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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

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

0

www.stenlilleblomster.dk
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

Oldermandsævlet denne gang er identisk med 

oldermandens beretning fra den netop overståe-

de generalforsamling.

Vi er kommet gennem et meget dynamisk 

år.  For at begynde med fattighuset, har Sorø 

kommune fundet vores aftale med Stenlille 

kommune. Vi fi k dengang et brev, hvori det 

stod, at vi var sikret Fattighuset i mindst 10 

år frem. Formålet med brevet var ikke at 

begrænset åremålet, men at muliggøre tilskud 

fra fonde, der netop vil være sikre på, at det til-

skud de giver, har en vis brugstid. Vi har i den 

forløbne tid fået betalt elforbruget af kom-

munen, men det ønsker de heller ikke mere 

i Sorø. Under alle omstændigheder udløber 

vores aftale ikke før 2014 så der er god tid, og 

der skal nok komme nogle alternativer.

Midt på sommeren holdt bestyrelsen en 

tema dag om bylaugets fremtid. Det var en 

positiv oplevelse,  hvor der kom mange gode 

ideer frem. Der var forslag til mere for børn 

og forslag til mere motion for de lidt ældre.  

Førstehjælp var der også enighed om, var 

godt, og at projektet skulle gentages, og at 

der skulle installeres en hjertestarter et sted i 

Stenmagle. Der kom fl ere strukturelle ideer 

til vores kontakt til omgivelserne. Vi håber, at 

vi i det kommende år får taget hul på nogle af 

ideerne.

Der har i årets løb været mange arrangemen-

ter, der som altid, er godt besøgt, og det er for 

bylauget meget ærgerligt, at Forsamlingshuset 

ikke vil afholde kræmmermarked. Vi kan 

håbe på, at det er en enlig svale, så vi måske 

om 2 år kan komme til kræmmermarked 

igen. Vi vil undersøge, hvad der er den egen-

tlige begrundelse for deres beslutning og se 

om vi kan hjælpe.

Jeg kan ikke holde Oldermandens beretning 

uden at kommentere skolelukningen. Vi synes 

naturligvis, at det er urimeligt, at skolen skal 

lukke, og det er heller ikke et faktum før loka-

lerne er tomme.

Året er ikke gået uden negative hændelser. 

Martin Bertelsen døde den 12. oktober. 

Martin var begyndt at føle sig rigtigt hjemme 

i bylauget, han var dygtig og gjorde et stort 

arbejde, han udviklede sin egen niche i forbin-

delse med kontakt til fonde, andre foreninger 

og specielt var hans mål et formaliseret samar-

bejde mellem de øvrige folkelige foreninger i 

nærområdet. Vi savner ham i Bylauget.

Slutteligt skal jeg takke den øvrige bestyrelse, 

suppleanter, revisorer og grafi kere med fami-

lier, der i årets løb ved hårdt arbejde har sikret, 

at bylauget ufortrødent kan fortsætte sit virke i 

fremtiden. 

 Tak for i år

Henning Højte Hansen

Referat fra generalforsamlingen 
24. november 2010 

Den årlige generalforsamling blev afholdt i 

Fattighuset, og der var mødt 18 medlemmer 

frem. 

1.  

Valg af dirigent/referent 

Valg af dirigent: Willy Hesselmark (WH)  

blev valgt til dirigent. 

Valg af referent: Marianne Justesen blev valgt 

til referent.

WH konstaterede at generalforsamlingen er 

lovligt indkaldt.

2 a  

Oldermandens beretning og godkendelse 

heraf.

Velkommen til Fattighuset. Vi har haft et dy-

namisk år i bylauget. Kommunen forsøget at 

sælge Fattighuset til os for kr. 300.000, -. Det 

er for dyrt, idet der mangler vand og varme i 

huset.   

Nyt medlem
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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

Stenlille kommunen har betalt elregningen og 

det mener vi, at Sorø kommune skal fortsætte 

med. 

Bylauget vil anskaffe en hjertestarter til Sten-

magle og vi søger Trygfonden om tilskud til 

anskaffelsen af denne. Vores arrangementer 

var godt besøgt i løbet af året. Skolen skal 

lukke og der er ærgerligt at vi skal miste den. 

Vi er ked af at kræmmermarkedet i år var 

det sidste, vi vil forsøge i samarbejder med for-

samlingshuset og de øvrige foreninger i byen 

at lave en fest eller marked.

