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Raffus på sommerfesten

Gøgleren Raffus er på 
sommerfesten kl. 16.30 
- Så tag din mor og far 
med og få en sjov efter-
middag og Sankthans-
aften

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

www.stenlilleblomster.dk

Sommerfest og 
sankthans 23. juni

Glæd jer! Da Sankthansaften i år ligger på en 
lørdag, har vi valgt at lægge årets sommerfest 
denne dag. – Fårefolden midt på Stenmaglevej 
bliver næppe klar til brug, så vi har fået lov til at 
bruge Holmsgårds have og hestefold (se foto på 
forsiden).
Starten på festen foregår som et motionsløb 
fra Assentorp Camping, hvor vi sidste år holdt 
sommerfest. Der bliver præmieoverrækkelse på 
Holmsgård, - og ellers er der kagekonkurrence, 
plantebyt/salg, børneboder, professionel gøgler, 
fl ødebollekaster, salg af øl-vand-vin, og I kan 
hygge jer med pølser og brød, slush ice og pop-
corn. Pladsen er åben fra kl. 16, grillen tændes 
kl. 18 og båltale og bål fra kl. 20. Se mere inde 
i bladet, - men husk i år at jeres sankthansaften 
foregår på Holmsgård.

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.
Genfi nd balancen og bevægeligheden med et Rolf metode forløb!

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 57 89 11 99
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk
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Bestyrelsen håber, at du vil være 
medlem af Stenmagle Bylaug og 
betale kontingentet for 2012. 

Kontingentet er uændret kr. 100,- 
om året for hele husstanden.

Ved at betale til Bylauget gennem 
netbank sparer du penge og glæ-
der kassereren.
 
Bylaugets bank er Danske Bank 
Reg.:  1551,  kontonummer: 3516 
135 727.

Husk at skrive navn og adresse, 
og meget, meget gerne en e-mail, 
så vi kan se hvor pengene kom-
mer fra, og så vi evt. kan kontakte 
dig. Vi genopbygger vores data-
base, så vi bedre kan se, hvordan 
medlemmernes husstande er 
sammensat, og på den måde vil vi 
kunne tilbyde mere målrettede 
aktiviteter.

Med venlig hilsen 
kasserer Marianne Justesen 

Kagekonkur-
rence og plan-
tebyt/salg

Fest for børnene: flødebolle-
kast, mikado og børneboder

Vi laver en sjov kagekonkurrence, hvor 
du skal have din bedste, sjoveste, flotteste 
kage med, som så bliver bedømt. Kagerne 
afleveres til beskuelse kl. 16 og 16.30 bedøm-
mes de og der gives fine vinderpræmier.
Kagerne vil efterfølgende sættes ind i vores 
bod, så alle kan smage dem til en kop kaffe.
Er du i tvivl om noget, så kontakt Vinni 
Jensen på 2231 8837 eller vs@dlgtele.dk

Der kommer også mange 
planter til enten bytning eller til 
salg. Så tag gerne egne afstikkere 
med, så vi kan få en blomstrende 
landsby. Planterne vil være der 
fra kl. 15. Tag gerne kontakt til 

John Kristiansson 
på 4089 1699 eller mail
i_j@privat.dk

Sankthans-sommerfesten er i høj grad for 
børnefamilierne. Der er en meget populær 
flødebollekastemaskine, som sidste år var i 
aktivitet hele tiden. Der bliver også et stort 
mikadospil – og som der også kan læses om 
andetsteds kommer gøgleren Raffus kl. 16.30.

Men du kan også – helt gratis – tage dine le-
gesager med, som du kunne tænke dig at 
sælge. Det er kl. 15-17, og du skal selv ha' tæp-
per og evt. lille festivaltelt med, så du kan 

klare en regnbyge. Det vil foregå på en måde, 
så du som sælger også selv kan følge med i 
alle løjerne på pladsen.

