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Fra Åmoseturen den 22. september med Jørgen Mogensen. En herlig tur i et pragtfuldt vejr.

Åbning af Maglebjerg-sporet...
Danmarks Naturfredningsforening åbner »sporet« omkring Maglebjerg i Assentorp, søndag den 21. 
oktober 2007 kl. 14.00.  –  Mødested: P-pladsen på Maglemosevej.
Sporet løber langs grusvej på kanten af Åmosen. Det starter ved et overdrev og går til kanten af 
Åmosen. Der er en afstikker til en udsigtsgrund på Maglebjerg (lokalt Brunebanke) ca. 20 m over 
terræn.  – Arrangør er Danmarks Naturfredningsforening, lokalkomite Sorø.

HUSK  OGSÅ  ØKOLOGIAFTENEN:    Onsdag d. 3. oktober:  Økologiaften med Bjarne 
Krog fra Krogagergård kl. 19.30 i Fattighuset, – entre kr. 25,- pr person.
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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
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Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

Kontingentbetaling til bylauget
Vores økonomimester Vinni oplyser, at du er 
meget velkommen til at overføre med-
lemskontingentet på kr. 100,- via netbank. 
Bylaugets bankkonto har reg. 3512 og kto. 
3516 135 727. 
Husk at skrive navn og adresse, så vi kan se, 
hvor pengene kommer fra!!!

Efter netop at være kommet hjem efter en ople-
velse på Åmosens nordside med Jørgen Mogen-
sen som guide, er det en dejlig dag at være med 
i Stenmagle Bylaug. Der var 15 deltagere med på 
turen fra udsigtspunktet Brune Banke (Magle-
bjerg) til Husede syd for Undløse, hvor berømte 
arkæologer i tørvegravningstiden har haft 
base, og hvorfra de har gjort de vigtigste fund i 
Åmosen,  videre til Kongsted, hvor der virkeligt 
er et eksempel på å-udretning. Turen varede ca. 
4 timer. – I den kommende tid skal vi onsdag 3. 
oktober kl. 19.30 i Fattighuset til Øko-arrange-
ment med Bjarne Krog fra Krogagergard. Bjarne 
vil fortælle om gården og deres produktion af 
økologiske varer, og der vil også være lejlighed 
til at smage på varerne.
Lørdag 13. oktober har Sanne Lemann arran-
geret »Spis, Så De Kan« aften. Bylauget står for 

arrangementet, men det er Sanne selv, der har 
båret ideen frem og er tovholder for arrange-
mentet. Meningen er at samle ind til børnehjem 
i Afrika, hvor Sanne selv har opholdt sig i 5 md. 
samtidig med, at vi kan være sammen med 
andre mennesker med fokus på udviklingslan-
dene.
Om arrangementerne kan der læses mere 
detaljeret inde i bladet, men nu til vores årlige 
generalforsamling. Vi vil gerne have nye aktive 
personer med. Dem vælger vi til generalfor-
samlingen onsdag 14. november, og vi håber, at 
mange vil deltage. Vi har i årets løb oplevet en 
medlemstilgang, så der er noget at have vores 
optimisme i.

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen
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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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Omfartsvej

Nogle tanker og forslag til den med længsel 
ventede omfartsvej uden om Stenmagle! 
Hvis løsningen bliver en omfartsvej vest om 
Stenmagle, vil det også være muligt at løse nogle 
af problemerne med de meget store last- og 
varevogne på den smalle Assentorpvej gennem 
Stenlille by. Det vil så være ønskeligt med et 
forbud mod gennemkørsel af vogne med total-
vægt over 2500 kg fra gadekæret i Assentorp til 
udmundingen i Hovedgaden i Stenlille, undtaget 
busser i rutefart.  
Samtidig bør der indføres fartbegrænsning til 40 
km/t ved Assentorp by!
Gennem Assentorp er der megen trafik af meget 
store lastbiler og der opstår dagligt meget farlige 
situationer, når lastbilerne med stor fart kommer 
ned ad bakken fra Undløse-siden og drejer 
mod Stenlille ved Enghavegård. Lastbilerne er 
så lange, at de, for at komme rundt i svinget, 
kommer næsten over i venstre side, med stor fare 
for sammenstød med modkørende. Det meste 
af kørslen med store lastvogne er til Nordisk 
Kabel- og Trådvarefabrik. Der kører også en 

del trafik med store vogne mellem brugserne 
i Undløse og Stenlille. Trafikken af disse store 
tunge vogne ødelægger vejene i Assentorp og 
Stenmagle, hvor vejene ikke er bygget til så stor 
og tung trafik, og når disse store vogne skal pas-
sere hinanden, kommer de ud over yderkanten 
af asfaltbelægningen, der knækker. I Jernløse gl. 
kommune er vejene bedre vedligeholdt.

