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v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille

Åbent:  ti-fr 10-17  .  lø 9-13  .  sø-ma lukket

Tlf.  57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

v/Susanne Richardt

www.stenlilleblomster.dk

Lidt fra for-
man-
den

Så nærmer foråret sig og vi glæder os alle til 
at se hvad sommeren vil byde os.

Siden sidst har vi afholdt vores juletræstæn-
ding med det der følger. Jeg var meget 
spændt på, hvor mange der kom, med alt det 

der skete i Stenlille, men jeg blev meget over-
rasket over, hvor mange der mødte op, det 
var skønt.
Her i februar har vi mange ting som I kan 
deltage i, og vi håber, at der kommer mange 
til de spændende aktiviteter – se andet sted i 
bladet.
Jeg skal hilse fra kassereren og sige, at det ik-
ke nytter noget længere at betale kontingent 
til Danske Bank. Vi har nu kun konto i 
Nordea. Indbetalingskort skulle du gerne 
modtage sammen med dette nummer af 
Budbringer.

Jeg håber også vi ses til vores generalforsam-
ling. Se indkaldelsen på side 6.

Formanden

MUSIKFEST
20. FEBRUAR
STENMAGLE

Fredag den 20. februar 2015 i Stenmagle 
Forsamlingshus, Sorøvej 31, 4295 Stenlille

Kl. 18.00 Spisning (3 stk. smørrebrød) kun kr. 50,-
  (du kan også selv medbringe mad).

Kl. 20.00 Musik med Bente og Leif - kun kr. 100,-
  Der købes øl, vand, vin, kaffe og kage.

Bestil plads i god tid på 4030 7731 - og senest tirsdag 17/2.

Betaling sker ved overførsel til bylauget på Nordea reg. 2300 
kto. 6278 196 591 - og din bestilling er først gældende, når vi 
kan se beløbet. Husk også at skrive navn og tlf.nr.

Glæd dig.  –  Det bliver et brag af en fest :-)

BANKOSPIL i Stenmagle Forsamlingshus

Lørdag den 21. februar 2015

Kl. 13  døren åbnes
Kl. 14  spillet starter
  varer ca. et par timer.

Pris pr. plade kr. 10,-
Der bliver 10 spil + 2 ekstra. 
Præmier: Div. købmandsvarer.

Kaffe, kage, øl og vand kan købes.

Al betaling foregår kontant på dagen. Vi tager ikke dankort.

FASTELAVN i Stenmagle

Søndag den 22. februar

Kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Stenmagle Kirke v/Maria

  Derefter Tøndeslag i Forsamlingshuset.

Vi giver pølser m/brød, fastelavnsboller, cacao, vand og kaffe.

Alt betales af kirken, så mød op med jeres gode humør i kirken 
kl. 10.30.

Slut ca. kl. 13.                                           Arr.: Kirken & Stenmagle Bylaug

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.
Genfind balancen og bevægeligheden med et Rolf metode forløb!

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 23 49 11 49
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk
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Søndag 22. februar 2015 kl. 10.30 i 
 Stenmagle Kirke (ugen efter den »rigtige« 
fastelavns-søndag).

Som altid slår vi katten af tønden i Stenmagle til 
fastelavn, og tag gerne familie og venner med. 

Kl. 10.30 i Stenmagle kirke begynder vi med 
gudstjenesten for hele familien, hvor prin-
sesser, prinser, trolde og klovne er velkom-
men i deres udklædning. – Gudstjenesten 
er begyndelsen på fastelavns festen og det 
markeres med en kirkelig fest, som markerer 
begyndelsen på den lange fastetid før påske. 
Derfor klædte man sig ud og festede den sidste 
dag før fasten begyndte.

Efter gudstjenesten, som Maria har tilret-
telagt i børnehøjde, går vi samlet over gaden 
til tøndeslagning i Stenmagle Forsamlingshus, 
Sorøvej 35.

Når konger og dronninger er kåret, og de 
bedst udklædte er fundet og tønderne faldet, 
sørger bylauget for, at der er pølser med brød 
og sodavand, kakao og en fastelavnsbolle
og kaffe, – gratis, da kirken betaler.

 
Husk også de andre spændende ting i denne 
weekend, nævnt andet steds i bladet.

Fredag er der fest med levende musik i forsam-
lingshuset om aftenen. Har du købt billet?

Lørdag er der bankospil om eftermiddagen. 