Martin døde d. 12. oktober, det var hans mål 

at formalisere arbejdet med de andre lokalfor-

eninger i området. Ære være Martins minde. 

Beretningen er godkendt. 

2. b

Udvalgenes beretning

Arrangementsudvalget (Marianne Justesen).

Beretningen er godkendt. 

3.

Fremlæggelse af revideret regnskab og inven-

tarliste og godkendelse heraf (Vinni Jensen).

Revideret regnskab blev omdelt på general-

forsamlingen og blev godkendt af  generalfor-

samlingen.

    

Gert Nielsen foreslog at vi laver hensættelser 

til de ønskede større projekter i regnskabet.

4

Indkommende forslag. 

Der var ingen indkommende forslag fra med-

lemmerne.

Bestyrelsen stillede 2 forslag til ændring af 

vedtægterne: 

        

§ 4 stk d) Regnskabsåret er 1. oktober – 30. 

september ændres til

d) Regnskabsåret er 1. januar – 31.december. 

Dermed følger regnskabsåret kalenderåret

§ 5 stk b) Den afholdes 1 gang årligt i novem-

ber måned ændres til 

b) Den afholdes 1 gang årligt i marts måned 

Forslaget om vedtægtsændringer er enstem-

migt vedtaget af generalforsamlingen 

        

Bestyrelsen udarbejder nye vedtægter som er 

gældende fra generalforsamling 24. november 

2010.

Glimt fra generalforsamlingen. Foto: Torben Kamper
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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

Linda Hesselmark
Uafhængig forhandler

Rønnevej 7  .  Stenmagle  .  4295 Stenlille
Tlf. 5780 5949  .  4081 5949
lh@lindaskontorservice.dk  .  www.lindaskontorservice.dk

Verdens største producent af Aloe Vera

§ 1 Navn 
Foreningens navn er »Stenmagle Bylaug« 4295 

Stenlille. Hjemmehørende i Sorø kommune

§ 2 Formål 
a) Bylaugets formål er at styrke alt af inte-

resse for byens og omegnens beboere, - her-

under 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 understøt-

ter idébestemt og samfundsengagerende akti-

viteter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling. 

c) Bylaugets arrangementer omfatter studie-

kredse, foredrag og debatskabende aktiviteter, 

hvortil der er knyttet deltagerbetaling.

d) Alle borgere i Sorø kommune samt andre 

med tilknytning til kommunen kan være 

medlemmer.

§ 3 Bestyrelsen 
a)      Bestyrelsen består af en oldermand, en 

sekretær, en kasserer (fmd. for økonomiud-

valg), samt 6 ekstra medlemmer, så der i alt er 

9 medlemmer i bestyrelsen. 

b)     Oldermanden, sekretær og kasserer 

vælges hver for an 3-årig periode, og vælges på 

skift, så ingen af de 3 afgår samtidigt. 

c)     Der kan kun ske genvalg blandt perso-

nerne i § 3b til samme funktion 2 gange.

d)     Oldermanden, sekretær og kasserer dan-

ner bylaugets sekretariat, og kan træffe alle 

nødvendige hastebeslutninger. Sekretariatets 

beslutninger skal forelægges bestyrelsen på 

førstkommende 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 hver 

ordinær generalforsamling via alm. fl ertalsaf-

stemning. 

Vedtægter pr. 24. nov. 2010
5. 

Fremlæggelse af budget (Henning Højte 

Hansen)

Budgettet blev ikke fremlagt på generalfor-

samlingen, da Oldermanden havde glemt det. 

Kan ses i dette nummer af Budbringer side 16.  

   

6. 

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 

100,- pr. husstand pr år. 

Forslaget er vedtaget af generalforsamlingen. 

7.a 

Direkte valg til sekretariat 

Marianne Justesen stillede op som kasserer og 

er valgt for en periode på 3 år.

Britta Bech stillede op som sekretær og er 

valgt for en periode på 2 år. 

7. b 

Valg af bestyrelsesmedlemmer for ny 2 årig 

periode. 

Birte Agathon og John Kristiansson blev 

genvalgt.

Vinni Jensen er valgt (tidl. kasserer). 

Gert Nielsen blev nyvalgt som bestyrelses-
medlem. Velkommen til dig Gert.

7. c 

Valg af mini. 2 suppleanter 

Hanne Jensen og Inge Kristiansson er genvalgt 

som suppleanter for en et årig periode 

7.d. 

