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Older-
mands-
ævl
Sommeren er på retur om
end med et varmt efterår,
generalforsamlingen nær-

mer sig og bestyrelsen er ved at forberede sig.
Uden at afsløre nogle hemmeligheder kan jeg
nævne at Vagn Jensen vil afvikle sit arbejde for
bylauget.
Vagn er en af medstifterne af bylauget og han
har fra første færd været den der har haft kon-
takt med kommunen og teknisk forvaltning i
Stenlille, andre ville sige at han har sparket
døre ind nede på Rådhuset i Stenlille. Vagn har
valgt at give plads for en ny i forbindelse med
kommunesammenlægningen idet han citeret,
»jeg orker ikke at begynde med den nye stor-
kommune«.
Det bliver et stort savn for os i Stenlille bylaug,
selvom vi håber på Vagns medvirken med et
aktivitetsniveau mellem vores behov og Vagns
lyst. Fra bestyrelsens side skal Vagn have tak
for den meget store indsats han gennem årene
har ydet for Stenmagle bylaug.

Oldermand Henning Højte Hansen

Ovenfor er nævnt udtrykket: give plads for en
ny, vi har udover Vagns aktiviteter et efterslæb
fra sidste år med en sekretær og en redaktør til
hjemmeside og Budbringer. Vi håber det bliver
løst til generalforsamlingen, at der er nogle der
siger »ja, det tager jeg mig af«. Vi kan til gen-
gæld tilbyde et godt kammeratskab i bestyrel-
sen og gode muligheder for at være med til at
præge, beskytte og udvikle vores lokalsamfund
i Stenmagle, Assentorp og Vandløse.
Jeg håber at der er mange der møder op til ge-
neralforsamlingen, og at der her er nogle, der
har lyst til at være med og yde en indsats i
bestyrelsen, for lyst er den bedste kvalifikation.
Læs mere om generalforsamlingen inde i bla-
det..

Med venlig hilsen 
Henning Højte Hansen

v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A · 4295 Stenlille
Åbent: ma-fr 9-17.30 · lø 9-13

Tlf. 57 80 40 50

1. hjælpskursus
i januar

på Stenmagle Skole

se side 9

Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed...

www.stenlilleblomster.dk



Stenmagle-budbringer nr. 27 – oktober 2006  ·   3

Sorø Maskinudlejning 
Metalvej 29 · 4180 Sorø
Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71
www.soroemaskinudlejning.dk  ·  sm@soroemaskinudlejning.dk
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Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.

Husk allerede at sætte 5 i kalenderen 

Juletræstænding, søndag 3. december 2006

Alle er velkomne

Program

kl. 15.00 
mødes vi i kirken, hvor der er gudstjeneste ved pastor Maria Hjort.

kl. 16.00 
mødes vi omkring juletræet i præstegårdshaven. 

Her bliver juletræet tændt til et par fællessange.
Julemanden kommer måske forbi med lidt godt til alle.

Bagefter byder menighedsrådet på 
æbleskiver og gløgg i konfirmandstuen,

og Stenmagle Bylaug sælger 
øl og vand til rimelige priser.  

Juletræstænding i Stenmagle
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Knive og sakse slibes
Kobber og messing pudses

M E T A L S L I B E R I

v/Anders Larsen
Mejerivej 7 · Stenmagle
4296 Nyrup

5780 3180
www.alslib.dk    ·    alslib@alslib.dk

Der indkaldes hermed til ordinær generalfor-
samling for medlemmerne i henhold til vore
vedtægter. Den foregår i Stenmagle Forsam-
lingshus på Sorøvej, tirsdag den 14. novem-
ber kl. 19.30

DAGSORDEN
1 Valg af dirigent/referent.
2 a. Oldermandsberetning og godkendelse 

heraf.
b. Udvalgenes beretning.

3 Fremlæggelse af revideret regnskab og 
inventarliste, og godkendelse heraf.

4 Indkommende forslag.
5 Fremlæggelse af budget.
6 Fastsættelse af kontingent.
7 a Direkte valg til sekretariatet. Valg af 

sekretær for en 3 års periode Marianne 
Justesen stiller op til valg

b Valg af bestyrelsesmedlemmer. – På
valg i år for ny 2-års periode er Marianne,     
Helle og Vagn.  Helle og Vagn ønsker ikke
genvalg. Marianne modtager genvalg hvis

hun ikke vælges til sekretær. 
Valg af tre nye bestyrelsesmedlemmer. 

c Valg af minimum 2 suppleanter.
d Valg af 2 revisorer.

