
www.stenmagle.dk

Stenmagle · Assentorp · Vandløse

Budbringer
Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

DECEMBER 2008

Nr. 36

LEMANN

Grafi sk

Mejerivej 8 b  •  Stenmagle  •  4295 Stenlille  •  40 68 00 59

Visitkort • bøger • hæfter • digitaltryk 
brevpapir • klistermærker • plakater 
skilte • fakturasæt • konvolutter mm.

www.lemann.dk

Bylaugets nye bestyrelse valgt på generalforsamlingen den 12. november 2008. Fra venstre ses Bir-
the Kamper, Bo Eriksen, Martin Bertelsen (ny redaktør), Bri�a Bech, Torben Kamper, Hanne Jensen, 
Birte Agathon, Marianne Justesen (sekretær), John Kristiansson, Inge Kristiansson, Vinni Jensen 
(kasserer), Leif Hansen og Henning Højte Hansen (Oldermand). - I år lykkedes det at få en fuldtallig 
bestyrelse på 9 personer samt suppleanter og bilagskontrollanter. Se iøvrigt bagsiden med adresser 
og telefonnumre etc. samt referatet fra generalforsamlingen inde i bladet eller på www.stenmagle.dk

Se bl.a. inde i bladet: Julestue på Kragebjerg 5/12 samt Fastelavn i Stenmagle 22/2-09
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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

Oldermandsberetning, ved generalforsamlingen 
12. november 2008

Vi er nu i det Fa�ighus som er bylaugets base. 
Det halve af huset er nu i en tilstand så det kan 
beny�es til møder og arrangementer. Den sidste 
aktion var at få plastikket udski�et med termo-
glas, – det har tømrer Gert Nielsen sponseret. 
Tak for det. Næste aktion er at komme af med én 
eller måske to tromler på en ordentlig måde.

Vores faste arrangementer i årets løb er forløbet 
godt. Det drejer sig om juletræstænding, affalds-
dag, cykeltur, fastelavn, Sct. Hans og kræmmer-
marked.

I denne sommer har vi foruden alt hvad der er 
gentaget fra de øvrige år også søgt at opnå den 

status at blive årets landsby. Det går ud på at 
sende en ansøgning til Sorø kommune, hvor 
vores Stenmagles fortræffeligheder er præsente-
ret. Det skal samtidig passe til årets emne som er 
”Et landsbysamfunds fysiske udvikling og kul-
turelle vækst” – det lyder noget svært, men vi 
forsøgte e�er bedste evne.
Here�er kører løbet. Sorø Kommune skal ind-
stille en landsby og økonomiudvalget valgte 
Stenmagle og sendte vor ansøgning videre til 
dommerkommiteen for Årets Landsby. Dom-
merkomiteen var Bri�a Schall Holberg, næstfor-
mand i LID Hans Christensen og amtsrådsmed-
lem Alex Lind. 

Vi blev ikke valgt til årets landsby, og vi ved ikke 
hvor tæt vi var på. Kun en sjællandsk landsby er 
tidligere valgt, det er Svenninge, hvordan den så 
er kommet under 1000 beboere som det ligeledes 
kræves i reglerne.
Den vindende kommune var Vejrup. Vejrup har 
230 lokale arbejdspladser, der er over 30 virk-
somheder, heraf 13 enkeltmandsvirksomheder. 
De kæmper for eget postnummer og har samlet 
over en million ind til udvidelse af deres fritids-
center. Vi må håbe at de er blevet over 1000 ind-
byggere til næste år, (så kan de ikke deltage).

Fortsæ�es på side 17
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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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Fastelavn i Stenmagle kirke

Søndag den 22. februar 2009 kl. 10.30 er der gudstjeneste, som er tilre�elagt specielt, 
så den også kan forstås af børn, og alle må komme udklædt.

E�er gudstjenesten er der tøndeslagning i præstegården.
Når kongen og dronning er fundet, spiser vi pølser og børd og en fastelavnsbolle i konfirmandstuen.
De�e er et samarbejde med Menighedsrådet, og det er gratis. Stenmagle Bylaug sælger øl og vand til 

rimelige priser. Ovenstående billeder er fra et fastelavnsarrangement for en del år siden.
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Ny kropsholdning        med Ida P. Rolf metode

Ved at arbejde med kropsholdningen er det muligt at gøre op med tilbageven-
dende skavanker. Jeg behandler bl.a. folk med: Nakke-/skulderproblemer, 
rygproblemer, iskiassmerter, uro i benene og ben der kramper, di-
skusprolaps og smerter i armene p.g.a. computerarbejde.

