længere sigt 
Hindu-templet på skolen, når de er kommet 
ordentligt i gang. Forsamlingshuset har selv 
ideer omkring børnedyrskue o.l. - og det vil 
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Lidt datoer
Husk at holde dig orienteret via Stenlille-
kalenderen - se www.stenlillekalender.dk

August
Lørdag den 23. august – foreningsarr. i Stenlil-

le Kulturhus (Bylauget er medlem). 
Boder og bogcafé o.m.a.

Oktober
Søndag den 26. oktober kl. 13 – Gavespil/

banko i Stenmagle Forsamlingshus

Svinestalden bag præstegården. Måske kunne 
SFO-bygningen også være en mulighed at leje.

Er der noget vi skal ændre eller afvikle?
Nej, niveauet er fint for den nuværende 
bestyrelse. Kommer der nye med, kunne der 
komme nye og spændende ønsker. Men lege-
pladsen skal laves i orden. Der er lidt småting, 
som vi har konstateret allerede nu skal være 
bedre. Vi skal også have sat et skilt op med at 
al leg sker på eget ansvar, og et telefonnum-
mer, hvis man har en kommentar (kritik eller 
ønsker) omkring legepladsen.

Tovholdere
Vi fandt også en række tovholdere til kom-
mende arrangementer. Det er så disse, du skal  
tage fat i, hvis du vil være med til at lave et 
arrangement, eller bare har en god idé til det.

Juletræstænding 30. november 2014
Henning Højte og Gert Nielsen.

Fastelavn 22. februar 2015 (ugen efter 
fastelavnssøndag)
Mette Forsingdal og Marianne Justesen.

Generalforsamling onsdag den 18. marts
Marianne Justesen og Gert Nielsen

Affaldsindsamling 19. april
Annette Lemann og Gert Nielsen

Sankthansbål tirsdag 23. juni
Birte Agathon og Vinni Jensen

Seminar - lørdag 1. august
Mette Brodersen og Preben Lemann

Motionscenter
Annette Lemann

Budbringer
Preben Lemann

Hjemmeside
Marianne Justesen og Preben Lemann

Facebook
Mette Brodersen og Annette Lemann

November
Søndag den 23. november kl. 10-16 – Jule-

marked i Stenmagle Forsamlings-
hus

Weekend 29.-30. november – Dueudstilling i 
Stenmagle Forsamlingshus.

Søndag den 30. november - Juletræstænding 
i samarbejde med kirken. Vi mødes 
i kirken kl. 15, tænder derefter 
juletræet i præstegårdshaven og 
slutter med gløgg og æbleskiver i 
Svinestalden bag præstegården. 
Kontaktpersoner Gert Nielsen og 
Henning Højte Hansen.

Stenmagle  for  længe  siden

Vi fortsætter som lovet lidt om Stenmagles 
historie, med lokalhistoriker Holger Jørgensen 
som kilde.

Efter reformationen i 1536 sker flere admi-
nistrative ændringer som følge af nedlæg-
gelsen af klostrene. I 1565 oprettes således en 
selvstændig skattekreds, kaldet Sorø Birk. I 

1568 blev bl.a. Stenmagle og Nyrup overført 
til denne skattekreds. Assentorp nævnes ikke, 
men den er nok også fulgt med.

1600-tallet har ikke givet sig vældige udslag i 
Stenmagle, men en lille episode fortæller, at 
der nok ikke var ret trygt. I 1874 fandt en tje-
nestekarl på Søren Pedersens mark i Oustrup 

 
 
 
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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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

271 småmønter, der lå under en stor sten, på 
et sted, hvor der oprindeligt havde været skov. 
Efter årstallene er de anbragt der i 1676 under 
den skånske krig. – 100 år eftr gentog det sig. 
Man gemte sine værdier i jorden. En Peder 
Larsen pløjede i 1849 en lille pengesum på 
26 firskillinger op, som nok er gemt væk 
under Grevens Fejde, idet de bar årstallene 
1532 og 1535.

Om Stenmagle Mølle skrives i 1586: Den be-
står af 2 længer og 1 hestemølle, 1 vindmølle 
helt brøstfældig, ingen avl. 

1600-tallet er en trist periode for bønderne, 
da der er stavnsbånd, og der fortælles mange 
triste historier, hvor kun penge talte. Ved 
overtagelsen af en gård, betalte bonden en 
indfæstningssum, kaldet stedsmål.  Således 
betalte Hans Møller i starten af 1600-tallet i 
Stenmagle Vejrmølle 48 Rdl. for en ødegård, 
som præsten (hr. Søren) fradøde og hvis huse 
»var afbrudte«, men opnåede til gengæld frita-
gelse for ægt (kørsel for akademiet) og arbejde 
(hoveri). I 1630/31 kommer der en ny møller 
til Stenmagle, som må betale 67,5 Rdl. dog 
møllen iberegnet.