Hans E. Pedersen, Assentorpvej 84

Hans E. har også vedlagt dette lille kortudsnit, 
der viser problemstederne på Stenmaglevej og 
Assentorpvej i Assentorp by.
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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
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Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for medlemmerne i henhold til vore vedtægter. 
Den foregår i Stenmagle Forsamlingshus på Sorøvej, onsdag den 14. november kl. 19.30

DAGSORDEN

     1            Valg af dirigent/referent.
     2            a.           Oldermandsberetning og godkendelse heraf.
                   b.           Udvalgenes beretning.
     3            Fremlæggelse af revideret regnskab og inventarliste, og godkendelse heraf.
     4            Indkomne forslag.
     5            Fremlæggelse af budget.
     6            Fastsættelse af kontingent.
     7            a      Direkte valg til sekretariatet. Valg af kasserer for en 3 års periode. Vinni   
                           Jensen stiller op til genvalg
                   b      Valg af bestyrelsesmedlemmer. – På valg i år for ny 2-års periode er: Preben 
                            Lemann, John Christophersen og Birthe Kamper. Ingen ønsker genvalg.                           
                           Valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer. 
                   c      Valg af minimum 2 suppleanter.
                   d      Valg af 2 bilagskontrollanter .
      8           Eventuelt. 

Generalforsamling 14. november
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Torvet 27 · 4293 Dianalund 

45 12 18 30 
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Forslag til generalforsamlingen 

Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændrin-
ger: 
§ 1 Navn 
Ændres fra 
Foreningens navn er Stenmagle Bylaug. Hjem-
mehørende i Stenlille kommune, 4295 Stenlille
til 
Foreningens navn er Stenmagle Bylaug, 4295 
Stenlille. Hjemmehørende i Sorø kommune.
§  2 Formål 
Ændres fra 
d) Alle borgere i Stenlille kommune samt andre 
med tilknytning til kommunen kan være 
medlemmer. 
til 
d) Alle borgere i Sorø kommune samt andre 
med tilknytning til kommunen kan være 
medlemmer .
§ 6 Dagsorden på ordinær generalforsamling 
7 d  Revisorer ændres til Bilagskontrolanter. 

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses 
på bagsiden. Hvis du vil vide mere om arbejdet 
så ring gerne til en af dem. Der er altid plads til 
en ny aktiv ildsjæl i bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingen er bylauget vært ved 
et let traktement. Hertil sælges drikkevarer til 
rimelige priser.

Julemærkemarch
I julemærkemarchen søndag d. 3. december 2006 
deltog i alt 20.701 person fra hele Danmark, heraf 
godt 100 personer fra Stenlillehallen. Overskudet 
fra marchen går til julemærkehjemmene og 
julemærkefonden.Julemærkemarchen blev stiftet 
i 1978. På www.julemaerkemarchen.dk kan du 
læse en hel del om stiftelse og formål. 
Kom og gå med. Saml hele familien og få en god 
formiddag ud af det.
Her i området starter turen søndag d. 2. decem-
ber fra Stenlillehallen mellem kl. 10 og 11, og alle 
kan deltage. Ruten er afmærket og turen er på 5 
og 10 km.
Undervejs kommer vi forbi Assentorp Camping, 
hvor der i hyggelige omgivelser kan købes gløgg 
og æbleskiver.