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 57 89 11 99
E-mail: 5xmadsen@mail.dk

Fredag den 24. oktober 2008 holdt bylauget 10 
års jubilæum med besøg af bl.a. en del med-
lemmer, annoncører og sponsorer. 

Vi siger tusind tak for de gode gaver vi fik på 
dagen. Vi var glade for at hilse personligt på an-
noncører og sponsorer som gør det muligt for os 
bl.a. at udgive de�e blad. I løbet af de få timer 
kom der godt 50 mennersker forbi. Også en re-
præsentant fra Sorø kommune fandt vej helt op 
til Stenmagles Fa�ighus.
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www.Booknet.dk
v/Annette LemannSalg af

Brugte bøger
annettes@bog.dk

Tlf.: 50 52 60 75

Julestue på Kragebjerg
Fredag d. 5. december 2008 kl. 14-18. 
Vores kor og orkester spiller op kl. 
16:30
Der kan købes kaffe og the, vi har 
bagt kage og det bliver muligt at sma-
ge og købe af de gode produkter som 
vi er kendt for. 
Igen i år forsøger vi at skaffe økologi-
ske juletræer, så giv gerne besked, 
hvis du vil reservere et sådant. 
Ligeledes kan det være en god idé at 
give os besked, hvis du vil have vores 
hjemmebagte rugbrød, da det har det 
med at slippe op. Bestillinger bedes 
afgivet som sms til: 23 42 68 26.

Med venlig hilsen
Kragebjerg levefællesskab og Pionergruppen - se mere på www.kragebjerg.net
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Referat fra generalforsamlingen 12. nov. 08

Den årlige generalforsamling blev a�oldt i Fa�ig-
huset for første gang.  – Se også oldermandens 
beretning på side 2 og fortsat side 17.

Deltagere: 23

1. Valg af dirigent/referent
 Valg af dirigent: John Alex Jensen (JAJ) blev 

valgt til dirigent og konstaterer, at generalfor-
samlingen er lovligt indkaldt.

 Valg af referent: Marianne Justesen blev valgt 
til referent.

2a Oldermandsberetning og godkendelse her-
af

 Fa�ighuset igen centrum for vores aktiviteter. 
Vores arrangementer har været de sædvanli-
ge, juletræstænding, fastelavn, cykeltur, 
Sankt Hans og kræmmermarked. Vores bod 
på kræmmermarkedet gav overskud. Vores 
10 års fødselsdag blev holdt d. 24. oktober og 
der var fremmøde fra 80 % af vores annoncø-
rer. Vores samarbejde med Sorø kommune er 

meget tilfredsstillende, de er lydhøre over for 
vores problemer og vi har et fint samarbejde.

 Angående Fa�ighuset er vores største pro-
blem en forlængelse af a�alen om brugsre�en 
til huset, vi har det ca. 5 år endnu, men søger 
om en forlængelse. Det var i år første gang vi 
holdt     generalforsamlingen i Fa�ighuset.

 Oldermandens beretning blev godkendt. 

2b Udvalgenes beretning 
 Arrangementsudvalget (Marianne).

 Vi har ha� de sædvanlige arrangementer 
juletræstænding, fastelavn, cykeltur, Sct. 
Hans og Kræmmermarked. Vi deltog i DNs 
affaldsindsamling og fik indsamlet mange 
sække på Sorøvej. Desuden har vi ha� en tur 
til Åmosen. 

 
 Henning Højte Hansen kom med en beret-

ning på kulturudvalgets vegne om at Gert 

E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

Annonce 2007  20/03/07  10:16  Side 1
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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

Nielsen foreslår en fælles vinsmagningsar-
rangement for alle i Stenmagle.

 Beretningerne fra udvalgene blev godkendt.

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab og in-
ventarliste (Vinni)

 Regnskabet var udsendt i Budbringeren og 
blev godkendt.

 Inventarlisten blev godkendt. 

4.  Indkommende forslag 
 Vedtægtsændringerne er vedtaget med stort 

flertal.

5.  Budget og godkendelse heraf (Henning)
 Henning fremsa�e budgetforslag for 2009. 
 Der var ingen kommentarer til budge�et som 

blev godkendt.