8 Eventuelt. 

Forslag til generalforsamlingen 
Bestyrelsen forslår følgende: 
Til den ordinære generalforsamlingsdagsor-
den følgende ændring:
7 d Revisor ændret til bilagskontrollanter. 

Preben Lemann foreslår:
Hjemmesiden for Stenmagle Bylaug nedlæg-
ges, da den ikke bliver ajourført.

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer kan
ses på bagsiden. Hvis du vil vide mere om
arbejdet, så ring gerne til en af dem. Der er
altid plads til en ny aktiv ildsjæl i bestyrelsen. 
Efter generalforsamlingen er bylauget vært
ved et let traktement. Hertil sælges drikkeva-
rer til rimelige priser.

Generalforsamling 14. november
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Torvet 27 · 4293 Dianalund 

45 12 18 30 

VEDTÆGTER

§1 Navn

Foreningens navn er »Stenmagle Bylaug«. –
Hjemmehørende i Stenlille kommune,
4295 Stenlille.

§2 Formål

a) Bylaugets formål er at styrke alt af interesse
for byens og omegnens beboere, – herunder
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 ung-
domsarbejdet ved altid at arbejde for at have
et aktivt ungdomsudvalg, der understøtter
idébestemt og samfundsengagerende aktivite-
ter, hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
c) Bylaugets arrangementer omfatter studie-
kredse, foredrag og debatskabende aktiviteter,
hvortil der er knyttet deltagerbetaling.
d) Alle borgere i Stenlille kommune samt
andre med tilknytning til kommunen kan
være medlemmer.

§3 Bestyrelse

a) Bestyrelsen består af en oldermand, en sek-
retær, en kasserer (fmd. for økonomiudvalg),
samt 6 ekstra medlemmer, så der ialt er 9
medlemmer i bestyrelsen.
b) Oldermand, sekretær og kasserer vælges
hver for en 3-årig periode, og vælges på skift,
så ingen af de 3 afgår samtidig.
c) Der kan kun ske genvalg blandt personerne
i §3b til samme funktion 2 gange.
d) Oldermand, sekretær og kasserer danner
bylaugets sekretariat, og kan træffe alle nød-
vendige hastebeslutninger. Sekretariatbeslut-
ninger skal forelægges bestyrelsen på først-
kommende 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. flertalsaf-
stemning.
h) Bestyrelsen har møde mindst 6 gange årligt.
i) På generalforsamlingen vælges mindst 2
suppleanter (gerne flere), der i valgt rækkeføl-
ge kan træde ind i bestyrelsen, såfremt nogle
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 sekreta-
riatsmedlem blandt de valgte bestyrelsesmed-
lemmer indtil næste generalforsamling, der så
direkte skal vælge en ny person.
l) Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide,
indgår en suppleant (efter rækkefølge) i den
resterende periode. Suppleanten erstatter ikke
den afgåede persons funktioner.
Efterfølgende bestyrelsesmøde tager beslut-
ning vedr. funktionerne.
m) Bestyrelsen afgør selv, om suppleanter ind-
bydes til bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

§4 Hæftelse/regnskabsår

a) Foreningen forpligtes ved underskrift af 2
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal
være oldermanden eller sekretæren.
b) Oldermanden kan meddele foreningens
kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger
og betale indgåede forpligtelser.
c) Foreningen hæfter alene med sin formue og
ingen medlemmer eller bestyrelsesmedlem-
mer hæfter personligt for foreningens indgåe-
de forpligtelser.
d) Regnskabsåret er 1. oktober - 30. september.