Begge arrangementer er v/Gert og Randi, så 
ring på 4030 7731 hvis du vil vide mere.

Fastelavn søn 22. feb. 2015MUSIKFEST
20. FEBRUAR
STENMAGLE

Fredag den 20. februar 2015 i Stenmagle 
Forsamlingshus, Sorøvej 31, 4295 Stenlille

Kl. 18.00 Spisning (3 stk. smørrebrød) kun kr. 50,-
  (du kan også selv medbringe mad).

Kl. 20.00 Musik med Bente og Leif - kun kr. 100,-
  Der købes øl, vand, vin, kaffe og kage.

Bestil plads i god tid på 4030 7731 - og senest tirsdag 17/2.

Betaling sker ved overførsel til bylauget på Nordea reg. 2300 
kto. 6278 196 591 - og din bestilling er først gældende, når vi 
kan se beløbet. Husk også at skrive navn og tlf.nr.

Glæd dig.  –  Det bliver et brag af en fest :-)

BANKOSPIL i Stenmagle Forsamlingshus

Lørdag den 21. februar 2015

Kl. 13  døren åbnes
Kl. 14  spillet starter
  varer ca. et par timer.

Pris pr. plade kr. 10,-
Der bliver 10 spil + 2 ekstra. 
Præmier: Div. købmandsvarer.

Kaffe, kage, øl og vand kan købes.

Al betaling foregår kontant på dagen. Vi tager ikke dankort.

FASTELAVN i Stenmagle

Søndag den 22. februar

Kl. 10.30 Familiegudstjeneste i Stenmagle Kirke v/Maria

  Derefter Tøndeslag i Forsamlingshuset.

Vi giver pølser m/brød, fastelavnsboller, cacao, vand og kaffe.

Alt betales af kirken, så mød op med jeres gode humør i kirken 
kl. 10.30.

Slut ca. kl. 13.                                           Arr.: Kirken & Stenmagle Bylaug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

26/10-2014, kl. 13.00 - Gavespil/banko 

23/11-2014, kl. 10-16 – Julemarked 

29-30/11-2014, Dueudstilling 

Stenmagle Forsamlingshus 

Lej forsamlingshuset til fødselsdag, 
bryllup, konfirmation, barnedåb 

foreningsmøde m.v.  
Vi kan også hjælpe med begravelseskaffe 

Tjek priser og yderligere info på 
www.stenmagleforsamlingshus.dk 
Ring: 41657026 eller 61675910,  
Mail: udlejer@stenmagleforsamlingshus.dk 






                   











