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Udkommer ekstraordinært denne gang
til samtlige husstande i Assentorp,
Vandløse og Stenmagle.

Kom op i skurvognen og hjælp heksen
Torsdagene 14/6 og 21/6 kl. 19 – her
laver vi heksen til Skt.Hans-bålet – kom
og vær med – medbring gerne heksema-
terialer – Det er i skurvognen bag skolen.

Åbent møde på arkivet torsdag 17/5
Arkivlederen vil fremvise og fortælle om
dine muligheder med Stenlille Lokalhi-
storiske Arkiv – under kaffen snakker vi
om dine muligheder med Bylauget.  
En god chance for at være aktiv i lokal-
miljøet – se tilmelding side 3

Budbringer denne gang
Som du kan se er Budbringer denne gang i
sort/hvid hele vejen igennem. – Vi har en
beslutning om, at fremstillingen skal betales
med annoncerne, og da der har været lidt til-
bagegang med disse, må vi spare lidt på
omkostningerne. – Vi håber at flere firmaer vil
støtte os fremover, så hermed en opfordring til
alle om at kontakte os vedr. annoncer o.m.a.

Preben Lemann - se tlf. nedenfor.

Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

Skt. Hans fest
- se nærmere
side 5
Kræmmer-
marked  - se
bagsiden
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Frølund GrøntFrølund Grønt
Årstidens friske grøntsager sælges fra 

gårdbutik – lokalt produceret!
Åbent alle ugens dage.

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

Tlf. 57 80 43 71 / 23 20 58 98

Lidt oldermandssnak fra krogen

Foråret er nu kommet til vort
lokalområde. På samme må-
de som naturen, vågner nu de
i vinterens mørke aftener
planlagte aktiviteter. Dem
kan I læse om i dette blad.
Som I måske vil bemærke, er
antallet af aktiviteter begræn-
set en del. Vi har planlagt at
vi i årets løb koncentrerer os
om de arrangementer, som
vore medlemmer har vist
deres interesse.

Når der her i foråret ses tilbage på tiden efter
den sidste generalforsamling, er det et tilba-
geblik på et langt og sejt træk, og uden den
sprudlende entusiasme. Der har ikke været
nogen eksplosiv medlemstilgang og der har
samtidig ikke været den store interesse for de
ugentlige medlemsaftener.

Vi håber at kunne få denne status forbedret
med mødet på Arkivet/Biblioteket i Stenlille.
Mødet er i øvrigt tidligere lovet i forbindelse
med sidste års kritik af bylaugets disposi-
tioner og arrangementer. Her vil alle, både
medlemmer og ikke-medlemmer være vel-
komne, og vi håber at dette møde vil give
bestyrelsen nogle indikationer af, hvad der
skal til
• for at sikre et bylaug som vores, at det kan
blive attraktivt og givende for borgerne,
• for på lang sigt at sikre overlevelsen af
bylauget, som en positiv og initiativrig del af
lokalsamfundet.

Vi håber på mange returnerede tilmeldelser
og dermed et konstruktivt møde om bylau-
gets aktiviteter. Der er ikke tale om et krise-
møde. Vi skal nok fortsætte, og bylauget vil
under alle omstændigheder bestå! – Vi ses!

Henning Højte Hansen

Oldermand
Henning Højte
Hansen, Engkrogen
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Bylauget på Arkivet

Vi har været så heldige, at leder af Lokalhistorisk Arkiv, John Schou Hansen,

torsdag den 17. maj kl. 19.30

vil fremvise arkivet, der ligger bag biblioteket på Hovedgaden i Stenlille, og fortælle og vise
nogle af de muligheder vi har for at bruge det til f.eks. slægtsforskning og lokalhistorie.

Arrangementet er gratis, og efter rundvisningen
er bylauget vært ved en kop kaffe og et stykke
kage i bibliotekets nye og flotte mødelokale. 

Vi benytter lejligheden til at snakke lidt om
bylaugets aktiviteter i al almindelighed. Med-
bring derfor godt humør og evt.aktivitetsforslag.
Vi regner med at slutte senest kl. 22.

