
www.stenmagle.dk

AUGUST 2012

Nr. 51 A� entorpStenmagleVandløse
Budbringer
Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

Rønnevej 4  •  Stenmagle  •  4295 Stenlille  •  40 68 00 59

Postkort • bøger • hæfter • digitaltryk 
brevpapir • bannere • plakater • skilte 
blanketsæt • konvolutter • kopi • brochurer
Speciale i digitaltrykte bøger i små oplag 

www.lemann.dk

Sankthansløb i Assentorp



2    Budbringer nr. 51 – august 2012 Budbringer nr. 51 – august 2012    3

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

Sommerfest i Stenmagle

Den 23. juni blev årets sommer- og Sankt-
hans fest afholdt på Holmsgård i hestefolden. 
Hele arrangementet begyndte med Sankt-
hans løb ved Assentorp Camping, hvor der 
var 30 deltagere i løbet. 

Selve festen på Holmsgård begyndte med at 
bylauget fi k overrakt en check på kr. 5.000,00 
fra Nordea Fonden. Den blev overrakt af fi li-
alchef Marianne Klærke fra Dianalund afde-
lingen samt Lotte Krogh fra Nordea Fonden.

De mange aktiviteter på pladsen for børn var 
godt besøgte, bl.a. var hoppeborgen populær 
og ponyridningen var ligeså. Mange børn 
syntes også at fl ødebollekastningen var sjov. 
Slå søm i var også velbesøgt af de mange 
børn som var mødt frem med deres forældre. 

Klovnen Raffus var meget populær da han 
optrådte for os alle med sit show og de man-
ge børn var nogle dejlige deltagere i showet. 

Mens Raffus underholdte os alle var der ef-
terhånden kommet godt gang i både popcor-
nene og slush-icen var endelig blevet kold. 
Disse ting var gratis for medlemmer af bylauget.

Kagekonkurrencen blev vundet af Birthe 
Agathon og Vinni Jensen. Der var gratis kage 
og kaffe til alle, der havde lyst til et stykke af 
alle kagerne.

Ved 18-tiden havde vi fået tændt op i grillen 
og alle der havde lyst kunne selv grille deres 
medbragte mad. Desuden var der stadigvæk 
pølser som kunne nydes. 

Da vi nåede frem til båltalen af Birgit Jensen 
som bl.a. talte om vigtigheden i at synliggøre 
Stenmagle og bylauget var det tid til at bålet 
skulle tændes. Det var de mange børn som 
skulle tænde bålet for os med fakler. I aften-
solen lød midsommersangen over pladsen og 
alle hyggede sig sammen med naboer og 
venner. 

Alt i alt var det en dejlig dag vi havde sam-
men på trods af et par heftige byger om efter-
middagen, og vi glæder os allerede til næste 
års fest.

På de efterfølgende sider har vi plukket 
blandt de mange fotos, vi har modtaget.

MJ

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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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 

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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v/ Birgit Jensen, Direktør, hrplus

Allerførst tak fordi jeg er blevet spurgt om jeg 
ville holde årets båltale ved den flotte bålfest 
arrangeret af Stenmagle Bylaug. Det har væ-
ret en dejlig dag, som vi startede allerede kl. 
14. med et motionsløb fra området i det skøn-
ne Assentorp.
Og festlighederne har været rigtig mange lige 
fra klovn for børnene til kagekonkurrence til 
nu hvor vi står foran bunken her som skal bli-
ve til et knasende og livligt bål lige om lidt.

her i nærheden:
Chis Jensen og DBI 
Tømrervirksomheder – alene fra byskiltet og 
hertil kan jeg tælle 4 – måske er der flere?
Konsulentvirksomheder
Grafisk virksomhed
Design
Hesteavl 
Entreprenørvirksomhed
Massør
Blomster
Campingpladsen
osv.osv.
Og ja, jeg kunne blive ved.
For erhvervslivet – som for alle andre - er der 
mange udfordringer også i her i området, det 
kan vi ikke benægte.
Men et har vi til fælles – drivkraften og viljen 
til at ville.
Som jeg ser det, så har vi rigtig mange forud-
sætninger for at skabe et attraktivt område, 
som udefrakommende husker, når de kører 
igennem og som bliver betragtet som et ak-