6.  Fastsæ�else af kontingent 
 Bestyrelsen forslår uændret kontingent på   

kr. 100,- pr, husstand. Blev godkendt. 

7.a Direkte valg til sekretariat 
 Henning Højte Hansen genopstillede som 

Oldermand og blev genvalgt for en ny perio-
de på 3 år.

7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år 
  John Kristiansson, Birte Agathon og Martin 

Bertelsen blev valgt for en periode på 2 år.
 
-  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år
  Birthe Kamper, Bri�a Bech og Bo Eriksen blev 

valgt for en periode på 1. år.

7c  Valg af min. 2 suppleanter 
 Inge Kristiansson blev genvalgt som supple-

ant for en ny et årig periode.
 Hanne Jensen blev vagt som suppleant for en 

et årig periode. 

7d Valg af bilagskontrollanter 
 Torben Kamper og Leif Hansen blev begge 

genvalgt.

8 Eventuelt
 Intet.

Dirigent John Alex Jensen                                                   
Referent Marianne Justesen

De nye vedtægter kan ses på vores hjemmeside 
www.stenmagle.dk
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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

Alslib-annonce 2007  20/03/07  10:21  Side 1

Årets gang i Stenmagle

I december vi året begynder 
det vi gerne ynder

I Stenmagle vi året vender 
vi træet a�er tænder 
Sammen vi i kirken står
med alle vennerne i år 

Æbleskiven vi nyder 
mens gløggen den flyder 
Den varmer vores hænder 
og klaprende tænder

Kold og klam, tiden går
januar bare vi det når 
Fa�ighuset åbent var
bylauget der vi har 
Vi om det gerne fortæller 
især når det gælder 

Så februar til os kommer 
det er ej en ommer 
Fastelavn er mit navn 
og det er til gavn
Til tønden vi slår og kongen får
med boller og pølser vi varmen når 

Marts er nemmere
vi den glemmer

April det er vår 
igen i år 
Affald samler vi på vejen
og det er ikke vor egen
Vi dog ingen præmie får
bare vi det engang når 

Sommeren er på vej
Hu hej, det er Maj 
Cykelklokken ringer og op vi 
springer
til Sengestenen den os bringer
Sammen der vi os hygger 
mens vi på maden tygger

Sol, sang og la�er
Juni har vi a�er 
Grundlov vi hos præsten hol-
der 
det os besvær ej volder
Med kunst hun os fortryller
Danmark vi sammen hylder

Så til Sankte Hans vi kommer 
med glæde, sol og midsommer 
Bålet vi sammen tænder 
og varmer vore hænder
 
Juli, varme og tør
bare vi ikke dør

Fremført af Marianne Justesen som udvalgsberetning fra arrangementsudvalget
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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

På kræmmermarkedet vi slider
tænk at vi gider
Alle kommer og vælger 
kram og sager vi sælger 

Til sidst må vi sige 
det var uden lige 
Mange bække små gør en å
og det skal vi nå

August sommeren er slut
bare vi ej har fortrudt
Nyvang var målet
og i kaffen sagde vi skål
Turen var næsten tom
det var kun bestyrelsen der 
kom

I Fa�ighuset vi legede og spil-
lede 
så la�eren den trillede
På kager og pølser vi tyggede
mens vi sammen os hyggede 

September, indian summer
håber den kommer 
Åmosen igen på os kalder 
blot regnen ej falder 

Mogensen os fremad leder
til mange dejlige steder

Oktoberhimlen grå
gid den var blå 
Bylauget 10 år bliver, vi må 
feste
gid os mange vil gæste 
Og dagen den kom
den var ej tom 

November på vej mod vanter 
det er der intet som vinter
Til generalen vi a�er når 
tænk som tiden hastigt går 
Oldermanden talen giver 
bare han nu bliver 
 
Nu året rundt vi nået 
og tiden er gået

Hvad det nye år vil bringer  
er ikke så ringe

På bylaugets vegne og egne 
vil jeg gerne segne
Tak vil jeg sige 
til hver dreng og pige 

Tak for året der gik
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De nye beboere – Stenmaglevej 6B