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

Stationsvej 5  .  4295 Stenlille
Tlf. 5789 4800  .  www.dbiplastics.com

Landbrugs- og entreprenørarb.

Jordbearbejdning

Såning og høst

Skårlægning . presning

etablering af sø . snerydning

Stenmagle Maskinstation
v/Jens Stilling Nielsen . Engkrogen 12 . 4295 Stenlille

tlf. 5918 8656 . mobil 2029 1578 . www.stenmaglemaskinstation.dk
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Øl-vand-vin-pølser & brød, 
slush-ice, popcorn, kaffe & kage

Har du e-mail?

Vi vil gerne have oplyst din e-mail-
adresse, hvis du har en. Så kan by-
lauget sende dig aktuelle nyheder 
fra lokalområdet.  Brug gerne hjem-
mesidens kontaktformular »oplys-
ninger om husstanden« - se www.
stenmagle.dk  under kontakt...

Venlig hilsen Preben

 

 

 

Sankt Hans løb for hekse, troldmænd og troldunger  
Kom og vær med til at skyde Stenmagle Bylaugs Sankt Hans Fest i gang med en motionstur den 23. juni 
2012 kl. 14.00. 

Turen er for hele familien. Er du gående eller løber du for motionen eller for ambitionen, så har vi ruten og 
turen for dig. Løbet foregår på stierne og i den dejlige natur i Assentorp og vi starter og slutter på Assentorp 
Camping. 

Ruterne er udlagt hovedsageligt på grusveje og i varierende terræn. Den tekniske sværhedsgrad er let til 
middel. Ruterne er afmærket helt vejen rundt. 

For hyggen, hjertet og de allermindste 
Tag de allermindste i barnevognen med og gå den smukke 5,5 km rute og oplev den fantastiske natur og de 
hyggelige gårde, - og få dig samtidig en god snak med de andre gængere undervejs. 

For den gode motion 
Løb samme 5,5 km, som de gående og kom hurtigst rundt.  

For ambitionen 
11 km er for dig, som gerne vil være lidt mere ambitiøs og få maximalt ud af eftermiddagen inden 
bålfesten. 

Præmier til alle 
Gode sponsorer har igen sikret præmier til den hurtigste heks/troldmand på 11 km og 5,5 km. Til 
troldungerne under 12 år er der som noget helt nyt også præmier til den hurtigste på 11 km og 5,5 km. Alle 
får udleveret en medalje for gennemførelse. Præmierne og medaljerne overrækkes ved Sankt Hans Festen 
på Holmsgården, Sorøvej 57, 4295 Stenlille kl. 17.30. Fra kl. 18.00 er der gratis pølser og sodavand til alle 
samt slush-ice og popcorn til troldungerne. 

Depot, forplejning, omklædning og bad 
Der vil være vanddepot på løberuten vand undervejs. Når alle er kommet i mål hygger vi os med kaffe, kage 
og frugt og snakker om turenes oplevelser. På campingpladsen finder du bade- og omklædningsfaciliteter. 

Tilmelding 
Deltagelse er gratis – det eneste du skal investere er et par eftermiddagstimer i godt selskab. Du tilmelder 
dig og din familie via Bylaugets hjemmeside www.stenmagle.dk eller du kan sende en sms til tlf. 4110 6570. 
Endelig er du velkommen til at ringe til Birgit på tlf. 4110 6570 og tilmelde dig.  

NB! Husk at opgive antal deltagere, distance og om du/I er gående eller løbende. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen! 

Mange løbehilsner Birgit Jensen og Lisbet Jønsson 

Der er ingen grund til at tage hjem til spisetid 
om aftenen, lørdag den 23. juni.
Ved 18-tiden tænder vi grillen, og her vil der 
være pølser & brød. Vi prøver også at have 
grill-pladser nok, så du kan medbringe dine 
egne ting, som du kan lægge på grillen. End-
videre vil vi bestille slush-ice- og popcorn-
maskine.