Regnskab 2014 + budget 2015 
2015

Side 1

Regnskab 2014 Budget 2014 Budget 2015

Annonceindtægter Budbringer kr 11.600,00 kr 12.000,00 kr 12.000,00

Medlemskontingenter kr 13.000,00 kr 10.000,00 kr 12.000,00

Fonde og tilskud kr 6.800,00 kr 2.500,00 kr 2.500,00

Diverse og renter kr 0,00

Juletræ indtægter (fra kirken) kr 3.725,88 kr 2.477,00 kr 2.900,00

Fastelavn indtægter (fra kirken) kr 985,22 kr 2.600,00 kr 3.000,00

Sankthans-indtægter kr 1.412,00 kr 1.000,00 kr 1.500,00

Banko-spil kr 3.000,00

Koncert Bente & Leif kr 8.000,00

Diverse arrangementer ind kr 52,50 kr 2.000,00

Indtægter total kr 37.575,60 kr 30.577,00 kr 46.900,00

Budbringer tryk kr 19.204,00 kr 19.000,00 kr 19.000,00

Porto og udbringning kr 0,00 kr 400,00 kr 100,00

Gebyrer kr 825,00 kr 500,00 kr 900,00

Kontorhold kr 1.062,50 kr 300,00 kr 300,00

Internet kr 294,00 kr 300,00 kr 300,00

Mødeomkostninger kr 807,00 kr 400,00 kr 800,00

kr 950,00 kr 900,00 kr 950,00

Gaveudgifter kr 0,00 kr 2.000,00 kr 500,00

Juletræ ud kr 1.247,95 kr 2.500,00 kr 2.900,00

Fastelavn ud kr 5.285,22 kr 2.600,00 kr 3.000,00

Sankthans ud kr 1.845,08 kr 3.000,00 kr 2.000,00

Bankospil kr 0,00 kr 0,00 kr 3.000,00

Koncert Bente & Leif kr 0,00 kr 0,00 kr 8.000,00

Affaldsindsamling kr 0,00 kr 0,00 kr 500,00

generalforsamling ud kr 869,40 kr 1.000,00 kr 1.000,00

Bestyrelsesarrangementer ud kr 1.200,95 kr 3.500,00 kr 1.500,00

Fattighuset ud kr 0,00 kr 5.000,00 kr 150,00

Legeplads kr 12.894,43 kr 5.000,00 kr 2.000,00

Udgifter total kr 46.485,53 kr 46.400,00 kr 46.900,00

RESULTAT kr -8.909,93 kr -15.823,00 kr 0,00

Stenmagle Bylaug – BUDGET 2015

LAL og kulturhus
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• 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

Indkaldelse til generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, onsdag den 18. 
marts 2015 kl. 19.30 i Fattighuset, Stenmaglevej 5 i Stenmagle.

Dagsorden:
Valg af dirigent og referent.1. 
Formandsberetningen fremlægges til godkendelse.2. 
Revideret regnskab fremlægges til godkendelse. Det ureviderede 3. 
regnskab ses på næste side.
Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge 4. 
før generalforsamlingen).
Budget fremlægges. Foreløbigt budget ses på næste side.5. 
Fastsættelse af kontingent.6. 
Valg til bestyrelsen. På valg for en 3-årig periode er: Formand 7. 
Gert Nielsen, Suppleant Helle Poulsen og Revisor Torben Kam-
per.
Eventuelt8. 

Efter generalforsamlingen er bylauget vært ved en let anretning.

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

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

Husk at holde dig orienteret via Stenlille-
kalenderen - se www.stenlillekalender.dk

Februar
Tirsdag den 17. februar – Sangcafé i Sognegår-

den.

Fredag den 20. februar – Levende musik i Sten-
magle Forsamlingshus med Bente 
Kure og Leif Ernstsen. Entre. Se an-
detsteds i bladet. Kontakt evt. Gert 
på 4030 7731.

Søndag 22. februar (søndagen efter Faste-
lavnssøndag) afholder bylauget i 
samarbejde med kirken, Fastelavns-
tøndeslagning. Det er de kommende 
konfirmander, der afholder gudstje-
nesten. Tovholderne vedr. tønde-
slagning er Mette Forsingdal (4051 
5831)  og Marianne Justesen (2427 
7794).

Marts
Torsdag den 5. marts – foredrag med lokal 

amatørarkæolog, Peter Kobberna-
gel, i Stenlille Sognegård kl. 19.30. 
Arr. kirken.

Tirsdag den 10. marts – Sangcafé i Sognegår-
den.

Onsdag den 25. marts – Trioen Zenobia giver 
koncert i Stenmagle Kirke.

 Arr. kirken

April
Langfredag den 3. april – gudstjeneste i 10.30 

i Stenmagle kirke. Cellist Cecilie 
Hyldgård vil med sin musik ramme 
korsfæstelses-stemningen.

Påskesøndag den 5. april – Gudstjeneste kl. 
9.00 m/trompet og kirkekaffe. Det 
er den gladeste dag i kirkeåret. Stem-
ningen understreges med trompe-
ten.

2. påskedag - mandag 6. april – Gudstjeneste 
kl. 10.30 hvor opstandelsen fejres.

Tirsdag den 14. april – Sangcafé i Sognegår-
den.

Søndag 19. april - Affaldsindsamling - start fra 
Fattighuset kl. 10.00.

Maj

Store Bededag, fredag den 1. maj – Konfirma-
tion i Stenmagle Kirke kl. 10.30.

Tirsdag den 12. maj – Sangcafé i Sognegården.

Onsdag den 20. maj – aftenkirketur med Ma-
ria Hjort. Turen går til Holbæk.

Pinsedag, søndag den 24. maj – Pinse-guds-
tjeneste i Stenmagle kirke kl. 9 med 
kaffe.

2. pinsedag, mandag den 25. maj, Frilufts-
gudstjeneste kl. 10.30 i Vester Broby. 
Stenmagle sogn deltager.

Lørdag den 21. februar – Bankospil i Sten-
magle Forsamlingshus. Se andet-
steds i bladet. Kontakt evt. Gert på 
4030 7731.