E�erår 2007
Allerede 1. september sidste år kom der en ny 
beboer i huset på koteletgrunden Stenmaglevej 6 
B, e�er at Alice og Ernst Andersen havde solgt 
huset og var fly�et. Den nye var mig, Martin, 
som i starten fly�ede alene til Stenmagle, og som 
fra 14. oktober 2007 fik selskab af en 8 ugers la-
brador-hvalp Freja. 
Hustruen boede dengang i Høje Taastrup kom-
mune i vort hidtidige hus, som var sat til salg, og 
hun blev boende dér indtil huset omsider blev 
solgt. 
I de første mange måneder havde jeg ikke man-
ge møbler i huset, kun det mest nødvendige – 
dengang regnede vi med at fly�e vore møbler 
hertil, når huset i Høje Taastrup blev solgt. 
I mellemtiden blev vi separeret, men det er en 
helt anden historie.

Forår 2008
I løbet af foråret i år gik jeg på møbeljagt i bl.a. 
møbel-genbrugsbutikker i Tølløse, Ringsted og 
Dianalund med udmærket resultat – sådan rent 

midlertidigt – hellere brugte møbler end den 
tomme stue.

E�erår 2008
Nu er der igen 2 beboere her i huset – plus hun-
den, der er blevet stor og sød, men også en smule 
fræk. 
I september forlovede vi os, i oktober kom nav-
net Bri�a med på postkassen og nu fra novem-
ber er vi lovformeligt samlevende – vi regner 
med at gi�e os til forår eller tidlig sommer 2009.
I midten af december fly�er Bri�as møbler, gry-
der, pander og strikketøj samt meget andet ind i 
huset.

Huset
Huset her er et godt almindeligt parcelhus byg-
get i 1988. Vi har en stor stue og et dejligt rum-
meligt spisekøkken med nye eller næsten nye 
hvidevarer samt bryggers, soveværelse, badevæ-
relse, entré og 2 værelser, så der er særdeles god 
plads til os her. Det er rart at kunne have over-
na�ende børnebørn eller gæster, når f.eks. de 
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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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voksne børn fra København kommer langvejs 
fra – de synes nemlig der er langt til Stenmagle. 
En voksen da�er bor så langt væk som Frankfurt 
am Main med sin tyske mand, den ældste søn 
bor derimod kun 7 km. herfra i Døjringe med sin 
familie.
Bortset fra vores nye brændeovn er huset stadig 
omtrent som da Andersen boede her – bare no-
get lysere. Lo�er, døre og skabe er nu hvidmalet 
og trægulvet i stuen er ikke dækket af tæppe. 
Haven er rigeligt stor og har bl.a. fliseterrasse 
mod vest og 4 ældre æbletræer.

Beboerne
Jeg, Martin, er 63 år og gik på e�erløn i 2007, 
samtidig med at jeg valgte at fly�e fra hoved-
stadsområdet til Stenmagle. DET har jeg ikke 
fortrudt – hverken e�erlønnen eller flytningen 
hertil. Ud over de daglige gøremål i hus og have 
og med hunden søger jeg at holde mig selv i 
gang med bl.a. foreninger og bylaug. 

Jeg, Bri�a, er lige fyldt 60 år og uddannet syge-
plejerske, født på Bornholm – 2 af mine 4 brødre 
bor fortsat derovre. Jeg er ansat i Københavns 
Kommune, tager dagligt bilen til Hvalsø og toget 
til jobbet i Socialforvaltningen. Kontoret ligger 
lige ved siden af Hovedbanegården, så transpor-

ten er til at overskue. Jeg regner med at gå på 
e�erløn om et par år. 

Hvis man har lyst, kan en del af vores livshisto-
rie læses i korthed på vores fælles hjemmeside 
www.mber.dk. Vi glæder os begge til at lære 
egnen her bedre at kende og til at deltage aktivt 
både i bylaug og i andre aktiviteter. På general-
forsamlingen blev vi begge valgt ind i bestyrel-
sen – og Martin er ny redaktør af både Budbrin-
geren og hjemmesiden.