Om eftermiddagen er der så juletræstænding 
i Stenmagle præstegård efter gudstjenesten i 
kirken kl. 15.
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Stenmagle Bylaug. Regnskab 2007
Periode 1. okt. 2006 til 30. sept. 2007

Kontonr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

100 Budbringer-annonceindt. 11.450,00   
110 Budbringer-trykkeomk. 8.017,81     

Budbringer overskud 8.017,81     11.450,00   3.432,19       

170 Kontingent indtægt 2007 7.700,00     
Kontingent 2007 Forudbet. i 2006 1.200,00     

171 Kontingent 2008 Forudbet. i 2007 1.300,00     
Kontingent 2008 Forudbet. i 2006 200,00        

172 Kontingent 2009 Forudbet. i 2007 200,00        
180 Fonde / andre indtægter 400,00        
980 Renteindtægt: Bank / Giro 0,84            

Kont. og andre indt. I alt -              11.000,84   11.000,84     

190 Div. Omkostninger:
Porto/udbringning 220,50        
Gebyrer 306,00        
Tryksager/kontor 432,50        959,00        

191 Mødeomkostninger 744,61        
200 Gaver 345,00        
195 LAL-kontingent 525,00        

Kontor og adm. i alt 2.573,61     -              2.573,61     

300 Juletræstænding 1.030,65     1.171,32     140,67          
310 Generalforsamling 946,54        946,54        
320 Fastelavn 1.125,75     1.125,75     -              
325 Forårs cykeltur -              
330 Kulturaftener Åmosetur 583,05        535,00        48,05          
331 Førstehjælpskursus 2.000,00     2.000,00     -              
340 Skt. Hans fest 1.469,75     1.918,25     448,50          
350 Bestyrelsesarr. 990,00        990,00        
354 Fattighuset Gulv, isoll. 9.373,87     9.373,87     
355 Kræmmermarked 1.504,00     4.063,00     2.559,00       
360 Internet 2.445,00     2.445,00     
365 Ungdomsaktiviteter -              
371 Vedligehold af aktiver -              
400 Nyindkøb Telt, fryser 4.755,10     4.755,10     

1502 Afskrivning -              
Øreafrunding 0,04            0,04            
Aktiviteter i alt 18.558,60   3.148,17       
DRIFT TOTAL 21.132,21   17.581,20     
Årets resultat -3.551,01

STATUS Aktiver Passiver
1010 Bank indestående 6.938,52     
1015 Giro indestående 7.088,51     
1020 Kassebeholdning 1.360,50     
1400 Kreditorer -              
1500 Debitorer 200,00        
1510 Forudbetalt kontingent 1.700,00       

STATUS TOTAL 15.587,53   1.700,00       
Egenkapital 13.887,53     
Balancekontrol 15.587,53   15.587,53     

2000 Egenkapital primo 19.783,39     
Årets resultat -3.551,01
Overført til 2008 1.700,00     
Ny egenkapital 14.532,38     
Regnskabet godkendt : dato
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Folkedans i Stenlile

Af Kirsten Lund

Som inkarneret folkedanser og formand for 
Stenlille Idrætsforenings Folkedansere, fik jeg 
for nylig en hyggelig snak om bl.a. folkedans 
med Inge og John Kristiansson fra Fasanvænget. 
De opfordrede mig til at sende et indlæg til 
Budbringer:

Folkedans er god motion, også for smilebåndet!
Er du glad for at røre dig?
Har du brug for lidt hjernegymnastik?
Siger hyggeligt samvær dig en masse?
Vil du være med til at bevare et stykke dansk 
kultur?

Kan du nikke og samtykke til disse spørgsmål, 
så er folkedans måske lige sagen for dig!
Måske så du os danse i Stenmagle præstegård 
på Grundlovsdagen (billedet herunder er fra 
præstegårdshaven i år, red.). – Skal du danse med 
til næste år?

Alle er velkomne i den kommende sæson. 

– Både enlige og par, uøvede og øvede!

Vi danser i vinterhalvåret fra 27-9-07 til ca. 13-3-
08.   Danseaftnerne er fordelt med 10 før jul og 
10 efter.

Rammen om vore danseaftner er:
Munke Bjergby skole, Veddevej 19,
4190 Munke Bjergby.

Instruktør:  Tonny Hansen, Korsør
Harmonika:  Ida Sørensen, Ubby
Bas:   Frede Petersen, Uggerløse

Pris: Kr. 20,- pr. aften + 2 medlemsskaber til et 
mindre beløb.