§5 Generalforsamling

a) Generalforsamlingen er højeste myndighed.
b) Den afholdes 1 gang årligt i november
måned.
c) Kontingentstørrelsen vedtages på general-
forsamlingen.
d) Alle fremmødte medlemmer fra 16 år har
stemmeret.
e) Alle medlemmer over 16 år er valgbare til

bestyrelsen. Der kan vælges 1 voksen og 1
ung (16-24 år) pr. husstand. Oldermand, sek-
retær og kasserer skal dog være min. 18 år.
f) Alle valg og beslutninger vedtages ved sim-
pelt stemmeflertal uanset antallet af fremmødte.
g) En generalforsamling skal være indkaldt
ved annoncering i en husstandsomdelt uge-
avis – eller i medlemsuddelt blad/seddel –
senest 3 uger før.
h) Forslag skal være bestyrelsen i hænde
senest 1 uge før generalforsamlingen.
i) En ekstraordinær generalforsamling kan
indkaldes, hvis en fjerdedel af de registrerede
medlemmer eller et flertal i bestyrelsen kræ-
ver det.

§6 Dagsorden på ordinær 
generalforsamling

1. Valg af dirigent/referent.
2. a. Oldermandsberetning og godkendelse
heraf.
b. Udvalgenes beretning.
3. Fremlæggelse af et revideret regnskab og
inventarliste, og godkendelse heraf.
4. Indkomne 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 revisorer.
8. Eventuelt.

§7 Opløsning

a) Bylauget kan kun opløses på en generalfor-
samling. – Der skal være 2/3 flertal blandt
samtlige medlemmer herfor på en ordinær
generalforsamling. Såfremt dette ikke kan
opnåes skal der være simpelt flertal på en
efterfølgende ekstraordinær generalforsam-
ling.
b) Der afholdes auktion over bylaugets aktiver
og inventar. Det indkomne beløb, samt
evt. midler i bylaugets kasse, overføres til vel-
gørende formål efter generalforsamlingens
flertalsafgørelse.



6 · Stenmagle-budbringer nr. 27 – oktober 2006

Stenmagle Bylaug Regnskab pr. 30-9-2006
periode 1.10.2005 til 30.9.2006

ÅRSREGNSKAB 2006 Kontosaldo Gruppesaldo
Kontonr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

100 Budbringer-annonceindt. 6.950,00
110 Budbringer-trykkeomk. 4.550,00

Budbringer overskud 4.550,00 6.950,00 2.400,00

170 Kontingent-indtægter 7.600,00
171 Kontingent-2007 1.200,00
172 Kontingent-2008 200,00
180 Fonde / andre indtægter 1.080,00
980 Renteindtægt: Bank / Giro

Kont. og andre indt. I alt 10.080,00 10.080,00

190 Div. Omkostninger:
Porto/udbringning 95,00
Gebyrer 231,00
tryksager/kontor 326,00

191 Mødeomkostninger
200 Gaver 364,61
195 LAL-kontingent 525,00

Kontor og adm. i alt 1.215,61 1.215,61

300 Juletræstænding 327,30
310 Generalforsamling 995,85
320 Fastelavn
325 Æg-trilletur-Påsken
330 Kulturaftener øl-smagning 575,00
340 Skt. Hans fest 841,50
350 Bestyrelsesarr. 1.098,75
354 Fattighuset isolering 1.366,57
355 Kræmmermarked 2.445,00
360 Internet 2.450,00
364 Skurvogn
365 Ungdomsaktiviteter
371 Vedligehold af aktiver hjørne-skilt 887,29
400 Nyindkøb:

1502 Afskrivning 1.000,00
Øreafrunding 0,05
Aktiviteter i alt 8.700,76 3.286,55 5.414,21
DRIFT TOTAL 6.629,82 12.480,00

Årets resultat 5.850,18

STATUS Aktiver Passiver
1010 Bank indestående 4.374,08
1015 Giro indestående 14.597,31
1020 Kassebeholdning 1.442,00
1400 Kreditorer
1500 Debitorer 200,00
1510 Forudbetalt kontingent 1.400,00
1600 Efterposteringer

STATUS TOTAL 20.613,39 1.400,00
Balancekontrol / Ny egenkapital 19.213,39

2000 Egenkapital primo 14.333,21
Overført fra 2005 1.000,00
Årets resultat 5.850,18
Overført til 2007 1.400,00
TOTAL

Ny egenkapital 19.783,39
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STALLATØR