tivt område og som man ønsker at flytte til.
Vi kan alle spørge os selv, hvad enten vi har 
vores private base her, om vi tager hertil for 
at arbejde eller er erhvervsdrivende – hvor-
dan kan jeg være med til at gøre byen attrak-
tiv at bo i?
Ville jeg f.eks. være min egen nabo? Hvad vil 
jeg fremhæve i byen overfor besøgende? 
Hvad vil vi gerne have at hver af disse 12.000 
biler, som kører igennem hver dag siger om 
os?
Min opfordring til os alle er – og i denne 
sammenhæng specielt også til Bylauget er at 
se området som en helhed og tage erhvervsli-
vet med som partner i arbejdet for området.
For mig markerer SanktHans starten på no-
get dejligt og vidunderligt – nemlig somme-
ren og det som kommer.
Tak fordi I lyttede og endnu engang tak til 
Bylauget som gør et stort og uvurderligt ar-
bejde for vores område. Og lad os så få fut i 
det bål.

Båltalen 2012
Dagen i dag er blevet til ved fælles hjælp – 
mange har kastet deres kræfter og ressourcer 
ind på at gøre dagen til noget særligt vi i 
Stenmagle, Assentorp og Nyrup vil huske og 
huskes for.
Og netop dette er med til at skabe et billede af 
vores område:
Hvad husker du Stenmagle for? Først og 
fremmest bor vi i området – vi har vores hjem 
her, med drømme og en hverdag. Vi har sko-
ve, moser og marker. Vi har unge, børnefami-
lier som vi har fanget i dag, og vi har den æl-
dre generation. Vi bor på gårde, idylliske 
gamle huse og parcelhuse. Altså en god blan-
det og mangfoldig landhandel om man vil.
Rigtigt mange kører igennem hver dag ca. 
12.000 biler passerer på Sorøvej i døgnet !
Mange kører hver dag fra vores område og 
ind til en større by for at arbejde og kommer 
hjem igen om aftenen.
Hvad sker der i området i mellemtiden? Når 
man kører hurtigt igennem – vil svaret for 
mange være – ingenting.
Men ser man nærmere efter så er det for 
mange af os, også vores arbejdsplads, byen 
som mange kører til for at gå på arbejde, hol-
de kundemøder og arrangementer - et områ-
de hvor erhvervslivet blomstrer – der er et 
rigt udvalgt af større og mindre virksomhe-
der.
Og jeg har slet ikke tal på hvor mange virk-
somheder eller hvor mange arbejdspladser 
byen her giver, men lad mig nævne nogle lige 

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 pileflet
Alt i blomsterbinderi

Bryllup• 
Begravelser• 
Dekorationer• 
Fest• 
Hverdag• 

Åbningstider
Torsdag & fredag 10-18
Lørdag 10-14

v/Heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup

51 22 22 20
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Hvad sker der i lokalområdet         de næste måneder?

SEPTEMBER

Sø 2 09.15 Løbeklub - Sorø Sø 
  10.00 Stenmagle Bylaug cykeltur

Ti 4 19.00 Togklub

Ti 11 10.00 Sangcafé Sognegården*

On 12 19.30 Historiegruppe-møde

Ti 18 19.00 Togklub

* Sangglade mennesker mødes den 2. tirsdag 
i hver måned i Sognegården i Stenlille for at 
synge og høre om sangene i højskolesangbo-
gen. Organist Lars Thiesen deler ud af sin vi-
den om digterne og deres historie. Vi begyn-
der kl. 10 og får efter de første sange lidt brød 
og kaffe. Det koster kr. 20,- og tager 1,5 time.

OKTOBER

Ti 2 19.00 Togklub

Sø 7 08.45 Løbeklub - Hedeland

Ti 9 10.00 Sangcafé Sognegården*

Ti 16 19.00 Togklub

Ti 30 19.00 Togklub

On 31 20.00 Budbringer Deadline

I oktober bliver der også arrangeret stiftende 
generalforsamling i historiegruppen. Dato er 
dog ikke fastsat endnu.

NOVEMBER

Sø 4 10.00 Løbeklub - Assentorp

Sø 11  Uddeling Budbringer start

Ti 13 10.00 Sangcafé Sognegården*
  19.00 Togklub

Ti 27 19.00 Togklub

DECEMBER

Sø 2 09.15 Løbeklub/Adventsløb Sorø
  15.00 Juletræstænding

Ti 4 19.00 Togklub

Ti 11 10.00 Sangcafé Sognegården*

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk

• 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.dkStenmagle Skole ved kirken.