Bri�a og Martin
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Pressemeddelelser fra Sorø Kommune, 
den 11. november 2008
Hvis man har set en ro�e eller har mistanke om, 
at der har været ro�er på spil, kan man nu an-
melde det direkte på Sorø Kommunes hjemmeside.
E�erårsmånederne er højsæson for ro�er, og 
Sorø Kommune går nu i lu�en med en digital 
selv-betjeningsløsning, som gør det nemmere at 
anmelde de firbenede skadedyr.
Udover ro�er, kan man også anmelde fejl og 
mangler i forbindelse med dagrenovationen og 
anmelde huller i vejen, hærværk og lignende. Alt 

Så du ro�en?
sammen på kommunens hjemmeside på www.
soroe.dk/betjendigselv.
”Målet med disse selvbetjeningsløsninger er, at 
det skal være nemmere for den enkelte borger at 
give kommunen et praj, når der er noget, vi skal 
tage os af. Og det ER virkelig nemt. Med et en-
kelt museklik kan man gå direkte til for eksem-
pel ro�eanmeldelsesformularen, som man kan 
udfylde direkte på skærmen og sende med end-
nu et klik. Så ryger anmeldelsen direkte ud til 
ro�efængeren, som kommer ud til stedet,” siger 
Borgerservicechef Bodil Thomsen. 20.11.2008 mb 

Sorø Kommunes hjemmeside – selvbetjening – anmeldelse af rotter 

www.soroe.dk Sorø Kommunes hjemmeside 

Vælg: SELVBETJENING i bjælken foroven 

Klik på: Betjen dig selv Genvej til forskellige selvbetjeningsløsninger... 

Klik på: Anmeld rotter … Så kommer blanket til anmeldelse frem 

Udfyld blanket på skærmen  Vejnavn, Hus nr. og Problemtyper skal udfyldes.
 Når vejnavn og hus nr. er udfyldt, kommer der et 

kortudsnit frem. 

og tryk på Indsend anmeldelse - så sendes anmeldelsen elektronisk. 

Denne fremgangsmåde gælder ved rotter eller spor af rotter eller tegn på rotter, både indendørs og 
udendørs.
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ATTENTIF  tømrerarbejder 
V/ Kim Foget Jørgensen, Sorøvej 49, Stenmagle, 4295 Stenlille 

20.11.2008 mb 
Sorø Kommunes hjemmeside – selvbetjening – anmeldelse af rotter 

www.soroe.dk Sorø Kommunes hjemmeside 

Vælg: SELVBETJENING i bjælken foroven 

Klik på: Betjen dig selv Genvej til forskellige selvbetjeningsløsninger... 

Klik på: Anmeld rotter … Så kommer blanket til anmeldelse frem 

Udfyld blanket på skærmen  Vejnavn, Hus nr. og Problemtyper skal udfyldes.
 Når vejnavn og hus nr. er udfyldt, kommer der et 

kortudsnit frem. 

og tryk på Indsend anmeldelse - så sendes anmeldelsen elektronisk. 

Denne fremgangsmåde gælder ved rotter eller spor af rotter eller tegn på rotter, både indendørs og 
udendørs.

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.

Ved at betale �l Bylauget gennem netbank sparer du penge og glæder 
kassereren. Vi har derfor ikke lagt girokort med i de�e nummer af 

Budbringeren.

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.

Bestyrelsen vil sam�dig gerne 
beny�e lejligheden �l at ønske alle 
medlemmer og annoncører en rig�g 
glædelig jul samt et godt nytår - med 
tak for et godt samarbejde i 2008.

Kære medlem
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BV Group v/Benjamin Vohnsen,
salg@bv-group.dk / tlf: 6022 0015   man-fredag 8-20
Lokal installatør i Sorø kommune. Kontakt os for et uforpligtende konsulentbesøg

Professionel overvågning

Tjek vores referenceliste 
og se mere på eye4u.dk

Projektering – store og små installationer
Installation – vi installerer hele døgnet – også skjult overvågning
Service – fuld serviceaftale på vores installationer

Husene på Sorøvej i Stenmagle

Fra Holger Jørgensens notater med enkelte nyere 
tilføjelser af Preben Lemann. - Da der sikkert er 
mange, der ligger inde med mange nye oplysnin-
ger, er man mere end velkommen til at sende en e-
mail med disse oplysninger til lemann@grafisk.dk

Husene på Sorøvej i Stenmagle by – med start 
fra nord. 

Sorøvej 59 – matr. 24r: Huset bygget som af-
tægtsbolig for Holmsgård i 1952. Købt af kom-
munen til lærerbolig ved centralskolens start. 
Senere købt til privatbolig.

Sorøvej 94 – matr. 24l: Huset bygget i 1934. Til-
hørte i mange år købmand Frede Sørensen, 
Sorøvej 55.