Valg af billagskontrollanter 

Leif Hansen og Torben Kamper er begge 

genvalgt.

8.

Eventuelt 

Hanne Jensen fortale om sit forslag om en 

alternativ messe i foråret på skolen med 

Stenmagle bylaug som arrangør grundet at det 

kun er foreninger som gratis kan låne lokaler 

på skolen. Hanne Jensen laver et forslag som 

fremlægges for bestyrelsen på et bestyrelses-

møde. 

Det var en løs diskussion om hvad vi kunne 

lave som erstatning for kræmmermarkedet. 

Dirigent Willy Hesselmark

Referent Marianne Justesen 
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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

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

g) En generalforsamling skal være ind-

kaldt ved annoncering 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 ekstra ordinær generalforsamling kan 

indkaldes, hvis en fjerdel af de registrerede 

medlemmer eller et flertal i bestyrelsen kræ-

ver det.

§ 6 Dagsorden på ordinær generalfor-
samling
 1. Valg af dirigent/referent.

 2. a. Oldermandensberetning og 

  godkendelse heraf.

  b. Udvalgenes beretning.

 3. Fremlæggelse af et revideret 

  regnskab og inventarliste, og 

  godkendelse heraf.

 4. Indkommende 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 bilagskontrollanter. 

 8. Evt. 

§ 7 Opløsning 
a) Bylauget kan kun opløses på en general-

forsamling – Der skal være 2/3 flertal blandt 

samtlige medlemmer herfor på en ordinær 

generalforsamling. Såfremt dette ikke kan 

opnås skal der være simpelt flertal på en efter-

følgende ekstraordinær generalforsamling.

b) Der holdes auktion over bylaugets aktiver 

og inventar. Det indkommende beløb, samt 

evt. midler i bylaugets kasse, overføres til 

velgørende formål efter generalforsamlingens 

flertalsafgørelse 

Stenmagle, november 2010

Oldermand Henning Højte Hansen.    

Kasserer Marianne Justesen.        

Sekretær Britta Bech.    

Gældende fra ordinær generalforsamling 

24. november 2010.

h)     Bestyrelsen har møde mindst 6 gange 

årligt. Bestyrelsesmedlemmer, der kun har 

deltaget i en sæson mindre end 3 af de 6 

bestyrelsesmøder, skal på valg, uanset om 

man er det i forvejen eller ej, og pladsen skal 

forsøges nybesat.

i)     På generalforsamlingen vælges mindst 2 

suppleanter (gerne flere), der i valgt ræk-

kefølge kan træde ind i bestyrelsen, såfremt 

nogen 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 bestyrelsen vælge et midlertidigt 

sekretariatsmedlem blandt de valgte bestyrel-

sesmedlemmer indtil næste generalforsam-

ling, der så direkte skal vælge en ny person. 

l) Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i 

utide, indgår suppleant (efter rækkefølge) i 

den resterende periode. Suppleanten erstatter 

ikke den afgåede persons funktioner. Efter-

følgende bestyrelsesmøde tager beslutninger 

vedr. funktionerne. 

m) Bestyrelsen skal altid give suppleanterne 

mulighed for at deltage på alle bestyrelsesmø-

der uden stemmeret, hvis de selv ønsker det. 

Disse har dog ikke pligt til det.  

§ 4 Hæftelse/regnskabsår 
a) Foreningen forpligtes ved underskrift af 

2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal 

være Oldermanden eller sekretæren.

b) Oldermanden kan meddele foreningen 

kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger 

og betale indgåede forpligtigelser.

c) Foreningen hæfter alene med sin formue 

og ingen medlemmer eller bestyrelsesmed-

lemmer hæfter personligt for foreningens 

indgåede forpligtigelser.

d) Regnskabsåret er 1. jan.–31. dec.