Alle er velkommen, ikke kun medlemmer, men af hensyn til kaffe og pladsen, er vi nødt til at
bede om en forhåndstilmelding. Man kan ringe til Henning Højte på 57805244 eller Preben
Lemann på 57840058/57804476, faxe på 57804276, e-maile på stenmagle@email.dk eller sen-
de/aflevere nedenstående kupon i postkassen hos Henning Højte, Engkrogen 16, hos Vinni
Jensen, Stenmaglevej 21A eller hos Lemann, Mejerivej 8 (Staldbygn.) – senest lørdag den 12.
maj. – I tilfælde af overbookning, vil vi prøve at gentage arrangementet indenfor 2-3 uger, men
tilmelding efter »først til mølle-princippet«. Du vil blive kontaktet, såfremt der ikke er plads!

Forhåndstilmelding til bylaugets aften på Lokalhistorisk Arkiv torsdag 17/5 2001:
Afleveres senest lørdag den 12. maj!

Ja, vi kommer ____ personer.

Med venlig hilsen

Navn:

Adresse:

Tlf.: E-mail:

Stenmagle gamle præstegård



Side 4 ·  Stenmagle-budbringer nr. 11 – maj 2001

STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

Ægtrille-cykeltur i blæst
Palmesøndag kl. 10 var der 17 der trodsede
det kolde og blæsende vejr. Vi cyklede fra
Stenmagle skole over Kragebjerg til Vandløse
Fiskesø, hvor vi spiste vores medbragte mad.
Derefter cyklede vi over Vandløse i modvind
tilbage til skolen, hvor vi trillede vore flot
malede æg op og ned ad bakken ved sports-
banen, og fik præmier. Derefter tilbragte vi en
hyggelig stund i Ungdomsudvalgets nyind-
rettede skurvogn bag skolen. Her fik vi kaffe
og kage og sluttede en god dag af ca. kl. 14.30.

Fin fastelavn
Søndag den 4. marts havde vi et velbesøgt
fastelavnsarrangement i samarbejde med kir-
ken. Vores præst Kirsten Toft stillede sine
lokaler til rådighed og efter en hyggelig guds-
tjeneste var der tøndeslagning og efterfølgen-
de kaffebord i præstegården.
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Sorø Maskinudlejning I/S
v/ Kim Madsen · Sorøvej 59 · Stenmagle · 4295 Stenlille

Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71

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

Sankt Hans i Stenmagle

Lørdag den 23. juni 2001 kl. 19.30

Kom og få en glad og hyggelig aften med bål,
taler, sang og musik.
Vi sælger pølser, is og drikkevarer.
Og vi regner med som de andre år at få et flot
bål og en  s k r æ k k e l i g heks.

Båltale kl. 20 ved borgmesteren,
hvorefter vi tænder bålet.

Vi hygger os med fællessang og almindelig
nabosamvær lige indtil børn og voksne bliver
trætte. Det er heldigvis fridag dagen efter!
Alle er velkomne på Stenmaglevej 17  (Fåre-
folden). Medbring gerne musikinstrumenter!
Har du problemer med transporten eller
spørgsmål vedrørende aftenen, så ring til
Helle på 5780 5287.

Kom op i skurvognen og hjælp heksen
Torsdagene 14/6 og 21/6 kl. 19 – her
laver vi heksen til Skt.Hans-bålet – kom
og vær med – medbring gerne heksema-
terialer – Det er i skurvognen bag skolen.