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
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Lokalhistorisk Forening Stenmagle Sogn

Til efteråret (oktober-november) vil vi stifte 
en Lokalhistorisk Forening Stenmagle 
Sogn, dvs. hele området fra Garbølle/Assen-
torp – Vandløse Sand og Vandløse – Nyrup 
– Kannikeskov til Kyringe, inkl. Ostrup og 
en bid af Nordskoven ved 
Stenbjerg. Det er faktisk et 
ret stort område, så vi vil 
begrænse historieforenin-
gen til sognet, og håber på, 
lignende foreninger måske ser 
dagens lys i de tilstødende sogne, 
som vi så kan samarbejde med.

I første omgang vil vi arbejde på 
at have et tæt samarbejde med 
Lokalhistorisk Arkiv Stenlille 
samt Stenmagle Bylaug og Nyrup 
Borgerforening. 

På nuværende tidspunkt har vi emner til en 
bestyrelse, så vi kommer helt sikkert i gang til 
efteråret. Flere har allerede meddelt, at de også 
godt vil være med. Der er plads til alle, der er 
bare en smule interesseret i lokalhistorien, og 
vil være med til at formidle den. Så kom og 
være med, og kom med dine ideer.

Sankthansløbet var en stor succes og i år del-
tog mere end 30 løbe- og motionsglade men-
nesker, og løbet blev afviklet fra Assentorp 
Camping og rundt i Assentorp. Læs om re-
sultaterne, præmierne og arrangementet på 
vores hjemmeside www.stenmagle.dk
Først var vi 1 - så var vi 3 - og søndag den 5. 
august var vi 6 på vores løbetur og endnu en-
gang løb vi i det smukke område i Assentorp. 
Søndagen startede op med silende regn fra 
morgenstunden, men solen var endnu en-
gang vores forbundsfælle og brød igennem 
inden vi skulle starte kl. 10.00. Eftersom det 
for fl ere var første tur efter sommerferien af-
talte vi at følges ad på 5,5 km. Med alle vel til-
bage hyggede vi os med grin og udveksling 
af erfaringer om motion, og var enige om at 
det er sjovest at løbe sammen med andre.
 En tak til Oldermand Gert Nielsen fordi han 
møder op til vores ture, hepper undervejs og 
sørger godt for os, når vi kommer ind. 
Løbeklubben arrangerer månedlige løbeture 
i vores nærområde den 1. søndag i hver må-
ned. Flere af vores ture går også til andre 
spændende løbesteder – f.eks. har vi også har 
en tur til Hedeland i Hedehusene hvor vi del-
tog i Stjerneløbet i et mere udfordrende ter-
ræn.   

Løbeklubben vokser

Næste gang søndag den 2. september samles 
vi på Sorøvej 57 Holmsgården og kører til 
Sorø, hvor vi skal rundt om Sorø Sø, som er 
knap 9 km. 
Hvem bliver den 7., 8. og 9. faste deltager på 
vores månedlige løbeture. Er det dig? Vi glæ-
der os til at løbe sammen med dig. 
Se vores kalender på midtersiderne og på by-
laugets hjemmeside og send os din e-mail 
adresse, så vil du hver gang modtage en mail 
om næste løbetur.

BJ

Onsdag den 12. september er alle interes-
serede indbudt til møde på Lokalhistorisk 
Arkiv Stenlille, Hovedgaden 37. Det foregår 
kl. 19.30.

Kontakt Preben Lemann (se forsideannon-
cen) eller brug kontaktformularen på www.
stenmagle.dk

PLS

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

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

JR@BORDEBAENKE.DK

JOHNNY  ROLSTED
SORØVEJ 96,  4296 NYRUP

MOBIL  24 42 90 47

Cykeltur søndag 2. september
og lidt mere... lidt historie, fi rmabesøg og snak om Fattighuset

Denne gang vil vi kombinere cykelturen med 
lidt lokalhistorie til bl.a. en dysse i Nordsko-
ven og besøg på en minkfarm.

Vi starter fra Fattighuset kl. 10, hvor vi får 
lidt skolehistorie opdateret. Der har ligget sko-
le både ved Holmsgård og ved kirken. Begge 
bygninger er væk, men det er meget sjovt at se, 
hvor de har ligget. Ved kirken står en friheds-
sten på pladsen, hvor skolen har ligget. 

Herfra cykler vi ad Præstelyngen og videre ad 
den helt gamle landevej forbi Sandtoftegård 
til Nyrup. Fra Nyrup triller vi lidt sydpå til 
Ledbjerggård, hvor vi kører ind til skovhu-
sene, der ligger i skoven bag gården. Herfra 
går der en sti ind i Nordskoven, til den del, der 
ligger i Stenmagle Sogn og som sjældent bliver 
besøgt.