§ 5 Generalforsamling 
a) Generalforsamlingen er højeste myndig-

hed.

b) Den afholdes 1 gang årligt i marts må-

ned.

c) Kontingentstørrelse vedtages på general-

forsamlingen.

d) Alle fremmødte medlemmer fra 16 år har 

stemmeret.

e) Alle medlemmer over 16 år er valgbare til 

bestyrelsen. Oldermanden, sekretær og kas-

serer skal dog være min. 18 år.

f) Alle valg og beslutninger vedtages ved 

simpelt stemmeflertal uanset antallet af frem-

mødte.
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Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

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

Juletræstændingen søndag den 28. november begyndte med en gudstjeneste i Stenmagle kirke, 

hvor minikonfi rmanderne medvirkede. Der blev serveret varme æbleskiver og gløgg i konfi r-

mandstuen efter at juletræet var blevet tændt i præstegårdshaven.  Julemanden kom på besøg og 

fortalte eventyr for alle fremmødte. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag vi havde.               MJ

Ny sommerfest i Stenmagle
Stenmagle Forsamlingshus har efter 20 års 

succes med et kræmmermarked hvert år i juli 

måned, nu besluttet at stoppe afholdelsen af 

markedet. Bylauget ønsker ikke at videreføre 

dette, eller lave noget tilsvarende, men vil 

meget gerne prøve at lave noget helt nyt.

I stedet for at komme med en række ideer fra 

bestyrelsen, opfordrer vi til, at alle ildsjæle 

blandt vore medlemmer, nu springer ud.

Tænk sjovt, tænk nyt, tænk på unge og børn, 

tænk »hvad kunne få mig til at deltage?« - og 

kom så til 

Festmøde i Fattighuset, Stenmaglevej 5, 
torsdag den 13. januar kl. 19 med dine 
ideer.   Tilmelding ikke nødvendigt.

Vi præsenterer hinanden, og laver ellers en 

brainstorming, hvor ingen ideer skydes ned 

på forhånd. Selvfølgelig er det også fi nt at have 

tænkt på gennemførligheden af en idé, men 

i første omgang er det idéerne, det drejer sig 

om! Deltagelsen er gratis og uforpligtende 

- men mødet skulle gerne slutte med at der 

nedsættes arbejdsgrupper til at videreføre de 

forskellige elementer i en ny stor sommer-

fest i Stenmagle eller omegn. Ingen har sagt 

den skal afholdes centralt i byen. Vi skal alle 

tænke nyt.

Er du i tvivl om noget, eller hvis du fx har 

ideer, men ikke kan deltage den 13. januar, er 

du velkommen til at kontakte undertegnede, 

Preben Lemann på 4068 0059 eller via email 

lemann.grafi sk@gmail.com. Så vil jeg tage 

dine ideer med til Festmødet.

PLS

 
 
 
 

ATTENTIF  tømrerarbejder 
V/ Kim Foget Jørgensen, Sorøvej 49, Stenmagle, 4295 Stenlille 
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Spor i Landskabet er vandrestier, der giver alle 

interesserede mulighed for at opleve sider af 

den danske natur, som ellers ikke er tilgænge-

lig for offentligheden.

Projektet har til formål at forbedre befolknin-

gens muligheder for på vandreture at opleve 

den danske natur på egen hånd. 

Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig 

aftale med jordejerne, som etablerer vandre-

stier på deres jord, skov og/eller åbne land.

Spor i Landskabet skal være med til at fremme 

dialogen mellem brugerne af sporet og jorde-

jerne. De markerede spor er med til at give 

befolkningen nye oplevelser af naturen, øge 

kendskabet til denne, samt skabe interesse og 

forståelse for produktion i landskabet.

Spor i Landskabet vokser i løbet at de næste 

fem år. Med støtte fra Nordea-fonden er det 

blevet muligt at give danskerne endnu bedre 

muligheder for friluftsliv i landskabet. 

Udvidelsen af Spor i Landskabet vil konkret 

bestå i etablering af ca. 350 nye spor over de 

næste fem år. Nordea-fonden støtter også 

udviklingen af ny formidling af sporene, så 

de vandrende sikres større udbytte af turene. 

Bidrag fra Miljøministeriets Lokale Grønne 

Partnerskabet og Landlegatet understøt-

ter ligeledes de kommende års arbejde med 

udviklingen af Spor i Landskabet.

Vi vil gerne i bylauget bakke de initiativer op. 

Der fi ndes indenfor 15 km radius fra Sten-

magle 6 spor, der er et besøg værd:

Kanten af Åmosen• 

Tersløse Bøgeskov• 

Store Åmose• 

Hestemøllegård• 

Tølløse Skov• 

Blanksøgård• 

Der fi ndes foldere for alle turene, der gratis 

udleveres og kan downloades som pdf-fi ler, 

og ellers kan bestilles på www.spor.dk. Nor-

malt vil Stenmagle bylaug ligge inde med 

foldere til de 5 ovenstående ture. På næste 

side ses teksten fra Blanksøgård, som vi i 2011 

regner med at invitere på vandretur omkring.