Bemærk: Båltale kl. 20



Side 6 ·  Stenmagle-budbringer nr. 11 – maj 2001

Sognepræst Eduard Nyeborg

Vi har fået en dejlig beretning om en af vore
præster. Erna fra Hellemosegård på Mejerivej
har venligst udlånt os bogen »Hjemliv og
Trosliv II« fra 1933. Billedet på side 3 er også
fra denne bog! Det følgende er korte uddrag
fra artiklen, skrevet af datteren frk. E. Nyeborg
og E. Steenvinkel:

Eduard Mogens Nyeborg – født 19. august
1840 i Helsingør – gift med fru Johanne i 1883 i
St.Jakobskirken i København, viet af pastor
Vilh. Beck. Eduard Nyeborg var 43 og Johanne
22 år gammel, da de blev gift.

roret. Mange af de førende præster havde boet
på denne egn, og Nyeborg var også vel kendt
på stedet.
Efter opfordring søgte han embedet, som ikke
var særligt tillokkende, når man tænker på
den gamle, forfaldne præstegård og det vidt-
strakte sogn. – Det var med en vis beklemmel-
se, at præstefruen så den gamle forfaldne
præstegård og den stærkt tilgroede og forsøm-
te have, men den fik man dog snart skik på.
Var boligen end gammel og lav, – lun og hyg-
gelig var den også. Haven var smuk, da der

I 1885 blev embedet i Stenmagle-Stenlille sog-
nekald ledig ved pastor Henning Jensens
afsked. I dette sogn havde Indre Missions
vugge stået. Det var ved mødet i Stenlille sko-
le den 13. september 1861 at Vilhelm Beck tog
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blev ryddet lidt op i den, især var udsigten fra
verandaen ned over åen til Uggerløse kirke
med skovene og Tølløse bakker bagved
præstens stolthed. Præstegården blev et helt
eldorado for de mange børn, der her i de føl-
gende år så dagens lys. I 29 år levede de her,
han i en travl præstegerning og i et uroligt rej-
seliv til de mange møder landet over, hun i et
virksomt liv både som præstekone og husmo-
der for sine mange børn – »seks og et halvt
dusin« (fars stående vittighed).

Søndagsskoleskovturen var også en stor sog-
nefestdag. Vognene samledes i et helt tog, og
de mere velstående kørte for de fattige. Et år
var der op imod 100 køretøjer.

... Så fik jeg en indbydelse til ungdomsmøde i
Stenmagle præstegård. Jeg nåede ikke helt
ind i havestuen, for der var overfyldt af unge.
Jeg stod så ude i forstuen. – De unge i sognet
elskede pastor Nyeborgs. En jul kom de med
en dejlig julegave bestående af nye spise-
stuestole...

Om sommeren ved bazaren i præstegårds-
haven var der stillet telt op. Folk tog madkur-
ve med og holdt skovtur med det samme. Da
kunne flere hundrede mennesker drikke kaffe
på en eftermiddag.

I 65 års alderen fik pastor Nyeborg gigtfeber,
og lægen tilrådede at opgive embedet. I stedet
hold han kapellan nogle år, men selv det
mindste arbejde voldte ham besvær, og den 2.
august 1914 holdt han sin afskedsprædiken,
samme dag som 1. verdenskrig brød ud.

Familien flyttede til København, hvor pastor
Nyeborg døde 28. februar 1920. Hans legeme
førtes til Stenmagle Kirke, hvor der den 11.
maj 1921 afsløredes en mindesten.
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Kaj  Nikolajsen
Stenmaglevej 34 · 4295 Stenlille

Tlf. 57 80 46 91 · fax 57 84 00 92 · bil 40 60 87 91

ASSENTORP
MURERFIRMA

Aut. Kloakmester
ApS.

Jord · Kloak · Beton · Murerarbejde · Ny- og ombygning

Lidt sognebeskrivelse
Hans E. Pedersen, Assentorpvej 84, har været
så venlig at sende os denne udskrift fra en bog
fra »Sorøe Amt« udgivet 1840.