Sorøvej 57 – matr. 24a: Holmsgård. En af de 
gårde, der blev tilbage e�er udski�ningen. 
Brændt i 38-39, men genopført. Ejes i dag af tøm-
rermester Gert Nielsen.

Sorøvej 92 – matr. 24h: Tidl. mekanikerværk-
sted, oprindeligt smedeværksted, bygget  i 1923, 
samtidig med at værkstedet på Mejerivej 10 blev 
nedlagt. 

Sorøvej 55 – matr. 48g, 1g, 1o, 48h, 24k: Jorden 
købt i 1910 og butikken bygget i 1912 af Alfred 
Jensen. Solgt i 1914 til Søren Sørensen, der drev 
den som alsidig landhandel og grovvarehandel. 
Forretningen drives som købmandsforretning. 
På matr. 1o har ligget et sprøjtehus, som er ned-
revet i 20’erne. Jorden blev i 1928 solgt til ejeren 
af 48g (måske erhvervet af kommunen i 1883). 1g 
solgt til 48g i 1911. Frede Sørensen drev køb-
mandshandel helt frem til 1995. Bygningen ejes i 
dag af tømrermester Gert Nielsen.

Sorøvej 90 – matr. 1r: Tidligere benævnt Mejeri-
vej 2. Grunden på hjørnet, købt i 1960 og blev 
bebygget med en lærerbolig i 1961. Nu i privateje.

Stenmaglevej 5 – matr. 48b: Da huset faktisk 
ligger ved Sorøvej, hvorfra der stadig går en sti 
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til huset, men med indkørsel ad den gamle ho-
vedvej fra Stenmaglevej, er den medtaget her. 
Huset var kommunens fa�ighus, men bruges i 
dag af Stenmagle Bylaug. 

Sorøvej 86 – matr. 1d: Præsteforpagterbolig fra 
1902, privatbolig fra ca. 1935.

Sorøvej 84 – matr. 1: Præstegården lå oprindelig 
helt oppe ved præstegårdsmuren og med ind-
kørsel langs en lindealle  i skellet til kirkekonto-
ret. Gården blev fly�et mod nord i 1917. E�er 
udski�ningen er der tillagt byens gårde 5 tdr. 
hartkorn, mens præstegården fik 9. I tidens løb 
er flere stykker solgt fra. I 1918 solgtes 4 tdr. land 
mosejord til slagter Gryholdt og 3 andre bønder 
(matr. 25m). 

Sorøvej 82 – matr. 48a: Husets beliggenhed var 
indtil 1960 i niveau med vejen. Vejen gennem 
byen blev reguleret og gjort bredere i 1959-61. I 
en stor del af århundredet har der været flere 
slags forretninger i de�e hus (samtidig med, at 
der var butikker i huset overfor). Først isudsalg, 
så brødudsalg og senere kolonialhandel, alt sam-
men samtidigt til sidst. I 1948 blev bygningen 
a�ændet til privatbolig og købmanden fortsa�e 
i forretningen overfor, Sorøvej 51.

Sorøvej 51 – matr. 48c: I de�e hus har der været 
købmandsforretning til starten af 1990’erne. I 
den nordlige ende lejlighed til udlejning. Lejlig-
heden i denne ende var oprindelig »sal« til udlej-
ning, bl.a. til sognerådsmøder. I 1950’erne var der 
samtidig både købmand, bageriudsalg og bar-
berstue i de�e hus. Der har været forretning her 

Kortudsnit fra 1937
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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

siden omkring 1860 og måske før. En gennem-
gang af næringsbeviserne giver tilladelse til Fritz 
Henrich Jørgensen som detaillist (de�e navn 
forekommer i mange af byerne her omkring næ-
sten samtidig, således også i bl.a. Assentorp). 
Frederik Chr. Busch 1866-67, P.S. Bredahl som 
detaillist og brændevinshandel (skulle søges 
særskilt) fra 1883, siden Sonne Povelsen (og den-
nes enke). Hun søger om tilladelse til salg af 
margarine fra 1889, foruden mandens forretning 
med detailhandel og brændevin. Fra 24/2 1890 er 
det Stenmagle Brugsforening med tilladelse til 
salg af brændevin. Brugsen fly�ede senere sam-
me år til Stenmaglevej 3 (matr. 24g). Fra 29/11 
1890 Chr. Vilh. Mouritsen som detaillist og med 
brændevinshandel. Jens Jensen fra 1897. Næ-
ringsbeviserne fra 1901 og freme�er er endnu 
ikke (notatet her er fra ca 1985) frigivet, men der 
har været butik her siden.