HHH

Sporet ved Blanksøgård ligger ca. 10 km syd 

for Holbæk. Den afmærkede rute er ca. 2½ 

km lang. Numrene på kortet henviser til 

nedenstående beskrivelser. God tur!

1 - Bevaringsværdig landsby 
Mogenstrup er en typisk midtsjællandsk 

landsby, som har bevaret sit oprindelige 

udseende med mange gårde og kun få huse. 

Byen er udpeget som særlig beskyttet, hvilket 

betyder, at der for eksempel ved nybyggeri 

skal tages særlige hensyn til udseendet.

2 - Blanksøgård
Gårdens 45 ha har siden 1995 været drevet 

økologisk. Gården har en mindre besætning 

af gotlandske pelsfår. De benyttes primært til 

naturpleje af arealerne omkring grusgraven, 

men gør også nytte på kløverfrømarkerne, 

hvor de er med til at bekæmpe ukrudt.

Gårdens nuværende bygninger med det præ-

sentable stuehus er opført i 1908. Optegnelser 

viser, at gården tidligere har ligget der, hvor P-

pladsen i dag er indrettet. I Krøjerup, ca. 6 km 

herfra, ligger en gård, som er næsten magen 

til. Det er tydeligt, at disse gårde er opført af 

den samme håndværksmester.

Landskabet omkring Blanksøgård er dannet 

ved slutningen af den sidste istid. Afl ejringer 

af jord, grus og sten ligger nu, tilbage som 

bakker. Store klumper af is, der smeltede lang-

somt, har dannet hullerne, der ofte er søer. 

De kaldes dødis-huller. Mest markant her er 

Maglesø, som ligger få kilometer mod øst.

3 - Grusgravning
Der er meget grus gemt i bakkerne, og især 

midt i 1900-tallet blev der gravet mange 

steder. I de gamle grusgrave vokser der typiske 

overdrevs-planter, men her er for eksempel 

også plantet havtorn. Det er en lav stikkende 

busk med grålige blade, der langsomt breder 

sig og danner et tæt krat.

4 - Brorfelde Observatorium
Øst for sporet ses fl ere sølvfarvede kupler på 

bakkerne. Det er et observatorium, der i mel-

lemkrigstiden blev fl yttet fra Botanisk Have 

i København. I dag bruges observatoriet af 

studerende fra Københavns Universitet.

5 - Rusrenden
Et lille, ubetydeligt vandløb, som her ikke ser 

ud af meget. Vandløbet udvikler sig til et af 

Nordvestsjællands fi neste vandløb, Regstrup 

Å, som huser en stor bestand af ørreder.

6 - Stendyssen
Midt på marken fi ndes resterne af en stendys-

se. I tidens løb er stenene fra dysserne mange 

steder blevet brugt til byggeri, eller dysserne 

er blevet fjernet for at få en mere rationel 

landbrugsdrift.

BlanksøgårdSpor i Landskabet
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Også Stenmagle får 
ny sognegård
Rejsegilde - Sognegården 19.11.2010

Uddrag af tale ved rejsegilde

Byggeriet sker jo i nært og positivt samar-

bejde mellem menighedsrådene i  Stenmagle 

og Stenlille og skulle gerne være til gavn for 

begge sogne, ja gerne for alle i den gamle Sten-

lille kommune.

Tilblivelsesperioden for sognegården har 

indtil nu været en proces, båret igennem af 

medlemmer af begge menighedsråd samt ikke 

mindst, vores sognepræst, Maria Hjort.

Sognegården har længe, ja i mange år, stået på 

vores ønskeseddel, hvor vi kunne få loka-

ler, der ville være store nok til at rumme en 

forsamling indtil ca. 100 personer, samt et 

hus, der kunne rumme forskellige former af 

aktiviteter, vi gerne ville sætte i gang for både 

små og store.

Omkring 2008 var det så tiden for et indle-

dende møde. Helt nøjagtig den 8. april 2008 

blev der afholdt det første indledende møde. 

Vi afholdt simpelthen   brainstorming, for at 

finde behov og brug m.m.