Steenmagle Sogn, der mod Nord begrændses
af Aamose Aa og mod Syd beskylles af Gyrs-
tinge Sø, har et areal af 6023 Tdr. Land med
343,5 Tdr. Hartkorn og 3,5 Tdr. Skovskyld.
Sognets fredede Skovareal bestaar kun af
omtrent 39 Tdr. Land af Nordskoven. Sognets
Indbyggere ernære sig ved Agerdyrkning,
Tørveproduktion, Arbeide og Husflid. I sog-
net findes følgende Byer:
1) Steenmagle (Steenløsemagle) med Kirke,
Præstegaard og Steenmagle Vindmølle syd
for Byen. Tilnavnet »Magle« har byen faaet i
Modsætning til den nærliggende Kirkeby
Steenlille. 2) Onstrup. 3) Assentorp (Isentorp)
paa en Bakke, der danner en udløbende Ise
eller et Hoved i Aamosen. 4) Nyrup (Ny-
throp). 5) Vandløse, samt en deel af Kyringe.
Nord for Kyringe, i nærheden af Kanikesko-
vhuse, er opført et Baptist Capel. Vest for
Steenmagle ligger nogle Huse, der kaldes

Holte. Den nordlige Spids af Sognet, som
udgjør en Deel af Aamosen kaldes Kongsmo-
se. Amtsveien fra Slagelse til Holbæk passerer
Sognet og løber ind i Nabosognet over Ugge-
løse Bro. Fra Assendrup til Ondløse løber en
Sognevej, der føres over Aamose Aa ved Ond-
løse Bro. Fra Assendrup mod Syd fører 2
Overgange, der kaldes Skuerup Bad og Ore
Bad.

Fra bogen »Tider og Skikkelser i Midtsjæl-
lands Historie« fra 1931, finder vi blandt
meget andet lidt fra udskiftningstiden. 
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

– Assentorp opmaaltes i 1797 til
Udskiftning. Den var indtil da en
tæt sammenbygget Rundby. I
Byen laa paa den Tid 12 Gaarde.
Da Byen laa i en Udkant af sin
Bymark, maatte 7 eller 8 af Byens
Mænd allerede ved den første
Udskiftning flytte bort fra den
gamle Boplads.
De optegnede Agernavne fremby-
der ikke meget af Interesse. Ejen-
dommelig er dog Navnet Bjørne-
holt på et Omraade omtrent midt-
vejs mellem Assentorp og Sogne-
skellet paa Vejen til Skuerup. Syd
for samme Vej længere ude laa
Store Rævetanges Agre. Sydligst i
Bymarken laa Tvinge Mose. Mod
Vest i Bymarken Mørkholt og
Tyvehave og Nord derfor Garbul-
le. Helt Nord paa i Bymarken laa
Store Lyngskifter og Maglemose,
der grænsede op til Stenmagle
Kongsmose. Syd for Maglemose
laa Flyvesandstykkerne. Mod
Nordøst ved Aaen laa Huldynge
Mose og Købene Mose.

Assentorp

Købene
Mose

Huldynge
Mose

Store Lyng
Skifter

Magle-
mosen

Garbulle

Tyvehave
Mørkholdt

Flyvesandstykker

Bjørne-
holdt

St. Ræve-
tanges Agre

Tvinge
Mose

Skuerup Bad
Ore Bad

Ondløse Bro
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Stenmagle Budbringer udgives af 
Stenmagle Bylaug

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

Stof til næste nummer bedes afleveret 
senest 24. august 2001. 

Nr. 12 udkommer primo/medio september 2001.

Pionergruppen på Kragebjerg
Alternativ ungdomsuddannelse, arbejde og levefællesskab

Projektleder Carsten Ørting Andersen beskri-
ver Pionergruppen på Kragebjerg:

Pionergruppen er et ungdoms-uddannelses-
initiativ, der med baggrund i Rudolf Steiners
pædagogiske impuls, har som mål, at hjælpe
sentudviklede unge i alderen 16-30 år med at
finde et meningsfuldt livsindhold. Et godt
arbejde er en meget væsentligt faktor for de
unge. Vi har valgt, at etablere vores tilbud i til-
knytning til en etableret landbrugsvirksom-
hed, så arbejdstræningen bliver så autentisk
som muligt. 

Med støtte fra Den Grønne Jobpulje er vi nu
ved at udvikle tre hovedområder for vores
undervisning. – Økologisk husholdning,
håndværk og landbrug. – Kunsthåndværk er
under udvikling til et 4. område. Vi lægger
vægt på, at disse aktiviteter ikke kan stå alene,
hvis de unge skal stå virkeligt rustede til at
klare sig godt på egen hånd. Vi har derfor også
undervisning i musik, sang, eurytmi, kunst,
sprog, kulturhistorie og samtid. Vi har en årlig
rejse, hvor vi forsøger at fremme de unges
egne kontakter til unge i andre lande.