Evt. henvendelse til: Kirsten Lund, Skuerupvej 3, 
4295 Stenlille, tlf. 57 80 53 12.

PS: Husk kaffekurven!
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DEN FRISKE

Fordi vi ikke er ligeglade

STENLILLE
Stationsvej 6  ·  Tlf. 57 80 50 60

§1 Navn
Foreningens navn er »Stenmagle Bylaug«. – Hjemmehø-
rende i Stenlille kommune, 4295 Stenlille.

§2 Formål
a) Bylaugets formål er at styrke alt af interesse for byens og 
omegnens beboere, – herunder at styrke sammenholdet 
og medvirke til en positiv og konstruktiv atmosfære, samt 
at varetage almene interesser i relation til det offentlige og 
andre organisationer. 
b) Vi ønsker specielt at styrke børne- og ungdomsarbejdet 
ved altid at arbejde for at have et aktivt ungdomsudvalg, der 
understøtter idébestemt og samfundsengagerende aktivite-
ter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. 
c) Bylaugets arrangementer omfatter studiekredse, foredrag 
og debatskabende aktiviteter, hvortil der er knyttet delta-
gerbetaling.
d) Alle borgere i Stenlille kommune samt andre med 
tilknytning til kommunen kan væremedlemmer.

§3 Bestyrelse
a) Bestyrelsen består af en oldermand, en sekretær, en kas-
serer (fmd. for økonomi-udvalg),  samt 6 ekstra medlemmer, 
så der ialt er 9 medlemmer i bestyrelsen. 
b) Oldermand, sekretær og kasserer vælges hver for en 
3-årig periode, og vælges på skift,så ingen af de 3 afgår 
samtidig. 
c) Der kan kun ske genvalg blandt personerne i §3b til 
samme funktion 2 gange. 

d) Oldermand, sekretær og kasserer danner bylaugets 
sekretariat, og kan træffe alle nødvendige hastebeslutnin-
ger. Sekretariatbeslutninger skal forelægges bestyrelsen 
påførstkommende møde.
e) Efter bylaugets etablering i 1998 afgår oldermanden efter 
1. år, sekretær efter 2. år (2000) og kassereren efter 3. år 
(2001). 
f) Alle øvrige vælges for en 2-årig periode. 
g) Udvalgsformandsposterne fordeles af bestyrelsen på 1. 
bestyrelsesmøde efter hverordinær generalforsamling via 
alm. flertalsafstemning. 
h) Bestyrelsen har møde mindst 6 gange årligt.
i) På generalforsamlingen vælges mindst 2 suppleanter 
(gerne flere), der i valgt rækkefølge kan træde ind i bestyrel-
sen, såfremt nogle udgår.
j) Man udgår af bestyrelsen, såfremt man ikke kan/vil være 
aktiv i mindst 1 udvalg.
k) Såfremt et sekretariatsmedlem afgår i utide, skal besty-
relsen vælge et midlertidigtsekretariatsmedlem blandt de 
valgte bestyrelsesmedlemmer indtil næste generalfor-sam-
ling, der så direkte skal vælge en ny person. 
l) Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indgår en 
suppleant (efter rækkefølge) i den resterende periode. 
Suppleanten erstatter ikke den afgåede persons funktioner.
Efterfølgende bestyrelsesmøde tager beslutning vedr. 
funktionerne.
m) Bestyrelsen afgør selv, om suppleanter indbydes til 
bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

Gældende vedtægter
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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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§4 Hæftelse/regnskabsår
a) Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelses-
medlemmer, hvoraf den ene skalvære oldermanden eller 
sekretæren.
b) Oldermanden kan meddele foreningens kasserer 
fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede 
forpligtelser.
c) Foreningen hæfter alene med sin formue og ingen med-
lemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for 
foreningens indgåede forpligtelser.
d) Regnskabsåret er 1. oktober - 30. september.

