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Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

30. oktober 2011

Den kolde tid er tilbage, både med hensyn til 
vejret og samfundsøkonomisk, der er krise. 
Vi borgere oplever, at de ydelser vi betaler for, 
bliver begrænset, og afgifterne stiger. Vi føler 
i Stenmagle, at vi har været med til at betale. 
Når vi kører forbi skolen, kan det ikke und-
gås, at vi tænker på, hvor meget der nu er 
sparet.

Sommeren har også været en våd omgang, vi 
har haft skybrud, der i nogle byer har givet 
oversvømmelser, med ødelæggelse af store 
værdier til følge. For at være beredt, også i 
Stenmagle, etableres nu dobbeltstrenget 
kloak system, spildevand for sig og regnvand 
for sig. Det lyder da fornuftigt, men det resul-
terer samtidigt i, at der kommer noget mere 
vejsalt i Åmose Å. Det håber vi så kan opve-

jes af, at skybrud ikke mere kan forårsage, at 
rensningsanlæggene fl yder over, således at 
der kommer urenset kloakvand direkte i 
Åmose Å. 

Bylaugets aktiviteter er forløbet over forvent-
ning. Alternativet til kræmmermarkedet i 
Stenmagle blev med stor succes afholdt på og 
i samarbejde med Assentorp Camping. Der 
var mange kræmmere og gæster.  Resultatet 
var da også et godt tilskud til Bylauget. Vi er 
parat med et lignende arrangement næste år.

Genbrugspladsens overlevelse er endnu ikke 
endelig, men hvis borgernes interesse for sa-
gen interesserer politikkerne, må vi med det 
fremmøde, der var til borgermødet i Stenlille-
Hallen, have en god sag. Det var en skam, der 
ingen politikere var i spil på mødet. Politik-
kerne havde uddelegeret deres ansvar til af-
faldPlus' entreprenør. Men det fantastiske 
fremmøde bør afgjort påvirke politikkerne 
på Rådhuset, så en løsning kan opnås.

Årets sidste arrangement er juletræstændin-
gen. Vi vil forsøge med enkelte nye tiltag i 
forhold til tidligere. Generalforsamlingen har 
vi af praktiske grunde vedtaget at fl ytte til 
først i det nye år.

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen

v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille

Åbent:  ti-fr 9-17.30 . lø 9-13 . sø-ma lukket

Tlf.  57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

www.stenlilleblomster.dk

Juletræstænding 
søndag den 27. november 2011
1. søndag i Advent.
Juletræet i præstegårdshaven tændes
efter gudstjenesten kl. 15.00.

Traditionen tro tænder vi træet
efter gudstjenesten i kirken.
Mon julemanden fi nder vej?
Når vi har sunget et par sange, 
går vi i fakkeltog til skolen,
hvor der bydes på gløgg 
og æbleskiver.

Alle deltagere kan være
med i lodtrækningen
om juledekorationerne.
Bylauget sælger øl og
vand til rimelige priser.

Ny kropsholdning   v/Tina Madsen, Rolf metode terapeut

Har du et akut problem, som f.eks. hold i nakken eller en iskiasnerve, der 
gør ondt? Blid bindevævsmassage løsner og kommer i dybden her og nu.
Er du træt af tilbagevendende problemer i f.eks. nakke, skulder, ryg eller 
ben? Ved at arbejde med kropsholdningen er det muligt at komme til 
bunds i problemerne.
Genfi nd balancen og bevægeligheden med et Rolf metode forløb!

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 57 89 11 99
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk
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Generalforsamlingsindkaldelse

          Fastelavn i Stenmagle 
Bemærk datoen: Søndag den 26. februar 2012 – altså ugen efter vinterferien. 

Først er der en familievenlig gudstjeneste i Stenmagle kirke kl. 10.30, hvor alle gerne må komme 
udklædte, herefter vil Stenmagle Bylaug (som altid) være vært for tøndeslagning på Stenmagle 
skole, hvor vi spiser pølser og brød og lidt sødt til kaffen herefter.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, onsdag den 21. marts 2012 

kl. 19.30 på Stenmagle Skole. Der fremlægges regnskaber etc. i næste nummer af 

Budbringer, som udkommer i slutningen af februar. 

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent/referent.

 2. a. Oldermandsberetning og godkendelse heraf.

  b. Udvalgenes beretninger.