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
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Velkommen til Grundlovsdag i 
præstegårdshaven tirsdag 5. juni
Traditionen tro mødes vi alle i præstegårdshaven til Grundlovsfest. Det er tirsdag den 5. juni 
kl. 13-17 med jazz-band, grundlovstale, tryllekunstner, SNIF-springgymnaster, folkedansere 
og snobrød, øl/vand, kaffe og kage. Se programmet i kirkebladet.

Sommerfestprogram 2012
Programmet bringes allerede her, med forbehold for rettelser, da alle spænden-
de indslag fortsat er velkommen. Der vil så blive opsat et aktuelt program på 
selve dagen på Holmsgård.

Kl. 14.00 Sankthansløb for hekse, troldmænd og troldunger 
  (foregår ved Assentorp Camping).

Kl. 15.00 Holmsgård åbner
  Børneboder til kl. 17
  Flødebollekaster til fl ødebollerne er opbrugt
  Plantebyt -køb eller -salg hele eftermiddagen
  Slush-ice og popcorn-maskine
  Salg af øl, vand og vin

Kl. 16.00 Afl everingsfrist for kager i kagekonkurrencen

Kl. 16.15 Kagerne i kagekonkurrencen bedømmes

Kl. 16.30 Gøgleren Raffus optræder for alle barnlige sjæle

Kl. 17.30 Sankthansløb-præmier overrækkes

Kl. 18.00 Grillen tændes
  Pølser & brød

Kl. 20.00 Båltale - efterfulgt af tænding af bålet

Kl. 23.00 Go'nat - tak for en god fest
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Modeltogklub i 
Stenmagle

Stenmagle er gennemhullet

Når dette læses er vi forhåbentlig ved at være færdig med kloakeringsgravearbejdet i Sten-
magle. – Det, der oprindeligt på borgermødet i oktober var lovet færdigt til jul, blev et langt og 
voldsomt indgreb i hverdagen i Stenmagle. Så meget for den type charmemøder. Men mon ik-
ke det er ovre inden jul ... 

Tirsdag aften hver 14. dag (alle lige ugenum-
re) er der mandeklubaften i kælderen i den 
gamle købmand hos GN-Tømreren, Sorøvej 
nr. 55. Vi arbejder med gamle märklin-tog, og 
prøver at få et par baner, med tilhørende 
landskaber til at fungere. Men kom og besøg 
os. Vi er der fra kl. 19 og går hjem mellem 21 
og 22, afhængig af hvor trætte vi gamle 
mænd er. Tag selv lidt værktøj med, da vi la-
ver det vi selv fi nder på. 
Vi lægger en tyver hver gang, så der er til at 
købe materialer for, når det bliver nødven-
digt, men ellers koster det ikke noget at være 
med. Du betaler for øl/vand.
Datoerne i maj er den 15. og den 29. - Typisk 
kommer der ikke mange i sommermåneder-
ne, men det fi nder vi ud af fra gang til gang. 
Endelig laver vi en fredag spiseaften ca. en 
gang i kvartalet (ca. 100 kr.), hvor vi laver rig-
tig mandemad - gode bøffer o.l. Her aftaler vi 
også fra gang til gang, hvem der laver mad.
Kontakt evt. Gert på 4030 7731.

Stenmagle

Tirsdag aften hver 14. dag (alle lige ugenum-

StenmagleStenmagleStenmagleStenmagleStenmagleStenmagleStenmagleStenmagle

Brugskunst  •  Salg af pilefl et
Alt i blomsterbinderi

Bryllup• 
Begravelser• 
Dekorationer• 
Fest• 
Hverdag• 

Åbningstider
Torsdag & fredag 10-18
Lørdag 10-14

v/Heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup

51 22 22 20
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Hvad sker der i lokalområdet         de næste måneder?