§5 Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er højeste myndighed. 
b) Den afholdes 1 gang årligt i november måned. 
c) Kontingentstørrelsen vedtages på generalforsamlingen. 
d) Alle fremmødte medlemmer fra 16 år har stemmeret. 
e) Alle medlemmer over 16 år er valgbare til bestyrelsen. 
Der kan vælges 1 voksen og 1 ung (16-24 år) pr. husstand. 
Oldermand, sekretær og kasserer skal dog være min. 18 år.
f) Alle valg og beslutninger vedtages ved simpelt 
stemmeflertal uanset antallet af fremmødte. 
g) En generalforsamling skal være indkaldt ved annonce-
ring i en husstandsomdelt ugeavis – eller i medlemsuddelt 
blad/seddel – senest 3 uger før. 
h) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før 
generalforsamlingen.
i) En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis 
en fjerdedel af de registrerede medlemmer eller et flertal i 
bestyrelsen kræver det.

§6 Dagsorden på ordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent/referent.
2.a. Oldermandsberetning og godkendelse heraf.
b. Udvalgenes beretning.
3. Fremlæggelse af et revideret regnskab og inventarliste, og 
godkendelse heraf.
4. Indkomne forslag.
5. Fremlæggelse af budget.
6. Fastsættelse af kontingent.
7.a. Direkte valg til sekretariat.
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
c. Valg af min. 2 suppleanter.
d. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.

§7 Opløsning
a) Bylauget kan kun opløses på en generalforsamling. – Der 
skal være 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer herfor 
på en ordinær generalforsamling. Såfremt dette ikke kan 
opnåes, skal der være simpelt flertal på en efterfølgende 
ekstraordinær generalforsamling.  
b) Der afholdes auktion over bylaugets aktiver og inventar. 
Det indkomne beløb, samt evt. midler i bylaugets kasse, 
overføres til velgørende formål efter generalforsamlingens 
flertalsafgørelse. 

Stenmagle, november 2003
Kasserer Vinni Jensen,  sekretær Preben Lemann, 
oldermand Henning Højte Hansen. 
Gældende efter ordinær generalforsamling november 2003.
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Det har vi bl.a. oplevet ...

Grundlovsfest 
Ved Grundlovsfesten i præstegårdshaven holdt 
borgmester Ivan Hansen grundlovstalen, og det 
var en hyggelig eftermiddag i haven med både 
musik, folkedans og gymnastikopvisning. Der 
blev hygget ved de mange borde der var stillet 
op.

Kræmmermarkedet næste side
Vores bod på Stenmagle kræmmermarked med 
de mange effekter til salg, samt et par glimt 
mere.
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00
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Sandtoften 2 · 4296 Nyrup · Tlf. 57 80 30 33 · Biltlf. 20 12 63 15 · Fax 57 80 30 23

Nyrup VVS- og
El-service aps SBM
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Bylaugets Skt. Hansbål var som sædvanligt godt besøgt og oldermanden holdt båltalen igen i år.

For første gang havde vi et foredrag i Fattighuset, - og det gik fint. Der var ca. 20 mennesker til Jørgen 
Mogensens foredrag om Åmosen. Det var en interessant aften, og alle glædede sig til at deltage på 
turen om lørdagen, hvor man bl.a. skulle besøge de gamle arkæologi-barakker fra 1940'erne. Se bil-
lederne på næste side fra lørdagens tur, hvor der var 15 deltagere. Turen foregik i et flot sommervej.
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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
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Æggene i Assentorp: John Kristiansson fik i samarbejde med Arne Markussen, Laila, Henrik, 
Christian og Torben samt Assentorp Campring, sat æggende i stand, så de nu igen står flotte.

Før Efter
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Dette foto fra Lokalhistorisk Arkiv i Stenlille er 
fra 1920'erne og viser landpostbudet, der på sin 
cykelrute er nået til Højbodal Hønseri. Her er man 
ved at laste kasser med levende høns til Ungarn!
I dag »fortæller« Ægget ved Assentorpvej/Gran-
bakkevej, at her engang var noget særligt. 
Christian G. Jensen, født på Sønderbjerg 1889, 
startede efter giftermålet med Ingeborg i 1911 
som træskomager på Assentorpvej ved Ægget. 
Men i 1917 var det slut med skomageriet, da han 
oprettede et hønseri, som han, sammen med søn 
og svigerdatter, drev til 1956. Herefter overtog 
hans døtre og svigersønner bedriften.  –  Sidst i 
1960'erne lukkede hønseriet. Men det startede på 
7 tdr. land i 1917, for efterhånden at blive udvidet 
med naboejendomme, så arealet i 1956 var nået 
op på 120 tdr. land! Assentorp Camping ligger 