 3. Fremlæggele af et revideret regnskab og inventarliste, og

   godkendelse heraf.

 4. Indkomne forslag (skal være et bestyrelsesmedlem i hænde 

  senest 1 uge før generalforsamlingen).

 5. Fremlæggelse af budget.

 6. Fastsættelse af kontingent.

 7. a. Direkte valg til sekretariatet. Oldermanden går af. Da han har siddet i max-

   perioden, kan han ikke genvælges. Valget er for en 3-årig periode.

  b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Gert Nielsen, Birthe Kamper og Bo 

   Eriksen. Valget er for en 2-årig periode.

  c. Valg af min. 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er 1) Inge Kristiansson og 

   2) Hanne Jensen. Der kan vælges fl ere suppleanter, så kom gerne på banen!

  d. Valg af bilagskontrollanter. Nuværende er 1)  Torben Kamper og 2) Leif Hansen. 

 8. Eventuelt.

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

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

Landbrugs- og entreprenørarb.

Jordbearbejdning

Såning og høst

Skårlægning . presning

etablering af sø . snerydning

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

tlf. 5918 8656 . mobil 2029 1578 . www.stenmaglemaskinstation.dk
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Vil du være med til at fi nde lokalhistorien?

Stenmagle Bylaug vil gerne lave en gruppe, 
der har lyst til at dykke ned i lokalhistorien. 
Formålet er at formidle historien. Vi vil bringe 
historien frem i Budbringer og af og til også 
sende til lokalaviserne. Vi vil prøve at skaffe 
midler til at udgive et årligt skrift og endelig 
arrangere aftener med foredrag.
Bylaugets grænse er det gamle 
sogn – og da vi også har Nyrup 
med i sognet, vil vi samarbejde 
med Nyrup Borgerforening om 
netop dette projekt.
Sognet var i gamle dage opdelt i 
mindre områder såsom Konge-
mosen, Assentorp, Stenmagle, 
Ostrup, Vandløse, Nyrup og 
Vielsted-Kyringe (Stenmagle 
Sogn går helt ned til Gyrstinge 
sø – uden dog at have Kyringe by 
med). 
Deltagerene i gruppen kan så evt. 
arbejde med hver sit lokalområ-
de, men kunne også arbejde med 
et speciale, som fx kirkehistorie, 
gårdene, industrien etc. Det er 
helt op til gruppen selv, hvordan 
man gør det.

Kontakt Preben Lemann (tlf./SMS) på 4068 
0059 – eller email lemann.grafi sk@gmail.com  
hvis dette tilbud lige er noget for dig. Når der 
er tilmeldt en lille håndfuld, fi nder vi ud af, 
hvordan vi starter.  Men ring/skriv gerne NU.

   
Uddrag fra Mansas kort fra 1837

Bestyrelsen håber, at du vil være 
medlem af Stenmagle Bylaug og 
betale kontingentet for 2012. 

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

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

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

Med venlig hilsen 
kasserer Marianne Justesen 

Julemærke-
march 2011

Søndag den 4. december kl. 9-11 med start 
fra Stenlille-Hallen, Sportsvej 1, 4295 Sten-
lille. Alle deltagere skal være i mål kl. 13.30. 
Tilmelding efter 15. november skal ske på 
startstedet. Medaljen må påregnes eftersendt.
Distancen er 5 og 10 km og evt. løbere starter 
umiddelbart før de gående.
Priser:
Medalje startkort kr. 55,-
Diplom startkort kr. 25,-
Ærmemærke med motiv af 
Julemærke fra 1934 købes på 
startstedet for kr. 15,-
Pin: Plakatmotiv fra 2011 købes for kr. 15,-
Marchdagskuvert: Kr. 20,-
Marchregler: Vis hensyn. Deltagelse sker på 
eget ansvar. Færdselsreglerne skal overhol-
des. Husdyr skal holdes i snor. Godt humør 
medtages.
Arr. i Stenlille: Liv i Stenlille. Evt. spørgsmål 
på 2149 4724.

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

Brugskunst  •  Salg af pilefl et
Alt i blomsterbinderi

Bryllup• 
Begravelser• 
Dekorationer• 
Fest• 
Hverdag• 

Juleåbningstider:
Torsdag & fredag 10-18
Lørdag & søndag 10-16

Åbningstider efter nytår:
Torsdag & fredag 10-18
Lørdag 10-14

v/Heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup

51 22 22 20
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Har du e-mail?