MAJ

Ti 1 17.30 Cykling - se side 14
  19.00 Modeltog - se side 11
To 3 17.30 Cykling
Lø 5 10.30 FDF-Loppemarked
Sø 6 10.00 Løbeklub - se side 16
Ti 8 10.00 Sangcafé Sognegården*
  17.30 Cykling
To 10 17.30 Cykling
Ti 15 17.30 Cykling
  19.00 Modeltog
To 17 17.30 Cykling
Sø 20 16.00 Forårskoncert MB-kirke
Ti 22 17.30 Cykling
To 24 17.30 Cykling
  17.45 Aftenkirketur med Maria
Lø 26 10.00 Havemesse, Tygestrupvej**
Ma 28 11.30 Friluftsgudstjeneste
Ti 29 17.30 Cykling
  19.00 Modeltog
To 31 17.30 Cykling

* Sangglade mennesker mødes den 2. tirsdag 
i hver måned i Sognegården i Stenlille for at 
synge og høre om sangene i højskolesangbo-
gen. Organist Lars Thiesen deler ud af sin vi-
den om digterne og deres historie. Vi begyn-
der kl. 10 og før efter de første sange lidt brød 
og kaffe. Det koster kr. 20,- og tager 1,5 time.

** Havemessen foregår hos Bodil & Leif Han-
sen, Tygestrupvej 16, 4180 Sorø. Alternativ 
messe med stande, kaffe og kage. Slut kl. 16.

JUNI

Lø 2 14.30 Stenlille-Festival (LiS)
Sø 3 08.45 Løbeklub
Ti 5 13.00 Grundlovsfest Præstegdr.
  17.30 Cykling
To 7 17.30 Cykling
Lø 9  Markedsdag Munke Bj.
Ti 12 10.00  Sangcafé Sognegården
  17.30 Cykling
  19.00 Modeltog
To 14 17.30 Cykling
Ti 19 17.30 Cykling
To 21 17.30 Cykling
Lø 23 14.00 Sommerfestløb Assentorp
  15.00 Sommerfest Holmsgård
Ti 26 16.00 »Åbent hus« MB-præstegd.
   Kirsten Fogsgaard bliver 60
Ti 26 17.30 Cykling
To 28 17.30 Cykling

JULI

Ti 3 17.30 Cykling
To 5 17.30 Cykling
Ti 10 17.30 Cykling
To 12 17.30 Cykling
Ti 17 17.30 Cykling
To 19 17.30 Cykling
Ti 24 17.30 Cykling
To 26 17.30 Cykling
Ti 31 17.30 Cykling

AUGUST

To 2 17.30 Cykling
Lø 4 10.00 Bylaug-bestyrelsesseminar
   Budbringer deadline
Sø 5 10.00 Løb
Ti 7 17.30 Cykling
To 9 17.30 Cykling
Lø 10  Start Budbringer-uddeling
Ti 14 10.00 Sangcafé Sognegården
  17.30 Cykling
To 16 17.30 Cykling
  19.00 Stm. Menighedsrådsmøde
Ti 21 17.30 Cykling
To 23 17.30 Cykling
Ti 28 17.30 Cykling
To 30 17.30 Cykling

Bylauget 
ønsker alle 

en rigtig god sommer!

Bylauget vil prøve med denne oversigt på 
midtsiderne at lave en oversigt over arrange-
menter i lokalområdet. Har du kendskab til 
et ikke-kommercielt arrangement, så send 
det til redaktøren. Næste blad vil dække må-
nederne sept-okt-nov-december 2012.
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Ny cykleklub i Stenmagle Lokalhistorisk Forening 
for Stenmagle Sogn

Hver tirsdag og torsdag kl. 17.30 er vi 
nogle, der vil køre en lille cykeltur på 
måske 15-20 km med start og slut fra 
Fattighuset, Stenmaglevej 5. 

Vi er startet, så du kommer bare.

Vi vil sammen finde ud af, hvor langt 
vi vil køre hver gang. Så mød bare op, 
så vi i fællesskab kan få lidt motion.

El-cykler er også velkommen, bare 
man skal træde i pedalerne.