Stenmaglevej 19

4295 Stenlille

Tlf. 5
7 84 01 20

Fax 57 84 01 30

www.volt.d
k

Budget 2007 Udgift Indtægt

Kontingent fra husstande   80 8.000,00kr

Kræmmermarked 2.000,00kr

Indtægter på udlejning 400,00kr

Medlemsarr. og generalforsamling 3.000,00kr

Bestyrelsesarrangementer 2.000,00kr

Gaver til eksterne medvirkene 800,00kr

Porto og tryksager 1.000,00kr

Opdatering af hjemmeside 2.400,00kr

Fattighuset 10.000,00kr

Budbringer -kr

Kontingenter 550,00kr

Vedligehold af aktiver 1.500,00kr

Kavo 600,00kr

21.850,00kr 10.400,00kr

Overføres fra beholdning 11.450,00kr

Balance 21.850,00kr
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Sporvogne og cykelryttere

Lørdag den 26. august 2006 tog bestyrelsen på
en rigtig hyggelig tur til Skjoldnæsholm.
Vi kørte i samlet flok fra Stenmagle klokken
13.00. På vejen rendte vi ind et forrygende
uvejr, men da vi ankom brød solen frem fra
en næsten skyfri himmel. Vi tog den kongeli-

Lørdag den 5. august præcist kl. 10.29 strøg masser af
supercykelryttere igennem Stenmagle på årets Post-
Danmark cykelløb. - Det gav anledning til en mindre
folkevandring fra mange lokale til at stille sig op i
krydset midt i byen, med klappølser og digitalkamera-
er. Billederne her og på forsiden er taget af en af de
halvskøre tilskuere!

ge sporvogn til endestationen, hvor vi drak
vores medbragte kaffe. Efter kaffen og turen
tilbage til remisen deltog vi i en rundvisning
bag kulisserne. Vi fik en rundtur i den gamle
bus fra Århus for 10.00 kr. rundt om Valsølille
Sø, det var en god rystetur. Ved 17.00 tiden
kørte vi igen i et frygteligt uvejr til Krebshu-
set hvor vi spiste sammen for egen regning. 
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Sandtoften 2 · 4296 Nyrup · Tlf. 57 80 30 33 · Biltlf. 20 12 63 15 · Fax 57 80 30 23

Nyrup VVS- og
El-service aps SBM

Lær eller genopfrisk dit 1.
hjælp her i Stenmagle
I samarbejde med kursusinstruktør Claus
Haagensen fra Dansk Røde Kors får du nu
muligheden for lokalt, nemlig på Stenmagle
skole, at få lært eller genopfrisket dit første-
hjælpskendskab.

Claus Haagensen er også leder af e-team, og
du kan læse mere herom på www.e-team.dk

Det du tilbydes nu, er 12 timers grund-
læggende førstehjælp. Prisen er KUN kr.
125,- incl. førstehjælpsbog, nødvendige
materialer og kursusbevis!

Kurset afholdes 4 onsdagsaftener i januar
07, d. 10.-17.-24. og 31. januar kl. 19-22 i
fysiklokalet på Stenmagle Skole.Vi skal
være min. 12 og max. 16 deltagere, og man
skal være fyldt 14 år på 1. kursusaften.

Kursusindhold
Bl.a. trinvis førstehjælp til både børn og voks-
ne, hjertemassage, førstehjælp til ulykker i

hjemmet, på jobbet, i trafikken og i fritiden,
basal sygdomslære, ledskader, brud, chock-
forebyggelse, basal anatomi og masser af
praktiske øvelser.

Bemærk: Der er kommet nye principper for
genoplivning i både 2000 og 2004, så det du
har lært tidligere, er måske forældet?

Mød op i praktisk tøj, da der vil være en del
øvelser på gulvet, og medbring gerne kaffe/te
til pauserne. Der udleveres kursusbevis, hvis
man har deltaget i samtlige lektioner over
alle 4 aftener!