Når en bonde blev anbragt på en gård, kunne 
han ikke forlade den uden særlig aftale. Der 
blev så udfærdiget et »kvittebrev«, som ofte 
måtte betales dyrere end stedsmålet. At blive 
tvangsanbragt på en ødegård, har nok været 
meget afskrækkende. Der er mange eksempler 
på rømning eller at en fader havde frikøbt en 
søn.

Bønderne i Stenmagle gjorde hoveri på 
Ladegården til Sorø Kloster. De skulle altså til 
hoveri møde på Ladegåden til fods (gangdage) 
eller med hest og redskaber (spanddage), 
når det krævedes. Det oplyses, at Ladegården 
blev bygget i 1646. Hvor de har gjort hoveri 
før den tid, vides ikke, men nok på Sorø Lille 
Ladegård. Store Ladegård blev genoprettet ved 
at nedlægge 9 gårde og 9 huse i Slaglille sogn.

Gennem læsningen får man et deprimerende 
indtryk af landsbyernes forfald. Ordet ødegård 
er åbenbart noget, der findes i alle landsbyer. 
En ødegård, var en gård, som var forladt af den 
tidligere fæster, eller fæsteren var død. Var der 
en ung mand i byen, blev han ofte tvunget til 
at overtage de sørgelige rester. Ikke alene skul-
le han overtage gården, men han blev tvunget 
til at bygge den op igen, og ofte samtidig med, 
at han gjorde hoveri. 

Pestsygdomme slår ned rundt om i Danmark 
mange gange i århundredet, men især er der 
grund til at fremhæve pesten i 1654 med en 
dødelighed på 8 gange det normale.

Tal fra 1682: Stenmagle har 29 gårde og 10 
huse uden jord. Assentorp 12 gårde. Nyrup 5 
gårde, Vandløse 15 gårde og 3 huse uden jord, 
Oustrup 7 gårde, Kyringe 4 gårde - i alt i Sten-
magle sogn 72 gårde og 13 huse uden jord. 
Af tallene fremgår at Stenmagle i disse år-
hundreder er en meget stor landsby. Man må 
tænke sig, at der tit i hver gård er en familie 
med børneflok, samt en ældre generation 
foruden karle og piger.

Lidt årstal fra 1700-tallet:

1732
Stenmagle får sin første skole i en gammel 
bygning tæt ved Holmsgård. Fungerer frem til 
1812.

1752-1766
Assentorp ejes af Ledreborg Gods.

1766?
Assentorp ejes af Bonderup Gods (skødet 
først underskrevet 1878)

1782: Stenmagle By udskiftes

1789: Oustrup by udskiftes

1797: Kyringe og Assentorp byer udskiftes

1802: Vandløse udskiftes

1808: Nyrup udskiftes.

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk

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



Bestyrelsen   
Formand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille gn-projektering@email.dk 4030 7731
Næstformand Marianne Justesen  Sorøvej 55, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5789 0177
Sekretær Mette Brodersen Stenmaglevej 25, 4295 Stenlille mette_brodersen@hotmail.com 2614 8423 
»Hus-far« John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699
Kasserer /red. Preben Lemann Rønnevej 4, 4295 Stenlille lemann.grafisk@gmail.com 4068 0059

Suppleant Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Suppleant  Helle Poulsen  Stenmaglevej 16, 4295 Stenlille  helle_mor73@jubii.dk  2290 6599

Revisor Torben Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732

Udlejningseffekter for medlemmer:
Grill  kr. 0,-  (dep. kr. 50,-)  Marianne  5789 0177
Pavillon 5x10 m (2011) kr. 0,-  (dep. kr. 500,-)  Marianne  5789 0177

Medlemsbladet »Budbringer« – og hjemmesiden www.STeNMAGle.dK
Næste Budbringer (Nr. 60) har deadline 31. oktober og udkommer sidste halvdel af novem-
ber måned. deadline er 4 gange årligt, ca. 1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj. 
Stof kan afleveres til ethvert bestyrelsesmedlem eller til redaktøren Preben Lemann. 

DONG indviede i 1994 naturgaslageret i Stenlille, hvor der i dag, 1.500 
meter under jorden, er opbevaret over en mia. kubikmeter naturgas.
Det er muligt for grupper på 10-30 personer at få rundvisning på lageret.

Stenlille Naturgaslager  •  Merløsevej 1 B  •  4296 Nyrup
Tlf 4517 1785  •  E-mail hla@dong.dk

Stenlille Naturgaslager

Stenlille Naturgaslager  •  Merløsevej 1 B  •  4296 Nyrup
Tlf. 9955 4029  •  E-mail:  anehj@dongenergy.dk

Følg med i hvad der sker på www.stenmagle.dk