Sorøvej 80 – matr. 48e og f: Gammelt hus. Alle 
grundene med nummeret 48 ligger som en smal 
strimmel kilet ind mellem præstegården og 
Lynggården. Det fremgår ikke nogen steder, 
men meget tyder på, at jorden nok oprindelig var 
gadejord (fællesjord). E�erfølgende skar en ny 
vej fra forrige århundrede det hele i stykker, så 
der blev nogle mærkelige rester tilbage.

Sorøvej 49 – matr. 25c: Tidligere forskole, bygget 
1909 og nedlagt 1958, hvore�er den blev privat-
bolig. Vejen fra Stenlille og Ostrup gik har oprin-
deligt gået langs skellet til forskolen og bagom 
købmandsforretningen, fa�ighuset og endt i 
Stenmaglevej mellem nr. 3 og nr. 7 (= nuværende 
indkørsel til Fa�ighuset).

Sorøvej 78 – matr. 48d: Huset er opført ca. 1896, 
dels på gadejord og dels på præstegårdsjord.

Sorøvej 76 – matr. 1c: Tidl. lærerbolig, bygget i 
1963 i forbindelse med en udvidelse af skolen. 
Huset er bygget dels på gadejord og dels på præ-
stegårdsjord.

Sorøvej 47 – matr. 25i: »Flagsbo« er bygget som 
enkesæde til Flagsmosegård i Engkrogen. Huset 
blev købt af Stenmagle kommune i 1948 til kom-
munekontor og som bolig for kæmneren (= kom-
munekassereren), som ansæ�es fra de�e tids-
punkt. Ved overgang til storkommunen Stenlille 
blev huset solgt til privatbolig i 1970.

Sorøvej 74 – matr. 4c: Kirkekontor, tidligere gra-
verbolig. I 1930 solgtes et mindre stykke jord af 
Stenmagle kommune og et stykke af præstegår-
dens grund »nemlig den gamle indkørselsvej 
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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

Oldermandsævl fortsat fra side 2

Der har dog også været andre højdepunkter i 
den seneste tid. Vores skole fyldte 50 år, bylauget 
ønskede tillykke og modtog et meget positivt 
takkebrev. Jeg håber, at mange af vores medlem-
mer havde tid til et besøg.

Det sidste højdepunkt jeg skal nævne er at Sten-
magle bylaug holdt 10 års fødselsdag. Det blev 
fejret den 24. oktober fra kl 14:30  til 17:00 i Fa�ig-
huset på Stenmaglevej 5. Alle der kom fik et lille 
traktement og en god snak om fremtidens lands-

by. Bestyrelsens håb om god tilslutning blev op-
fyldt. Der var blandt andet deltagelse af de fleste 
annoncører samt Sorø kommune. Tak til alle 
disse.

Der er også mange medlemmer og bestyrelses-
medlemmer at takke for en god indsats, som i 
årets løb har muliggjort bylaugets arbejde og 
arrangementer, ligesom vi fornemmer en positiv 
indstilling fra Sorø kommune.

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen

samt…« et mindre stykke jord, i alt ca. 550 kvm, 
hvorpå der bygges. Den blev solgt til graverbolig 
i 1959. Mellem denne og lærerboligen (matr. 1c) 
var der oprindelig en lindealle ind til den tidlige-
re præstegård (lå fra den lille trægruppe, der i 
dag er bag kirkens toiletbygning, og op til kirke-
gårdsmuren). Alleen blev fældet i 1960. Kun 1 
træ står tilbage.

Sorøvej 43 og 45 – matr. 25v og 25x: To ens hu-
se, bygget i 1958 af kommunen, som lærerboliger 
til den nybyggede centralskole.

Sorøvej 41 – matr. 25a: Lynggården. Udfly�et i 
1904. Staldbygningerne brændt 1911.

Sorøvej 72 – matr. 25b: Stenmagle Missionshus. 
Bygget i 1894 og nedlagt som missionshus i 1980-
81. Here�er er bygningen overgået til privat be-
boelse.