Her i skoven er der en lille Stendysse, hvor 
vi kan holde kaffepause, hvis vejret er til det. 
Ellers kører vi direkte til Kim og Birgittes 

Modeltogklub i 
Stenmagle

Tirsdag aften hver 14. dag (alle lige ugenum-
re) er der mandeklubaften i kælderen i den 
gamle købmand hos GN-Tømreren, Sorøvej 
nr. 55. Vi arbejder med gamle märklin-tog, og 
prøver at få et par baner, med tilhørende 
landskaber til at fungere. Men kom og besøg 
os. Vi er der fra kl. 19 og går hjem mellem 21 
og 22, afhængig af hvor trætte vi gamle 
mænd er. Tag selv lidt værktøj med, da vi la-
ver det vi selv fi nder på. 
Vi lægger en tyver hver gang, så der er til at 
købe materialer for, når det bliver nødven-
digt, men ellers koster det ikke noget at være 
med. Du betaler for øl/vand.
Vi starter i september igen - Ti 2/9 - ti 16/9 - ti 
30/9 og ellers hver 2. uge i lige ugenr.. Endelig 
laver vi en fredag spiseaften ca. en gang i 
kvartalet (ca. 100 kr.), hvor vi laver rigtig 
mandemad - gode bøffer o.l. Her aftaler vi 
også fra gang til gang, hvem der laver mad.
Kontakt evt. Gert på 4030 7731.

StenmagleStenmagleStenmagleStenmagleStenmagleStenmagleStenmagleStenmagleStenmagle
Arrangementsudvalget i bylauget
Vi er en gruppe på ca. 10, som står for de for-
skellige arrangement, vi afholder i bylauget. 

Vi mødes 2-3 gange om året, hvor vi planlæg-
ger de forskellige opgaver vi til kommende 
arrangementer. Nogle af vores faste arrange-
menter laver vi i samarbejde med Stenmagle 
kirke og menighedsråd.
Det er os som køber ind og laver det prakti-
ske arbejde i forbindelse med f.eks. juletræs-
tændningen dvs. vi varmer æbleskiver, gløgg 
og laver kaffen samt sørger for at bordene er 
dækket og alt er klart til den fælles hygge ef-
ter træet er blevet tændt og den efterfølgende 
oprydning står vi naturligvis også for.
Det er også os, der hvert år laver heksen til 
Sankthansbålet og det er altid en meget hyg-
gelig og sjov aften, med hø og savsmuld 
langt opad armene og i håret. 
Vores næste arrangement er cykelturen søn-
dag d. 2. september 2012 og juletræstændnin-
gen søndag d. 2. december 2012 

Har du lyst til at være med i udvalget så kon-
takt formand Marianne Justesen, marianne. 
justesen@privat.dk (se bagsiden).

Arrangementer

minkfarm, der ligger umiddelbart nord for 
skoven på vej til Ostrup.

Vi får en lille rundvisning på gården, da det 
altid er interessant at få kendskab til lokale 
produktionsvirksomheder, og specielt når det 
er så sjælden en type som en minkfarm. 

Herfra nordpå igen igennem Ostrup og retur 
til Stenmagle.

Det er en lille hyggelig tur på under 10 km, og 
med fl ere små pauser i et stille tempo, kan alle 
være med.  Tag en vand eller lidt kaffe/te med,  
og så ser vi, hvor vi holder en kaffepause. Det 
afhænger helt af humøret samt vind og vejr. 

Tilbage ved Fattighuset på et tidspunkt over 
middag, - kan vi spise den medbragte 
madpakke, og så ellers tage en snak om vores 
bylaugshus og hvad vi ønsker med det.

Vel mødt / Gert og Preben
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Sekretærvrøvl

Britta Bech

Sommeren er ved at være slut. Den har været 
våd og kold, men nu i august har solen skin-
net og og varmen har bredt sig op til det 
midtsjællandske. Vi håber alle, at vi får en 
dejlig eftersommer og efterår.
Sekretæren håber, at alle trods alt har nydt 
sommeren sammen med familien, gode ven-
ner og/eller naboerne. Om det så har foregået 
i Stenmagle og omegn eller andre skønne ste-
der i Danmark og udlandet.