Vel mødt
Gert

Juhuu

Lad os komme 
lidt væk fra 

alle hullerne i 
Stenmagle

Til efteråret (sept./okt.) vil vi stifte en Lokalhi-
storisk Forening for Stenmagle Sogn, dvs. hele 
området fra Garbølle/Assentorp - Vandløse 
Sand og Vandløse - Nyrup - Kannikeskov til 
Kyringe, incl. Ostrup og en bid af Nordsko-
ven. Det er faktisk et ret stort område, så vi vil 
begrænse os til sognet, og håber på, lignende 
foreninger måske ser dagens lys i de tilstøden-
de sogne, som vi så kan samarbejde med.

I første omgang vil vi have et tæt samarbejde 
med Lokalhistorisk Arkiv Stenlille samt Sten-
magle Bylaug og Nyrup Borgerforening. 

På nuværende tidspunkt har vi emner til en 
bestyrelse, så vi kommer helt sikkert i gang til 
efteråret. Flere har allerede meddelt, at de også 
godt vil være med. Der er plads til alle, der er 
bare en smule interesseret i lokalhistorien, og 
vil være med til at formidle den. Så kom og 
være med, og kom med dine ideer.

Kontakt Preben Lemann (se forsideannon-
cen) eller brug kontaktformularen på www.
stenmagle.dk

Bygården i Stenmagle (nuværende Chris Jensen)

Kragebjerg ca. 1910

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk
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Referat fra generalforsamling 2012Nyhed! En ny løbeklub ser dagens lys

Birgit Jensen og Lisbet 
Jønsson har taget initiativ 
til at starte en løbeklub for 
glade motionsløbere i 
Stenmagle og omegn. 
Endnu har klubben ikke 
noget navn, men masser 
af energi og lyst til at løbe.

Alle kan være med, når blot du er indstil-
let på, at løbe mellem 5 og 15 km. og få 
sved på panden. 

Ny Inspiration
Måske savner du også nogen at løbe sam-
men med. Måske har du ind imellem 
tænkt, at det kunne være dejligt med ny 
inspiration og motivation ved at være 
sammen med andre glade motionsløbere. 
Eller måske trænger du blot til en anled-
ning til at tage en tur i nye omgivelser.  
 
Så er vores løbeture måske noget for dig! 
 
Vores ambition er at samles hver den 1. 
søndag i måneden om formiddagen til en 
løbetur på mellem 5 og 15 km. Du skal 
blot møde op og medbringe 25 kr. for til-
melding.  Efter løbet er der kaffe, kage og 
frugt.  

Kalender
Søndag den 6. maj - Assentorp 
Mødested: Assentorp Camping start kl. 
10.00 - Rute: 5,5 og 11 km.

Søndag den 3. juni – Stjerneløbet i Hede-
land  
Web:  http://www.flongkondi.dk 
Mødested: Holmsgården, Sorøvej 57, Sten-
magle kl. 08.45 Samkørsel til Hedehusene  
Ruter i kuperet terræn: 3, 6, 9, 12 km.

Lørdag den 
23. juni – 
Sankt Hans 
løbet 
Mødested: 
Assentorp Camping
start kl. 14.00 - 
Rute: 5,5 og 11 km. 
 
Søndag den 5. august – Assentorp 
Mødested: Assentorp Camping start kl. 
10.00 - Rute 5,5 og 11 km.

Søndag den 2. september – Sorø Sø 
Mødested: Holmsgården, Sorøvej 57, Sten-
magle kl. 09.15 – samkørsel til Sorø 
Start: Kl. 10.00 - Ruter: 2,5 km. 8,9 km og 11,5

Søndag den 7. oktober – Hedelandsløbet  
Web:  http://www.flongkondi.dk 
Mødested: Holmsgården, Sorøvej 57, Sten-
magle kl. 08.45 – samkørsel til Hedehuse-
ne - Start: kl. 10.00 
Ruter i kuperet terræn: 3, 6, 9, 12 km.