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

Venlig hilsen Preben

Medlems-logo-konkurrence

Vi har brug for et godt og tydeligt logo i Sten-
magle Bylaug, så vi kan lave fx store skilte ala 
Liv i Stenlilles »mand« (foto th.) og Stenlil-
lespejdernes sankthansbål.

Derfor indbydes alle medlemmer til at ind-
sende forslag. Det skal være i en enkelt streg, 
så det kan bruges både i frimærkestørrelse og 
som et stort skilt, og ikke i farver. Kun sort 
streg. Der skal vedlægges en forklaring på, 
hvorfor det netop ser ud, som det gør, og hvad 
det symboliserer i forhold til Stenmagle-om-
rådet. Lav det enten som sort stregtegning på 
et hvidt A4-papir eller som computertegning i 
tif- eller jpg-format.
Skal sendes til sekretær Britta Bech (kontakt-
oplysninger – se bagsiden) senest 28. januar 
2012. Vinderen modtager en præmie samtidig 
med offentliggørelsen på vores generalforsam-
ling på skolen den 21. marts 2012.

Vi glæder os til at modtage en masse spæn-
dende og kreative tegninger.

Red.

Sommerfest igen i 2012

Sommerfesten 2011 – bylaugets første af sin 
art – blev en succes, så vi er klar til en ny fest 
i 2012. 

Placeringen ved Assentorp Camping er ideel, 
da vi her har rådighed over campingpladsens 
faciliteter incl. swimmingpool, toiletter og 
boldbaner. Trods musikudgift på næsten 
9000 kr. løb arrangementet rundt, - dvs. der 
var et overskud på næsten 6000 kr. svarende 
til det tilskud vi fik fra Sorø kommune. Dette 
overskud er nu medvirkende til, at vi tør kaste 
os ud i en ny sommerfest i 2012. Mange af de 
23 kræmmere meldte også tilbage, at de havde 
haft en fin weekend. Det havde for alle været 
et rigtigt hyggeligt kræmmermarked og en 
sjov sommerfest.

Tak til AK Vine, der ikke bare var til stede med 
vinsmagning, men også gav en stor hånd 
med i afviklingen af arrangementet. Tak til 
sponseringerne fra hr-plus, Birgit Jensen, og 
GN-Tømreren, Gert Nielsen, der også knok-
lede hele weekenden, og tak til alle de mange 
fra bylaugets bestyrelse, der var praktiske 
grise. Jørgen og Anan, Assentorp Camping, 
er helt enestående hjælpsom omkring alle 
de praktiske ting, også forud, så det var en 

fornøjelse. Også 
tak til Annette fra 
Stenlillespejderne 
Laurentius, der 
sørgede for aktivi-
teter for børnene. 
Og tak til Kristina 
fra Frølund, der 
med sin pony 
gav mange børn 
en herlig ridetur. 
Birgit Jensen har 
indført en helt ny 
tradition i lokalområdet, nemlig motionsløb. 
Det var en succes til sommerfesten, og blev 
gentaget her den 30. oktober (se andetsteds i 
bladet).

Da dette var den første fest, er der selvfølgelig 
rigtigt mange ting vi kan gøre anderledes, så vi 
er godt i gang med at planlægge næste års fest, 
der finder sted 2.-3. juni 2012. Her har vi brug 
for alle jer medlemmer af bylauget. Det er ikke 
bestyrelsen, der skal bære sommerfesten, men 
alle ildsjæle, der har lyst til at være med. Så vi 
har brug for dig!
Ses vi?                                    På udvalgets vegne

Preben Lemann

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

• 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
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Humøret var højt, da 25 glade motionister 
mødte op til bylaugets 2. motionsløb i år. 

En bred skare af motionister, lige fra de to- og 
firebenede, som blev kørt i klapvogn, til de 
hurtigste løbere, nød den dejlige rute i Assen-
torp.

Starten gik præcis kl. 13.00, og med  »cykle-
haren« Gert til at køre for på ruten, blev lys-
ten til at løbe og konkurrencegenet udmøntet 

i flotte resultater og personlige rekorder blev 
slået.

Gustav Hjort var den første over målstregen 
på 5,5 km med den flotte tid på 28.06, hurtigt 
fulgt af Bent Schaumann med tiden 28.10.
Først over målstregen på 11 km kom Thomas 
Selin Pedersen med tiden 1.07.29 efterfulgt af 
Søren Mortensen med 1.08.29.