i dag på en del af arealet. Christian G. Jensen 
havde en meget stor elektrisk rugemaskine, der 
kunne tage 16.000 æg! Hver uge blev der lagt 
4000 æg i maskinen, og næsten lige så mange 
kyllinger kom ud. Fra januar til maj produce-
redes 65.000 kyllinger.  Når foder skulle ud til 
hønnikerne på de sandede jorder, foregik det på 
to Nimbus motorcykler med sidevogn. Turen var 
35 km!  – På arealerne plantedes der efterhån-
den gran og frugttræer, så kunne der sælges 
juletræer og æbler. – På en stor sten fik Christian 
G. Jensen indhugget: Hvor ploven ej kan gå og 
leen ej kan slå, der bør et træ at stå, så hønen ly 
kan få! 
Se andre historier på 
www.lokalhistorisk-arkiv-stenlille.dk

Niels G. Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv, Stenlille

Højbodal Kontrolhønseri
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... og fra Hans E. Pedersen fra Assentorpgaard, har vi modtaget disse billeder, som han har affotogra-
feret fra gamle foto-glasplader, der ejes af Sv. E. Jensen i Stenmagle, barnebarn af Christian G. Jensen. 
Kopier af disse er afleveret til Lokalhistorisk Arkiv Stenlille. 

Ingeborg og Christian G. Jensen – på de øvrige fotos 
ses hvor åbent området var dengang...
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Booknet.dkÆggeholdet

Vedrørende æggene ved Højbodal er vi næsten 
færdige. Der mangler de blå streger ved ægge-
bægrenes kant og fod, men vores maler, Laila, 
går og venter på godt malervejr. Vejret har ikke 
været det bedste at arbejde i, men det er dog 
lykkedes.
Æggeholdet har aftalt at mødes hvert 2. år for 
at efterse og evt. reparere æggene, så de ikke 
forfalder igen.
Tak for den store indsats til de, som både har 
medvirket og lagt materialer til, og også til jer, 
som er kommet forbi og givet et klap på skulde-
ren og tilkendegivet, at det pyntede.
Tak til Arne Markussen, som ejer arealet med de 
gamle hønseribygninger. Uden ham kunne det 
ikke lade sig gøre, og ligeledes en tak til Laila, 
vores maler, Henrik, Christian, Torben samt As-
sentorp Camping.
Efter aftale med Arne Markussen bliver beplant-
ningen rundt om æggene først skåret ned efter 
nytår.

John Kristiansson

En ny internetbutik har set dagens lys i Sten-
magle. Annette Lemann er, efter mange års 
flytten rundt på bøger, endelig gået i luften med 
en netbutik. 
Annette sælger nyere og brugte bøger på 
internettet. Det drejer sig mest om skønlitteratur, 
men også faglitteratur har fundet vej til hendes 
mange bogreoler.
Annette er flyttet ind i en af Stenmagle præste-
gårds gamle stalde med indgang fra Mejerivej 8b.
På hjemmesideadressen www.booknet.dk kan 
man nu finde og købe brugte bøger i stor stil. 
Annette har godt 10.000 forskellige titler, og ca. 
7000 dubletter at vælge imellem. Ud over de 
bøger, der er registreret, har Annette ca. 15.000 bø-
ger, der bare venter på at komme til salg på nettet.
På den nye hjemmeside, der også er firmanavnet, 
booknet.dk, kan du søger på hele eller kun en 
del af titlen eller forfatteren, – eller på en lang 
række stikord, der er registreret i forbindelse 
med hver bog. Dette sidste er unikt blandt antik-
varboghandlerne på nettet.
Annettes butik er åbent hele døgnet og du kan 
besøge den i nattøj, eller morgenkåbe, hvis du 
vil. Men det er kun hjemme på din egen compu-
ter, for det er her fra du skal bestille dine bøger.
Der er ingen rigtig butik, hvor du 
kan gå og bladre i bøgerne. Alle 
står pakket på lageret i kasser, 
som kun Annette selv kan finde 
ud af.
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Spis, Så De Kan

Husker du de sultne børn i Afrika?