Samtidig blev nedsat en 

arbejdsgrubbe/byggeudvalg 

for at arbejde videre med 

projektet. Endvidere rettes 

der henvendelse til arkitekt 

og ingeniørfirma Jean Haller 

i Haslev, som har tegnet flere 

sognegårde o.l. i stiftet.

Nu begynder det så pludselig 

at gå stærkt med udkast til teg-

ninger, ansøgninger, overslag 

osv. osv.

Huset rummer, som det kan 

ses, stor sal som kan deles i to - så er det 

undervisningslokaler for konfirmander. End-

videre bliver der køkkenfaciliteter til salen, 

samt depotrum.

Der bliver kontor for præstesekretær, kontor 

for præst og kontor for evt. sognemedhjælper 

eller andre som kan gøre brug af lokalet.

Der bliver plads for to gravere med separat 

bad og toiletter. Fælles frokoststue for det faste 

personale. 

Der bliver kontor til graveren med separat 

indgang.

Der etableres handicaptoilet for kirkens og 

kirkegårdens gæster med direkte indgang.

Endvidere bygges sognegården så den over-

holder miljøkravene og kan kategoriseres 

som grøn byggeri, og den fremtidige drift må 

ligeledes betegnes grøn, eksempelvis etableres 

der jordvarme som varmekilde. 

Vi har forsøgt at tænke kreativt og ønsker at 

skabe et hus, der giver børn, unge og voksne i 

Stenmagle og Stenlille mange gode mulighe-

der under samme tag.

Jeg slutter med at takke alle, der har været 

med til at hjælpe projektet her igennem alle de 

mange faser, der har været indtil nu, og takke 

for det gode samarbejde og den gode ånd, 

som jeg tror alle har nydt godt af.

Egon Andreasen

Formand for byggeudvalget
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ROADSHOW

VIDEOVERVÅGNING

www.eye4u.dk

Mød os
Sorøvej 59
4295 Stenlille
Tlf. 61799700
info@bv-group.dk

Tilbud til lokalområdets lidt småskøre 

drengerøve +40

Stress af mand

Der er gæsteaften i modeltogklubben »Sten-

magle Sidespor« tirsdag aften den 25. januar 

kl. 19, og det foregår i kælderen Sorøvej 55, 

hos Gert Nielsen (GN-Tømreren).

Vi vil godt være lidt fl ere, og det går faktisk 

ikke kun op i modeltog (Märklin HO, både 

digitalt og gl. skinner). Vi har også dartspil, 

som benyttes fl ittigt, og plads til at man kan 

få et slag kort eller hvad man nu fi nder sam-

men om.

Men meningen er, at vi her bare skal stresse af, 

og få lidt gammeldaws mandehørm.

Det var Sorøvej 55, tirsdag 25. januar kl. 19. Vi 

har åbent hver anden tirsdag i lige uger!

PLS

Stenmagle Bylaug
Budget for år 2009/2010

03-12-2010
HHH

Emne Udgift Indtægt

Kontingent for medlemmer 90 9.000,00kr            

Indtægter på udlejning 1.200,00kr            
Budbringer 1.000,00kr            
Portotilskud Sorø kommune 2.500,00kr            

Medlemsarrangementer og gen.fors. 3.000,00kr            
Bestyrelsesarrangementer 2.500,00kr            
Gaver til eksterne medvirkende 1.000,00kr            
Porto og tryksager 1.500,00kr            
Opdatering af hjemmeside 2.500,00kr            
Fattighus 3.000,00kr            

Hensættelse reserve til nye lokaler 10.000,00kr          
Nyt telt 6.000,00kr            
Kontingenter 600,00kr               
Vedligehold af aktiver 1.000,00kr            
Kavo 600,00kr               
Hjertestarter 8.000,00kr            
Kursus i forbindelse med ovenst. 7.000,00kr            

46.700,00kr          13.700,00kr          

Overføres fra beholdning 33.000,00kr          

Balance 46.700,00kr          

Budget 2010-11
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Marianne Justesen

Sekretær 
vrøvl

Generalforsamlingen i Bylauget 24. november 

er nu afholdt, og jeg blev valgt som kasserer i 

stedet for Vinni Jensen, som ikke kunne fort-

sætte længere på posten iflg. vore vedtægter. 

Det betyder også, at vi har fået en ny sekretær, 

Britta Bech. Så nu er det Britta, der skal kon-

taktes, hvis du har forslag, som bestyrelsen 

skal tage stilling til. 