Alle vel ankommet i mål og efter et dejligt 
varmt bad, nød vi hinandens selskab, den go-
de frugt og dejlige kage med kaffe til.

Lisbeth og jeg takker for den gode opbakning 
og dejlige tilbagemeldinger.  Også tak til Ma-
ria Hjort for de fine fotos her på siden. Vi fik mange opfordringer til at blive ved 

med at arrangere. Så vores opfordring til dig, 
som også har lyst til at løbe eller gå med – 
følg med på bylaugets hjemmeside www.
stenmagle.dk  eller  endnu bedre, send din 
emailadresse til Marianne Justesen, kasserer 
i bylauget, der opdaterer medlemsregisteret, 
så får du invitationen direkte i din indbakke.
Vi glæder os til at se endnu flere næste gang!

Birgit Jensen

Motionsløb 30. oktober 2011

Birgit styrer alle 
papirerne

Gustav er ved at blive 
overhalet af lillesøster

Højt humør lige fra starten

Der blev gået godt til den
– her supersprintere på Højbodalvej

Cykelharen Gert er 
klar til start

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

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

per
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Jesper annonce 2007  20/03/07  10:33  Side 1
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Folkedans i Stenlille

Når man siger Folkedans, må man også sige...
Kulturarv og traditioner, latter og motion, skæg og ballade, kaffe og lagkage, levende 
musik, mennesker mødes..., landsstævner og nordiske stævner, legestuer, bette mand i 
knibe, weekendophold og sort sild, aftensang.

Er du blevet nysgerrig?

Så kom og besøg os om torsdagen kl. 19.30 - 
21.30.  Vi danser i Aktivitetscentret, Hoved-
gaden 60B i Stenlille. Indgangen er ad Sneppe-
vej.

Kom alene eller tag en mand, kone, ven eller 
dansepartner med. Glem ej aftenkaffen.

Evt. henvendelse til formanden for Stenlille IF 
Folkedansere: Kirsten Lund, tlf. 5780 5312 - 
email: halu@hotmail.dk

Bylaugbestyrelsesmed-
lemmerne Inge og John 
Kristiansson i fuldt skrud 
ved Grundlovsfesten.

Åbning  af Rosen Stalden !
Rosen Stalden er en blomsterbutik som åbne-
de lørdag den 5. november, hvor alt indenfor 
blomsterbinderi laves. Bryllup, begravelse, 
fest og hverdag, – der sælges planter til ude 
og inde. I butikken fi ndes der brugskunst, 
som potter pynt og nips, pilefl et lige fra kur-
ve, fuglehuse, fakler osv. Jeg modtager gerne 
bestillinger af pilefl etting.
Jeg åbner med julenisser, juledekorationer, ju-
lekranse samt julesammenplantninger. 
Fra torsdag den 10. november sælges der også 
adventskranse og kalenderlysdekorationer.

Modtager gerne bestillinger på din advents-
krans, kalenderlys samt din juleværtindebu-
ket.

Kærlig hilsen Rosen Stalden
v/Heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup
Juleåbningstider:
Torsdag & Fredag kl. 10-18
Lørdag  & Søndag  kl. 10-16

Ny butik i Stenmagle
–Vandløse

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



14    Budbringer nr. 48 – november 2011 Budbringer nr. 48 – november 2011    15

Sekretær 
vrøvl

Britta Bech

Når dette blad bliver udgivet er der næsten 
gået 1 år mere. For første gang i Bylaugets 
 historie, har vi arrangeret og holdt en rigtig 
god og hyggelig sommerfest. Bylauget fi k et 
overskud på ca. 6000 kr. Og succesen vil blive 
gentaget i 2012. Du kan løbende følge med i 
planlægningen på vores hjemmeside www.
stenmagle.dk.  – Hvis du har gode ideer til 
 arrangementet kan du bare møde op til mø-
derne.

Det første arrangement i det nye år er faste-
lavn. Vi starter, som vi plejer, med en børne-
gudstjeneste i Stenmagle Kirke. Der vil være 
tøndeslagning på Stenmagle Skole, og der vil 
være præmier for den fl otteste/sjoveste ud-
klædning. Der vil være gratis pølser og faste-
lavnsboller. Bylaugets bestyrelse har beslut-
tet, at der skal være et nyt element til vores 
arrangementer. Så mød op til fastelavn, og 
fi nd ud af hvad arrangørerne har fundet på.