Global Volunteer Network har lanceret et globalt 
projekt, ”Spis, Så De Kan”, som her i Stenmagle 
bliver arrangeret af Sanne Lemann og Stenmagle 
Bylaug. Se mere info på www.eatsotheycan.org

Jeg, Sanne Lemann, er opvokset i Stenmagle, 
men har lige været 5 måneder i Kenya, og set 
problemet med fejlernæring med egne øjne. Nu 
kan I hjælpe børnene i Kenya til en fremtid uden 
sult og fejlernæring. 
Mød op lørdag den 13. oktober, kl. 18.00 på 
Stenmagle Skole. Indgang kr. 50,- pr. person.
Medbring en ret, til det fælles tag selv bord, 
og evt. drikkevarer. Der sælges øl og vand hele 
aftenen.
Deltag i lodtrækning om flot kunst fra Kenya. 
For hver 50 kr. du donerer, deltager du med ét 
lod i lodtrækningen. 
Jeg håber at se rigtigt mange denne aften, så 
jeg får samlet masser af penge ind til børnene 
i Kenya. Alle pengene går ubeskåret til GVNs 
projekt.

Tilmelding senest 6. oktober, på Rønnevej 4 i 
Stenmagle.
Sanne Lemann tlf. nr: 28 55 79 32 eller e-mail 
sannels8@hotmail.com.  (tilmeldingen er ikke 
bindende).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Spis, Så De Kan! Lørdag d. 13. oktober på Stenmagle Skole

Navn     
Antal deltagere i alt   
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Mejerivej 18

I dette nummer af Budbringer har jeg fået mu-
lighed for at fortælle lidt om, hvad der foregår på 
adressen Mejerivej 18.
I september 2006 tog min mand og jeg de første 
spadestik til et træhus, der skal danne rammen 
om det jeg laver herhjemme. – Jeg er Ida P. Rolf-
metode kropsterapeut, og uddannet fra Stanley 
Rosenberg Instituttet i København i juni 2007. Jeg 
har behandlet siden uddannelsens start.
Ida P. Rolf Metode er en måde at rette kroppen 
op på. Ved hjælp af blid bindevævsmassage 
– også kaldet Rosenberg Teknik – arbejder jeg 
sammen med klienten i et forløb på 10 behand-
linger.
Ved at arbejde med kropsholdningen er det 
muligt at gøre op med tilbagevendende ska-
vanker, og som behandler møder jeg bl.a. folk 
med nakke/skulderproblemer, rygproblemer, 
iskiassmerter, uro i benene og ben der kramper, 
diskusprolaps, ømme fødder p.g.a. platfod samt 
smerter i armene p.g.a. computerarbejde.

Med Ida P. Rolf Metoder bliver der kigget på 
hele kroppen. Metoden tager ikke kun udgangs-
punkt i en given problemstilling eller et bestemt 
smertemønster. Er der f.eks. tale om rygsmerter 
kan problemerne tit stamme fra et helt andet 
sted på kroppen, og det aflæses bl.a. i personens 
kropsholdning.
Opstår der et akut problem – f.eks. hold i nakken 
og iskiassmerter – har jeg mulighed for at hjælpe 
nu og her via Rosenberg Teknikken, som ved et 
let tryk på få gram får bindevæv og muskler til 
at afspænde. Jeg har anvendt teknikken siden 
2005, hvor jeg blev færdig som Rosenberg Teknik 
terapeut, – også fra Stanley Rosenberg Instituttet 
i København.
Jeg holder mig løbende orienteret via kurser 
relateret til arbejde med kroppen. I april var 
jeg således på et kursus, hvor underviseren var 
Rolfer Tom Myers fra USA. Emnet var kroppen 
og dens linier. Ligeledes har jeg i august hørt 
nærmere om rolf Metode anvendt til børn.
I løbet af efteråret håber jeg at kunne flytte over i 
de nye omgivelser. Indtil da fortsætter jeg arbej-
det i mit hjem, og du skal være meget velkom-
men til at ringe eller kigge forbi, hvis du har lyst 
til at høre nærmere.