Søndag den 4. november - Assentorp 
Mødested: Assentorp Camping Start kl. 
10.00 - Rute: 5,5 og 11 km.

Søndag den 2. december – Adventsløb – 
Sorø Sø  
Mødested: Holmsgården, Sorøvej 57, Sten-
magle kl. 09.15 – samkørsel til Sorø 
Start: Kl. 10.00 - Ruter: 2,5 km. 8,9 km og 11,5

For yderligere oplysninger kontakt: Birgit 
Jensen tlf. 41106570 eller info@hr-plus.dk

Referat fra generalforsamling onsdag den 21. 
marts 2012 på Stenmagle Skole

Deltagere: Vinni Jensen, Birthe Kamper, Gert 
Nielsen, Preben Lemann, Annette Lemann, 
Birte Agathon, Steen Agathon, Jørgen Peter-
sen, Svend Erik Jensen, Vagn Jensen, Leif 
Hansen, Bo Eriksen, Torben Kamper, Willy 
Hesselmark, Marianne Justesen, Britta Bech, 
Dorthe Schlüntz og Henning Højte Hansen.
Afbud: Inge Kristiansson og John Kristians-
son.

1. Valg af dirigent og referent
Som dirigent blev valgt: Willy Hesselmark
Som referent blev valgt: Britta Bech
 
2. Oldermandens beretning.
Oldermand Henning Højte Hansen fremlag-
de beretningen. Vedlægges referatet.
Spørgsmål vedr. brug af Fattighuset. Bylau-
get har brugsretten til 2014. Sorø Kommune 
skal sammen med bylauget finde en løsning 
på lokaleforholdene.
Beretningen blev derefter godkendt.

Udvalgenes beretning:
Sikkerhedsgruppen:
Opsat hjertestarter i 2011.

Kræmmerfest/Sct. Hansfest:
Bestyrelsen har besluttet, at der ikke skal af-
holdes kræmmermarked i 2012. Det er beslut-
tet at udvide Sct. Hans aften til at strække sig 
fra om eftermiddagen. Dem der har meldt sig 
til leje af boder, har fået besked. De 10.000 
kroner der er bevilget af Sorø Kommune kan 
bruges til Sct. Hansfesten

Arrangementsudvalg:
Marianne aflagde beretning, smukt på vers. 
Beretningen vedlægges.

Husudvalg:
Ingen beretning

Assentorpudvalg:
Planen er, at der skal males æg i 2012

Redaktions- og webudvalg:
Der er udkommet 4 numre af budbringer, og 
hjemmesiden bliver ugentligt opdateret.

Alle beretninger blev godkendt

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
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Medborger-kulturhus i Stenlille3. Fremlæggelse af revideret regnskab og 
inventarliste
Regnskabet og inventarliste har været offent-
liggjort i Budbringer nr. 49. Regnskabet blev 
godkendt.

4. Indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag

5. Fremlæggelse af budget 2012/13
Forslag til budget for 2012/13 er blevet offent-
liggjort i Budbringer nr. 49.
Budgetforslaget blev godkendt.

6. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at det nuværende kontin-
gent på 100 kr. fastholdes. Dette blev vedta-
get.
 
7. Valg til bestyrelsen
Direkte valg af oldermand for en 3-årig peri-
ode. Gert Nielsen stillede op som oldermand 
og blev valgt.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Vælges for en 
2-årig periode: Gert Nielsen, er blevet valgt 
som oldermand.
Birthe Kamper, stiller ikke op.
Bo Eriksen, stiller op igen og blev genvalgt
Der var enighed om, at lade de to ledige be-
styrelsespladser stå åbne. Der arbejdes på at 
få nye medlemmer.