Husk at bestyrelsesmøderne er åbne for alle 
medlemmer af bylauget.

Du er velkommen til at henvende dig til mig, 
for at få en dagsorden eller komme med for-
slag til bylauget.

Britta Bech
Sekretær

Older-
mands-
ævl

Gert Nielsen

  Sorøvej 55    Stenmagle    4295 Stenlille 
Email: info@hr-plus.dk    www.hr-plus.dk   

Mobil 41 10 65 70

Birgit Jensen
Udviklingskonsulent

HRplus VisitKort_enkelt.indd   1 05/01/11   12.17

  Sorøvej 55    Stenmagle    4295 Stenlille 
Email: info@hr-plus.dk    www.hr-plus.dk   

Mobil 41 10 65 70

Birgit Jensen
Udviklingskonsulent

HRplus VisitKort_enkelt.indd   1 05/01/11   12.17

Sorøvej 55    Stenmagle    4295 Stenlille 
Email: info@hr-plus.dk    www.hr-plus.dk    Telefon: 41 10 65 70    Bank: 3511 10741416    CVR nr.: 29 45 79 48

HRplus Brevpapir.indd   1 02/08/11   14.14

Så er det atter tid til at sende vores lokalblad 
ud, og at jeg skal skrive mit første indlæg til 
bladet. Det har været en spændende tid med 
mange gode udfordringer.

Siden sidst har vi afholdt sankthans-/familie-
fest – cykelture – motionsløb i Assentorp og 
Hedeland – reparation af ægget i Assentorp 
– togklubben – deltaget i diverse møder med 
kommunen og bylauget i Munkebjergby.
Sankthans – motionscykling - togklubben og 
løbeklubben  er omtalt  andet sted i vores 
blad.

Det er dejligt at se at æggene i Assentorp er 
blevet gjort pæne igen – nu mangler der kun 
farven, men det kommer meget snart, og jeg 
må sige, at det pynter i vores lokalområde.

Her i weekenden (11. august) afholdt vi et se-
minar for bestyrelsen om foreningens frem-
tid, styret af hrplus v/Birgit Jensen. På siden 

overfor ses et par af 
plancherne. Jeg vil 
gerne sige tak til alle 
som deltog i dette, I 
gik virkelig ind med 
en positiv ånd.

Dette kunne kun lade 
sig gøre, da vi har fået 
et økonomiske tilskud 
fra Sorø Kommune.

Vi har indkøbt nye 
bænke – telte – veste og vores blad vil blive 
trykt i farver de næste 4 gang.

Jeg håber, at fl ere af de husstande, der ikke er 
medlem af bylauget, melder sig ind, for som I 
kan læse i talen fra Sankthansaften, er der 
mange gode grunde til det.

Jeg vil også sende en særlig tak til Britta og 
Preben som utrættelig retter vores hjemmesi-
de og laver vores blad til gavn for os alle sam-
men.

Så til alle: Støt op om vores tiltag, såsom cyk-
ling, der er på motionsplan. Alle kan følge 
med, også i løbe- og togklub og de andre ting 
som vi indkalder til.

Gert Nielsen
Oldermand

På et seminar her i august har bestyrelsen ar-
bejdet med at gøre bylaugsarbejdet bedre. 
Her ses et par af plancherne...

 
 
 
Rabat                                                            Marts/April
15%                                                                    
                                             

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



Bestyrelsen (valgt marts 2012)   

Oldermand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille gn-projektering@email.dk 4030 7731
Kasserer Marianne Justesen  Sorøvej 90, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5780 4062
Sekretær Britta Bech  Slagelsevej 54 B, 4180 Sorø  sejersdatter@gmail.com  4098 8528
Bestyrelsesmedlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4296 Nyrup  booghelle@mail.dk  5780 5287
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 John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699
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  LGHansen@hotmail.dk 5780 4441

Udlejningseffekter for medlemmer:

Grill  kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 5x10 m (2011) kr. 300,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne 5780 4062

Medlemsbladet BUDBRINGER – og hjemmesiden WWW.STENMAGLE.DK

Næste Budbringer (Nr. 52) har deadline 31. oktober og udkommer sidste halvdel af november. 
Deadline er 4 gange årligt, ca. 1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj. Stof kan afl everes til: 

Redaktør Preben Lemann Sørensen Rønnevej 4, 4295 Stenlille  lemann.grafi sk@gmail.com  4068 0059 
 

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. 9955 4029  •  E-mail:  anehj@dongenergy.dk