Vi fortsæ�er i et af de kommende Budbringere (når 
der er plads) med at gennemgå husene i Stenmagle. 
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Sekretær Marianne Justesen

Sekretær 
vrøvl

CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Generalforsamlingen er vel overstået og vi fik 
valgt de medlemmer vi manglede til vores be-
styrelse af bylauget, men vi kan stadig bruge din 
energi og arbejdsglæde i bylauget. Så henvend 
dig til et bestyrelsesmedlem for at blive medlem 
i et af vores mange udvalg, som arbejder for by-
lauget.

De nye medlemmer er Birthe Kamper, Bri�a 
Bech, Martin Bertelsen og Bo Eriksen.
Inge Kristiansson og Hanne Jensen blev hen-
holdsvis genvalgt og nyvalgt som suppleanter.
Vi glæder os alle til at arbejde for Stenmagle i 
Bylauget.

Desuden har vi den glæde at byde Martin Bertel-
sen velkommen som redaktør af Budbringeren 
og hjemmesiden, så hvis der er stof til begge dele 

bedes man sende det til redaktør Martin Bertel-
sen, Stenmaglevej 6 B, 4027 6599, 
martin@mber.dk

Bylauget vil samtidigt beny�e lejligheden til at 
ønske alle medlemmer en glædelig jul og et godt 
nytår og vi glæder os til at se jer til vores arran-
gementer i det nye år.

HUSK AT BESTYRELSEMØDERNE ER ÅBNE 
FOR ALLE MEDLEMMER AF BYLAUGET.

Henvend jer til sekretær Marianne Justesen (se 
bagsiden) 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 bestyrelsens 
lukkede område på vores 
hjemmeside.
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Kommende bylaugsarrangementer 

Onsdag 28. januar 2009 kl. 19.00: Arrange-
mentsudvalgsmøde i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5.

Onsdag 28. januar 2009 kl.19.30: Bestyrelses-
møde i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5.

Søndag 22. februar 2009 kl. 10.30: Fastelavn i 
kirken med tøndeslagning i præstegården og 
konfirmandstuen med pølser e�er gudstjene-
sten.

Onsdag 11. marts kl. 19.00: Redaktionsmøde for 
Budbringeren i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5.

Onsdag 1. april 2009 kl.19.00: Bestyrelsesmøde 
i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5.

Søndag 19. april 2009 kl. 10.00:  Affaldsindsam-
ling på Sorøvej i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening. Vi mødes ved Fa�ig-
huset, Stenmaglevej 5.

Søndag 3. maj 2009 kl. 10.00: Cykeltur i lokal-
området, hvor turen går til kommer i næste 
nummer af Budbringeren.

Onsdag 13. maj 2009 kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 
og redaktionsmøde i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5.

Fredag 5. juni 2009: Grundlovsfest i præstegdr. 

Tirsdag 23. juni kl. 19.30: Sankthansbål på Sten-
maglevej 17 i fårefolden. 

Fredag 10.-12. juli: Bylaugets bod på Stenmagle 
Kræmmermarked.

September 2009: Tur til Åmosen ved Jørgen  
Mogensen. 

Onsdag 30. september 2009 kl. 19.00: Bestyrelses-
møde og redaktionsmøde i Fa�ighuset, Sten-
maglevej 5.

Onsdag 4. november 2009 kl. 19.00: Bestyrelses-
møde i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5.

Onsdag 11. november kl. 19.30: Generalforsam-
ling i bylauget, Fa�ighuset, Stenmaglevej 5.

Søndag 29. november 2009 kl. 15.00: Juletræstæn-
ding i Stenmagle kirke med æbleskiver og gløgg 
i konfirmandstuen e�er gudstjenesten i kirken.

                                
                                                 JJ service & maskiner 
                                        V / Johnni Johansson 
                                        Engkrogen 6 
                                        4295 Stenlille
                 
                  E-mail. jj@jjsm.dk WWW.jjsm.dk   Mobil. 26857897 
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Bestyrelsesadresser pr. 12. november 2008
Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16, 4295 Stenlille  hojte@stenmagle.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@image.dk  3689 1699
Bestyrelsesmedlem Martin Bertelsen  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  martin@mber.dk  4027 6599
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk  5780 4732
Bestyrelsesmedlem Bri�a Bech  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  sejersda�er@mber.dk  4098 8528
Bestyrelsesmedlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4295 Stenlille  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  tkamper@mail.tele.dk  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. 37) er onsdag 11/3-2009 kl. 19.30, og bladet forventes at udkomme sidst i marts.
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, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. 