Det er stadig Marianne Justesen, der skal 

kontaktes, når telte skal lejes. 

Bestyrelsen byder vort nye medlem, tømrer-

mester Gert Nielsen, GN-Tømreren, hjertelig 

velkommen i bestyrelsen. 

Kommende lokale arrangementer: 

Torsdag 13. januar 
Kl. 19.00 Festmøde i Fattighuset. Alle ildsjæle 

er velkommen med ideer til en sommerfest i 

Stenmagle.

Onsdag 26. januar 
Kl. 19.00 Bestyrelsesmøde i

Fattighuset, samt deadline

for Budbringer nr. 45.

Lørdag 5. marts 
Aktivitetsudstilling i Sten-

magle Forsamlingshus.

Søndag 6. marts 
Kl. 10.00 Fastelavnsfest. Starter i kirken med 

børnegudstjeneste og fortsætter med tønde-

slagning på Stenmagle Skole.

Søndag 3. april
Kl. 10.00 Affaldsindsamling på Sorøvej i 

samarbejde med Danmarks naturfrednings-

forening.

Husk at bestyrelsesmøderne er åbne for 
alle medlemmer af bylauget.
Henvend dig til sekretær Britta Bech for at få 

en dagsorden eller komme med et forslag, 

som bestyrelsen skal tage stilling til.

På www.hjertestarter.dk kan man se, at i vores 

område, er der en hjertestarter i Stenlille-Hal-

len. Den er placeret i indgangen og udenfor 

normal åbningstid, er der adgang med låse-

brik. Så i praksis kan den af offentligheden 

benyttes på hverdage mellem 15 og 22.30 og i 

weekenderne 8-18, og så er der i øvrigt lukket 

alle helligdage. Der er også en hjertestarter 

hos firmaet Chris Jensen på Stenmaglevej 20. 

Her er den placeret i kantinen, og kan benyt-

tes på alle hverdage kl. 6-17. Begge steder er 

det fint, at der er en hjertestarter, og det er et 

rigtigt godt initiativ.

En hjertestarter lyder som noget indviklet. 

Det er det ikke! Den er nem at betjene, og er 

selvvejledende, når man åbner den. Men for at 

gøre det endnu mere effektivt, vil vi følge op 

på en ny hjertestarter, med tilbud om instruk-

tion af de personer, der selv ønsker det, som 

andre så kan få råd og vejledning af.

Men vi skal simpelthen have en hjertestarter, 

centralt placeret i byen, og som man kan 

H j e r t e s t a r t e r ?
komme til døgnets 

24 timer, alle dage 

hele året rundt. Har 

du et godt forslag 

til, hvor en sådan 

kan hænge, og 

både være lidt beskyttet, være under opsyn og 

alligevel fuldt tilgængelig, så send venligst dit 

forslag til sikkerhedsudvalget i bylauget. 

Formand Peter Grane har e-mail: 

grane-service@grane-service.dk eller brug 

kontaktsiden på www.stenmagle.dk (bylau-

gets hjemmeside).

Udvalget opfordrer også kraftigt til, at der 

bliver lavet formelle naboovervågningsgrup-

per, således, at der kommer skilte op, at der 

laves telefon-lister og aftaler om at informere 

hinanden, når man er væk fx på ferie. Kom 

nu i gang, inden vi hører om flere indbrud 

i lokalsamfundet. Alle undersøgelser viser, 

at naboovervågning er den mest effektive 

beskyttelse mod ubudne gæster i din bolig.

PLS



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

Bestyrelsen pr. 1. december 2010   
Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16, 4295 Stenlille  henninghoejte@gmail.com  5780 5244
Kasserer Marianne Justesen  Sorøvej 90, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5780 4062
Sekretær Britta Bech  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  sejersdatter@mber.dk  4098 8528
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 Gert Nielsen Sorøvej 57 gn-projektering@e-mail.dk 4030 7731
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bestyrelsesmedlem Britta Bech  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  sejersdatter@mber.dk  4098 8528
Bestyrelsesmedlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4296 Nyrup  booghelle@mail.dk  5780 5287
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   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 BudBringer – og hjemmesiden www.stenMagle.dk
Deadline til næste nummer (nr. 45) er onsdag 26/1-2011 kl. 19, og bladet udkommer inden 1. 
marts til alle husstande. Stof kan afleveres til Preben Lemann (se annonce på forsiden). 