Juni
Fredag den 5. juni kl. 13-17 – traditionen tro er der 

grundlovsfest i præstegårdshaven med 
folkedans, jazz, tryllekunstner m.v.

   
  

   
   

   
 

 

   
  

 

   
   

   
 

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

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

Følg med i hvad der sker på www.stenmagle.dk



Vores lokale fortidsfund

Det er overraskende, 
hvad der findes i jorden 
fra fortiden, helt tilbage 
til jernalderen, vikinge-
tiden og middelalderen.
Vores jord omkring 
Stenmagle og Stenlille 
er meget rig på fund, på 
grund af den gamle 
Åmose, som har gjort 
det muligt at sejle ind i 
landet.
Peter Kobbernagel, der 
bor i Stenmagle,  er 
amatørarkæolog og har 
bl.a, gået på kirkens 
jord og fundet ting fra 
fortiden.
Peter Kobbernagel er 
også uddannet lærer og 
har en naturlig interes-
se for historie. Han vil 
torsdag den 5. marts kl. 
19.30 i Sognegården ta-
ge os med på en tur til-
bage i tiden. Vi får lov 
til at se hans fund og 
høre om, hvad det er.
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WWW.BORDEBAENKE.DK

JR@BORDEBAENKE.DK

JOHNNY  ROLSTED
SORØVEJ 96,  4296 NYRUP

MOBIL  24 42 90 47

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

Her i budbringeren har vi fundet på en ny disciplin 
der hedder »Hobbystaffetten«.
Det går ud på at vi skiftes til at interviewe hinanden 
om vores hobbyer. Således kan vi få lidt mere at vide 
om, hvad vi hver især går og laver. Måske kan vi få 
øjnene op for fælles interesser og mødes med vores 
hobbyer.
STARTSKUDDET ER HERMED GIVET! Og første 
mand der interwieues er Martin Rath Olsen, Sten-
maglevej 25, der interviewes af Mette Brodersen.
Mette: Hvor lang tid har du brygget øl og hvor har 
du fået den interesse fra?
 Martin: Jeg startede på et LOF kursus med Elisa-
beth fra Holbæk bryghus som lærer. Her fik vi no-
get teori og skulle lave vores helt egen opskrift på 
en juleøl. Jeg lavede en øl med vanilje og lokal pe-
berrod. Og jeg var spændt som en lille dreng mens 
min egen første øl stod og boblede i gærspanden.  
Efter 5 uger kunne jeg knappe den første øl op 
og få en smagsprøve, og den var god! ja nærmest 
fantastisk.  Og så var jeg hooked. Efter dette første 
kursus har jeg selv brygget videre på egen hånd og 
eksperimenteret med forskellige bryg. F.eks. Hvede 
øl og forskellige mørke Ale. Noget har været virkelig 
vellykket og andet har været så bittert at jeg måtte 
tilsætte et ordentligt skvat solbærsaft. Altså ligesom 
damerne drikker deres Guinness på pubberne i Ir-
land. Så det er ikke så ringe.  
Min hobby har taget lidt om sig, jeg har måttet 
sælge båden (på Yorkauktion i Nyrup) for at købe 
div. udstyr. Det sjove er at da jeg tjekkede »the world 
wide net« for øl udstyr, fandt jeg ud af at alt kunne 
købes her i Stenmagle. Vi har jo Albryg på Mejeri-
vej som har alt indenfor udstyr og råvarer til ølbryg-

ning. Senere ved et tilfælde faldt jeg over en annonce 
på flasker som viste sig også at være til salg hos privat 
sælger her i Stenmagle. Så vi er åbenbart flere der har 
en indre brygger.
Jeg har eksperimenteret med at lave mit eget malt 
med korn fra Åmosen, det vil sige at spire, tørre og 
riste kornet selv. Resultatet blev en god fyldig øl til-
sat lokal honning og dermed er mine øl endt med at 
blive MEGET lokale. Det eneste jeg mangler er lokal 
humle så måske kan det få plads i køkkenhaven.
I 2014 var min store test, da jeg skulle brygge øl til 
min kærestes 40 års fødselsdag. Kriterierne var at 
det skulle være en mørk sød øl med kaffe og vanil-
liesmag som skulle indgå i min hendes wellness ar-
rangement for 40 kvinder. Og det blev en ret velsma-
gende øl. Den faldt i god jord hos de fleste. Jeg henter 
den lige. Dette interview er en god anledning til at 
drikke den Aller sidste.    
Mette: ja skål…mmmm smager godt. Og din kære-
ste det er så mig…Men… Hvad har du af planer med 
ølbrygningen fremover?
Martin: Jeg vil gerne fortsætte med at lave mørke Ale 
og Hvedeøl gerne med hjemmelavet malt og hjem-
melavet humle på den lange bane. Og det kunne 
være rigtig sjovt at lave en smagsprøve event her i 
Stenmagle når jeg har et passende  sortiment.
Mette: Tak for et indblik i din omsiggribende hobby. 
Du får stafetten til næste nummer af budbringeren. 
Har du nogen ide om hvem du vil interviewe?
Martin: Næææ ikke pt. Men man kan ringe til mig, 
Så kommer jeg og laver et interview! Og jeg tager en  
smagsprøve med.
Mette: Ok Ring til Martin på Tlf. 22 74 11 67 så bliver 
du den næste i HOBBYSTAFFETTEN.