Valg af 2 suppleanter: Vælges for en 1-årig pe-
riode. Inge Kristiansson, blev genvalgt
Hanne Jensen, blev genvalgt

Valg af bilagskontrollanter: Vælges for en 
1-årig periode
Torben Kamper, blev genvalgt
Leif Hansen, blev genvalgt
 
8. Eventuelt
Logokonkurrence: Annette Lemann vandt 
konkurrencen.
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget til 
logo for Bylauget
Tak til Birthe Kamper
Tak til Henning Højte Hansen

Preben orienterer: Der starter en lokalhisto-
risk forening dækkende Stenmagle Sogn. Det 
bliver en selvstændig forening. Preben uddel-
te en brochure fra Munke Bjergby borgerfor-
ening vedr. Livshistoriefestival.

Tak til dirigenten. Referatet godkendt af diri-
genten.
 
Stenmagle, den 21. marts 2012

Willy Hesselmark, dirigent                            
Britta Bech, referant

Bylaugets formand Gert er 
med i arbejdsgruppen om-
kring det nye medborgerhus i 
Stenlille. Vi håber at huset bli-
ver til gavn for os alle, og har 
bl.a. sat vores 16 skillevægge 
ned i lokalet, - da det er et me-
get stort og åbent lokale.

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

F.eks. minigraver 1700kg
Pr. dag kr. 950,- + moms
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Fastelavn i Stenmagle var igen et 
tilløbsstykke

Hundelortefl agsøndag den 26. februar 2012 var der fami-
liegudstjeneste (samt barnedåb) og tønde-
slagning på stenmagle skole.
 
Der var et fl ot fremmøde begge steder, og rig-
tigt mange var udklædte, også i kirken. Vi så 
dog ingen djævle, selv om præsten engang 
har sagt, at selv disse var velkomne, denne 
ene dag. Tak til Maria for en god gudstjeneste.
Efter gudstjenesten blev der slået katten af 
tønden på Stenmagle Skole. Der var mødt 
rigtig mange udklædte børn op. De store 
børns tønde blev hurtigt slået ned. Hos de 
små blev der slået og slået. Far, mor og bed-
steforældre måtte hjælpe til. Til sidst blev der 
også fundet en kattedronning og -konge.
Bagefter blev der spist pølser og fastelavns-
boller.
 
Der var 3 tønder der skulle slås ned, og der-
med også 3 kattedronnger og 3 kattekonger. 

Og det blev følgende:
Store børn:  Laura blev kattekonge
                  Gustav blev kattedronning
Mellemste børn:  Benjamin blev både katte-
 konge og -dronning
Små børn:  Felix blev kattekonge
                 Mikkel blev kattedronning
Bedst udklædte pige: Johanna som Smølfen
Bedste udklædte dreng: Kristian som et æble

Stort tillykke til alle

Vi fl ager tit i Stenmagle. Denne gang er det 
for hundelortene, – dog med en kraftig opfor-
dring til hundeejerne, at tage dem med hjem. 
Vi kan også til alle hundeejere kraftigt opfor-
dre til at man undgår at lade sin hund stå at 
gø hele dagen. Det er en pestilens for naboer-
ne og kan ødelægge ethvert godt naboskab.

Sorøvej 59  .  4295 Stenlille
www.eye4u.dk  /  info@eye4u.dk
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Sekretærvrøvl

Britta Bech

Du sidder med Budbringer nr. 50 i hånden. 
Det er helt utroligt, at det har kunnet lade sig 
gøre. 26. november 1998 blev Bylauget i Sten-
magle etableret på en stiftende generalfor-
samling. Gennem tiden har vi forsøgt at ud-
give et blad 4 gange om året. Det har ikke helt 
lykkedes alle årene men næsten. Alle er vel-
komne til at komme med bidrag om vores lo-
kalområde, stort som småt. 

På generalforsamlingen den 21. marts 2012 
blev vinderen af logokonkurrencen offentli-
gjort. Det blev Annette Lemanns forslag der 
vandt. Logoet forestiller 3 sten, symbol på de 
3 gamle sogne der hører under Bylauget. På 
bestyrelsesmødet den 30. april blev der ned-
sat en arbejdsgruppe der skal arbejde videre 
med logoet.