Vi er organiseret som en forening. Forenin-
gen, Den selvejende institution Pionergrup-
pen. Denne forening kan alle, der støtter vort
formål blive medlem af. Foreningen har købt
nogle huse i nærheden af gården, så vi er i
stand til at tilbyde enkelte af de unge
botræning, og for de unge der kan klare sig
selv, en mere selvstændig bolig. I fritiden
arrangeres der udflugter og hyggeaftener.

Der er plads til 10-15 elever i Pionergrup-
pen. Vi har gode erfaringer med Den Fri Ung-
domsuddannelse som brobygning til arbejde
eller ordinær uddannelse. 
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HÅRDE HVIDEVARER
SERVICE •  REPARATION •  SALG

GORM CHRISTENSEN

FLINTERUPVEJ 29
4180 SORØ

TLF. 57 84 53 24
BIL 20 13 03 79

Vi tilbyder de anbringende kommuner et sam-
arbejde vedrørende udarbejdelse af handle- og
uddannelsesplaner.

Ved Pionergruppen er der fem medarbej-
dere, der har deres hovedbeskæftigelse.

Landbruget
Kragebjerg biodynamiske landbrug har været
drevet siden 1973 af Lene og Henrik Asser
Jensen. Gården har 40 tdr. Land. Der er 10 jer-
sey malkekøer, hvorfra al mælk forarbejdes til
ost fra eget godkendt gårdmejeri. Der er et
alsidigt frilandsgartneri på 2 ha. bærbuske og
frugttræer. Alle kalve fedes til slagtning. Yder-
ligere er der et dyrehold med heste, grise,
høns, geder, gæs, får og ænder.

Afsætningen af alle gårdens produkter foregår
detail til den tilknyttede forbrugerkreds. I
samarbejde med forbrugerkredsen arrangeres
der årstidsfester og lugeweekends. 

Forbrugerkredsen er meget vigtig for Kra-
gebjergs eksistens. Det at forbrugerne lever
med i Kragebjergs liv og idégrundlag har
medvirket til, at Kragebjerg i dag fremstår
som en sund og levedygtig landbrugsindivi-
dualitet, samtidig med at gårdfællesskabet
kan være med til at bære et kulturgrundlag for
både forbrugerkredsen og for det sociale
arbejde i Pionergruppen.

Gården har siden 1983 uddannet landbrugs-
elever. Der er for tiden fem mennesker, der har
deres hovedbeskæftigelse i landbruget.



Besøg et naturgaslager
Stenlille Naturgaslager har etableret et besøgscenter, hvor grupper
på 10-30 personer efter aftale kan få mere at vide om naturgas og
naturgaslagre. En udstilling fortæller om DONGs aktiviteter i ind-
og udland.

Interesserede grupper bedes aftale tid for besøg:

Stenlille Naturgaslager
Merløsevej 1 B, 4996 Nyrup
Telefon  4517 1707 – leverandør af dansk naturgas

Kræmmermarked igen
Igen i år har bylauget en bod med på Forsam-
lingshusets traditionsrige kræmmermarked.
Bemærk, at det foregår fredag 13. juli kl. 18 til
søndag 15. juli kl. 16 på Sportspladsen.
Vi modtager gerne gode og brugbare effekter
til salg, og indtægten herfra går 100% til
bylauget. – Kontakt Vagn Dalbjerg Jensen,
Rønnevej 8, tlf. 5780 5534, e-mail: 
vagn.birte@get2net.dk

Her er du selvfølgelig også velkommen til at
få en god sludder med nogle bestyrelsesmed-
lemmer om bylauget generelt. 

Tag hele familien med og kom op den 13-15.
juli og støt vores lokale Kræmmermarked.
Det er et stort og flot arbejde Forsamlingshu-
sets bestyrelse her laver!