Næste år er cykelturen blevet fl yttet fra forår 
til efterår. Vi skal ud og cykle søndag den 2. 
september.

Så vil sekretæren ønske alle i Stenmagleom-
rådet en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
Håber at se mange af jer til vore arrangemen-
ter.

Kommende lokale arrangementer:
Hvor der kun står Fattighuset, er adressen 
Stenmaglevej 5, Stenmagle, 4295 Stenlille.

søndag den 27. november
Kl. 15.00: Børnegudstjeneste i Stenmagle Kir-
ke med efterfølgende juletræstænding i Præ-
stegården. Julemanden vil tænde lysene. Fak-
keltog til Stenmagle skole, hvor der er gløgg 
og æbleskiver.

søndag den 4. december
Kl. 9-13.30: Julemærkemarch fra Stenlille-
Hallen. Arr. Liv i Stenlille.

tirsdag den 6. december
Kl. 19.30: Stenlille Kirke. Julekoncert

lørdag den 17. december
Kl. 15.00: Sognegården i Stenlille. Børneteater 
med Nissedrys.

tirsdag den 10. januar
Kl. 10.00: Sangcafé i Sognegården i Stenlille.
Fremover hver den 2. tirsdag i måneden.

Fredag den 13. januar
Kl. 9.30: Babysang i Sognegården i Stenlille.
10 fredage ialt.

Onsdag den 25. januar
Kl. 17.00: Kommunal Nytårsgudstjeneste i 
Sorø Klosterkirke. Prædikant Maria Hjort.

Onsdag den 1. februar
Fattighuset
Kl. 16.00: Deadline Budbringer nr. 49
Kl. 19.00-19.30: Redaktionsmøde
Kl. 19.30: Bestyrelsesmøde

Onsdag den 1. februar
Kl. 19.30: Foredrag i Sognegården i Stenlille. 
Præsten i krig. Feltpræst i Afghanistan.

torsdag den 23. februar
Kl. 19.30: Sangaften med Klaus og Lars.

søndag den 26. februar
Kl. 10.30: Fastelavn. Der startes med børne-
gudstjeneste i Stenmagle Kirke. Derefter tøn-
deslagning i Stenmagle Skole. Der er gratis 
pølser/brød og fastelavnsboller.

Fredag den 2. marts
Kl. 19.00: Flinterup Kirke. Musical med »The 
Broadways«.

Onsdag den 14. marts
Kl. 19.00: Bestyrelsesmøde i Fattighuset

Onsdag den 21. marts 
Kl. 19.30: Generalforsamling på skolen

søndag den 22. april
Kl. 10.00: Affaldsindsamling - start fra Fattig-
huset. DN holder affaldsdag over hele landet.

Onsdag den 2. maj
Fattighuset
Kl. 16.00: Deadline Budbringer nr. 50
Kl. 19.00-19.30: Redaktionsmøde
Kl. 19.30: Bestyrelsesmøde

weekenden den 2.-3. juni
Stenmagle Sommerfest  på Assentorp 
Camping

lørdag den 23. juni
Sankthansbål, Stenmaglevej 

Husk at bestyrelsesmøderne er åbne for alle 
medlemmer af bylauget. – Du er velkommen 
til at henvende dig til mig, for at få en dagsor-
den eller komme med forslag til bylauget.

Sekretær Britta Bech 
 
 
Rabat                                                            Marts/April
15%                                                                    
                                             

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

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk



Bestyrelsen   
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@gmail.com  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 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 5x10 m (2007) kr. 300,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 5x10 m (2010) kr. 300,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne 5780 4062

Medlemsbladet BudBringer – og hjemmesiden www.stenMaGle.Dk
Deadline til næste nummer (nr. 49) er onsdag 1/2-2012 kl. 16, og bladet udkommer inden 
1. marts til alle husstande. Stof kan afleveres til red. Preben Lemann (se ann. på forsiden). 

DONG indviede i 1994 naturgaslageret i Stenlille, hvor der i dag, 1.500 
meter under jorden, er opbevaret over en mia. kubikmeter naturgas.
Det er muligt for grupper på 10-30 personer at få rundvisning på lageret.

Stenlille Naturgaslager  •  Merløsevej 1 B  •  4296 Nyrup
Tlf 4517 1785  •  E-mail hla@dong.dk

Stenlille Naturgaslager