Jeg skal annoncere for festen Sct. Hans Aften. 
I år kan den ikke foregå på Fårefolden på 
Stenmaglevej, da den formentlig ikke er re-
etableret efter Holbøll og Co. har brugt den 
som lagerplads til grus/jord og sten. Festen 
bliver afholdt på græsplænen på Holmsgård. 

Sekretæren vil gerne ønske alle et rigtigt godt 
forår og sommer.

Britta Bech
Sekretær.

Kommende lokale arrangementer – se 
midtsiderne i dette nummer.

• 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

 
 
 
Rabat                                                            Marts/April
15%                                                                    
                                             

 
                                        V / Johnni Johansson 
                                        Engkrogen 6 
                                        4295 Stenlille 
                 
                  E-mail. jj@jjsm.dk   WWW.jjsm.dk   Mobil. 26857897 
 
 
 
 
 

Gert Nielsen - ny formand for bylauget

Ved generalforsamlingen i marts trådte vores older-
mand gennem mange år, Henning, tilbage. Vi takker
Henning for samarbejdet og for indsatsen gennem å-
rene. – Jeg tog med glæde imod valget som ny formand
og har efterfølgende gjort mig mange tanker om arbej-
det.
Som ny formand vil jeg starte med at styrke indsatsen
og synligheden af vores aktiviteter, såvel de igangværende som nye. Af 
nye aktiviteter kan vi bl.a. nævne ny løbeklub og togklub for herrer. Du 
kan læse meget mere om de to nye aktiviteter inde i bladet og på vores 
hjemmeside.
Derudover vil vi fremover styrke samarbejdet med kommunen, andre 
lokale bylaug og foreninger i vores nærområde, for at få fl ere og bedre 
aktiviteter for os alle. Og sidst, men ikke mindst, vil vi arbejde på forbed-
ring af forholdene i bylaugets lokaler i Fattighuset, så vi kan skabe det 
længe ønskede samlingssted.
Der ligger et spændende arbejde forude for bestyrelsen, og ved general-
forsamlingen blev der 2 pladser ledig. Så brænder du for at være med til 
at udvikle vores lokalsamfund, så det bliver endnu bedre at bo her, så 
hører vi meget gerne fra dig.
Jeg glæder mig til arbejdet, og mit motto er: Bylauget er til for jer!
mvh

Gert Nielsen, Holmsgården, Sorøvej 57, Stenmagle



Bestyrelsen (valgt marts 2012)   
Oldermand Gert Nielsen Sorøvej 57 gn-projektering@e-mail.dk 4030 7731
Kasserer Marianne Justesen  Sorøvej 90, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5780 4062
Sekretær Britta Bech  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  sejersdatter@gmail.com  4098 8528
Bestyrelsesmedlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4296 Nyrup  booghelle@mail.dk  5780 5287
Bestyrelsesmedlem Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Bestyrelsesmedlem Birte Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  birte.agathon@mail.dk  4636 2189
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699
Bestyrelsesmedlem  vakant (dig?)
Bestyrelsesmedlem vakant (dig?)
Suppleant Inge Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk  4089 1699
Suppleant Hanne Jensen  Stenmaglevej 21 A, 4295 Stenlille  bertoghanne@gmail.com  5826 3541
Bilagskontrollant Torben Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bilagskontrollant Leif Hansen  Rønnevej 3, 4295 Stenlille  LGHansen@hotmail.dk 5780 4441

Udlejningseffekter for medlemmer:
Grill  kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 5x10 m (2007) kr. 300,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 5x10 m (2011) kr. 300,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne 5780 4062

Medlemsbladet BudBringer – og hjemmesiden www.stenMagle.dk
Næste Budbringer (Nr. 51) har deadline 31. juli og udkommer midt i august. Deadline er 4 
gange årligt, ca. 1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj. Stof kan afleveres til red. Preben 
Lemann (se ann. på forsiden). 

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