Tina Madsen, Mejerivej 18, 5789 1199
Email: 5xmadsen@mail.dk
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Sekretær Marianne Justesen

Sekre-
tær 
vrøvl

E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler
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Vores Skt. Hans aften var en af de få lune aftener i 
denne sommer, og vi var endda så heldige, at det 
ikke regnede. Vi havde en meget vellykket aften 
med båltale af Oldermand Henning Højte Han-
sen. Det var også indvielse af en ny pavillon med 
plads til mange flere mennesker end i det gamle. 
Til den hyggelig Grundlovsfest i præstegårdsha-
ven, mødte der mange af Stenmagles borgere op 
til en hyggelig eftermiddag, med dejlig under-
holdning og hygge ved de mange borde, der var 
sat op i dagens anledning. 
På kræmmermarkedet i juli havde vi godt gang 
i salget af de mange effekter vi havde modtaget. 
Der var ganske god omsætning i år, fordi vejret 
ikke var for varmt, som det var sidste år. 
Vi samler effekter til kræmmermarkedet hele 
året, så ring til Marianne Justesen: 57 80 40 62 
bedst efter kl. 17.00

Vi har i Stenmagle bylaug haft mange spæn-
dende arrangementer og vi vil gerne fortsætte 
med dette, så derfor begynder vi 2008 med at 
invitere til et arrangement i Fattighuset, hvor vi 
vil fortælle om, hvad vi laver i bylauget.  Her kan 
I også komme med jeres forslag og ideer! Så sæt 
kryds i kalenderen for tirsdag d. 22. januar 2008 

KOMMenDe ArrAngeMenTer

Onsdag d. 3. oktober: Økologiaften med Bjarne 
Krog fra Krogagergård kl. 19.30 i Fattighuset, 
– entre kr. 25,- pr person.

Lørdag d. 13. oktober: Spis, Så De Kan-aften
på Stenmagle Skole kl. 18. Medbring mad til 
et tag-selv-bord samt kr. 50,- pr. næse. Kontakt 
Sanne Lemann for spørgsmål. Tlf. 28 55 79 32.

Onsdag d. 14. november: Stenmagle Bylaugs 
generalforsamling i Forsamlingshuset kl. 19.30.

Søndag d. 2. december:  Husk at der ved 
Stenlille-Hallen er Julemærkemarch kl. 10-11. 
Herefter kan man tage til Juletræstænding kl. 
15.00 i Stenmagle kirke med gudstjeneste ved 
Maria Hjort og efterfølgende hygge i præstegd.

Tirsdag 22. januar 2008: Info-aften om Sten-
magle bylaug i Fattighuset kl. 19.30 



Bestyrelsesadresser mv. 2007

Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16  4295 Stenlille hojte@stenmagle.dk 57 80 52 44
Kassemester Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A  4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk 57 80 49 41
Sekretær Marianne Justesen  Sorøvej 90  4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk 57 80 40 62
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper  Stenmaglevej 15  4295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32 
Bestyrelsesmedlem John Christophersen Rønnevej 2 4295 Stenlille annegretejohn@mail.dk 57 80 46 33
Bestyrelsesmedlem Preben Lemann  Rønnevej 4  4295 Stenlille  lemann@stenmagle.dk 40 68 00 59
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@privat.dk 36 89 16 99
Bestyrelsesmedlem Birte Agathorn Stenmaglevej 23 4295 Stenlille steen.agathon@tdcadsl.dk 46 36 21 89
Bestyrelsesmedlem Kennet Kristensen Marienlunden 22 4296 Nyrup kennet@sponkie.dk
Suppleant Inge Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@privat.dk 36 89 16 99
Suppleant Jens Rasmussen  Hasselvej 3  4295 Stenlille   57 80 58 90
Bilagskontrollant Torben Kamper  Stenmaglevej 15  4295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Bilagskontrollant Leif Hansen  Rønnevej 3  4295 Stenlille   57 80 44 41

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999)  kr. 25,- pr. stk.  Henning   5780 5244
Grill  kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 3x9 m (2004)  kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062

Medlemsbladet – budbringer – og hjemmesiden – www.STenMAgLe.DK
Deadline til næste nummer (nr. 32) er den 1/11-2007, og bladet forventes at udkomme i slutningen af november. 
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 hjemme-
sidelink med, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. – Redaktionen til dette 
nummer bestod af: Marianne, Henning, Inge, John K., Vinni, Torben, Birthe og Preben.