Hobbystafetten



              Service
                 &
            Maskiner

www.jjsm.dk
Tlf. 2685 7897

 Salg/reparation 
   Havemaskiner
     Cykler          

Hovedgaden 42B
4295 Stenlille
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Affaldsindsamling 19. april kl. 10.00. 
Start ved Fattighuset, Stenmaglevej 5.

Stenmagle bylaug samler igen affald på Sorø-
vej her i Stenmagle. Vi mødes ved Fattighuset, 
Stenmaglevej 5, kl. 10.00 hvor vi fordeler os, 
så vi får dækket hele Sorøvej fra Stenmagle til 
Stenlille.

Vi begiver os ud på den årlige hovedrengøring 
af Stenmagle i højt humør, og vi håber at 
vejret vil være med os. 

Vi samarbejder i igen i år med Danmarks 
Naturfredningsforening og deltager i deres 
landsdækkende indsamling.

Vi har gule sikkerhedsveste og undervejs 
byder bylauget på en øl eller vand. Efter endt 
arbejde spiser vi vores medbragte mad sam-

men i Fattighuset og bylauget 
byder på endnu en øl eller 
vand til maden, som tak for 
hjælpen med affaldet. 

SÅ TAG HINANDEN UN-
DER ARMEN OG KOM OG 
TILBRING ET PAR HYGGE-
LIGE TIMER SAMMEN MED 
DINE NABOER.

Tovholdere på arrangementet 
er Annette Lemann og Gert 
Nielsen.

Stenmagle 
Antik- & Kræmmerhal

500 kvm indendørs marked
• Antikke møbler
• Nostalgi – loppeting – tøj
• Byggevarer – døre – vinduer 

– tagsten og mange andre 
ting

• Ting i kommission.

Nyd en gratis kop kaffe, 
mens du går og oser.

Lej en stand: tlf. 6015 0724

Åbent hver lørdag kl. 10-16
Sorøvej 57, Stenmagle 

4295 Stenlille

Affaldsindsamling
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Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk

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

Glimt fra jule-
træstænding



Bestyrelsen   
Formand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille gn-projektering@email.dk 4030 7731
Næstformand Marianne Justesen  Sorøvej 551, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  2427 7794
Sekretær Mette Brodersen Stenmaglevej 25, 4295 Stenlille mette_brodersen@hotmail.com 2614 8423 
»Hus-far« John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699
Kasserer /red. Preben Lemann Rønnevej 4, 4295 Stenlille lemann.grafisk@gmail.com 4068 0059

Suppleant Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Suppleant  Helle Poulsen  Stenmaglevej 16, 4295 Stenlille  helle_mor73@jubii.dk  2290 6599

Revisor Torben Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732

HUSK STOF TIL BÅDE HJEMMESIDE OG BUDBRINGER!

Medlemsbladet »Budbringer« – og hjemmesiden www.STeNMAGle.dK
Næste Budbringer (Nr. 62) har deadline 1. maj og udkommer sidste halvdel af maj måned. 
deadline er 4 gange årligt, ca. 1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj. 
Stof kan afleveres til ethvert bestyrelsesmedlem eller til redaktøren Preben Lemann. 

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

Stenlille Naturgaslager  •  Merløsevej 1 B  •  4296 Nyrup
Tlf. 6124 4372  •  E-mail:  ahj@energinet.dk

Følg med i hvad der sker på www.stenmagle.dk