Tilmelding nu til Preben Lemann på 40680059
eller lemann@stenmagle.dk efter først til møl-
le-princippet (max 16 deltagere). Seneste til-
melding er 15/12-06. 
I forbindelse med tilmeldingen skal betalin-
gen ske. Pengene bedes overført til bylaugets
konto reg. 3516 kto. 3516 135 727 eller betalt
kontant til Preben Lemann eller kassereren.
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

Der var 11 medlemmer der
tog turen til Bryghus nr. 5,
med offentlig transport til
Holbæk. Vi havde en hygge-
lig og lærerig aften. Brygge-
riets kunst blev detaljeret
gennemgået og fulgt af en
detaljeret rundvisning. Det
var inponerende, hvor meget
der er installeret i, hvad der
kan sammenlignes med en
almindelig kælder til et par-
celhus, hele bryggeriet var
installeret på et areal på min-
dre end 100 m2 .
Vi smagte 4 forskellige øl, fra porter til påske-
bryg. (Indian Pale Ail – Brown Ale).
Bryggeriet drives med undtagelse af lederen
Elisabeth af frivillig arbejdskraft, økonomisk
er bryggeriet et Aps financeret af 32 A anpar-
ter a 5000 kr. + en kaution på 45000 kr. samt
160 B anparter a 1000 kr.
Bryggeriet har en kapacitet på 750 hl øl pr år.
Som de har noget svært ved at udnytte fuldt ud.

Så var der ølsmagning

Det var en god tur, og vi kan anbefale både
restaurant og bryggeri (som ikke er samme
virksomhed), hvis I skulle tage en udflugt til
Holbæk.  I kan læse mere på internettet:  
www.xn--holbkbryghus-9cb.dk

HHH

Vagn stiller komplicerede spørgsmål om ølbrygnin-
gens kunst til rundviseren Niels Hougård.
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Rejsescenen
præsenterer

»De små marginaler«
Igen et nyt stykke debatteater! Kommer til Stenmagle Forsamlingshus

tirsdag den 5. december kl. 19. Billetpris kun kr. 100,-
Arr.: AOF

Små marginaler i Sten-
magle Forsamlingshus

Rejsescenens nyeste forestilling er skrevet af dramatikeren Kasper Hoff, som 1. august tiltræder stillingen som hus-
dramatiker ved Det kgl. Teater. »De små marginaler« er en historie om et menneske. En person, der ligner os, som
kommer ud for en historie, der også kunne overgå os. Det er en enkel historie. Gennem de sidste 10 år har man holdt
stadigt mere øje med de personer, der ikke passer så godt til arbejdsmarkedet. De ledige bliver delt op i »svage« og
»stærke« – men er det de små marginaler, der afgør om man kommer i den ene eller anden gruppe? Medvirkende:
Terese Damsholt, Anette Katzmann, Rikke Bendsen og Ulver Skuli Abildgaard. Instruktør: Kirsten Peuliche.
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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
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Abonnementsordning med kød og grøntsager

Butikker i Stenmagle centrum
Af Holger Jørgensen

En brugsforening i Stenmagle
Andelstanken medførte omkring århundred-
skiftet mange nye meget små forretninger med
sig.
24. februar 1890 oprettes en brugsforening på
Sorøvej 51 med tilladelse til salg af brændevin.
Allerede samme år flyttedes brugsforeningen
til Stenmaglevej 3. Her var brugsforening til
1912. Da blev brugsen opkøbt af købmand
Alfred Jensen, som byggede en stor køb-
mandsforretning på hjørnet.
Stenmaglevej 3 blev senere ejet af Aug. Chris-
tensen, som handlede med slagtervarer fra
vogn til ca. 1930. Til dette hus hørte i mange år
skolelodden overfor. Denne blev senere solgt
til Toftegård. 

En købmandsforretning i Stenmagle
Det er Sorøvej 51, tidl. købmand Erling Olsen.
I dette hus var der købmandsforretning, og i
den nordlige ende var der en udlejningslejlig-
hed. Lejligheden var oprindelig »mødesal«,
bl.a. til sognerådsmøder. I 1950’erne var der

samtidig: købmand, bageriudsalg og barber-
stue (Karl Nielsen). Der har været forretning i
huset fra kort før 1860, hvor næringsloven
kom i 1857.
En gennemgang af næringsbeviserne giver til-
ladelse til Fritz Heinrich Jørgensen som detail-
list. Dette navn forekommer i flere landsbyer
her omkring næsten samtidigt, således bl.a.
også i Assentorp. Frederik Chr. Busch 1866-67,
P. S.Bredahl som detailist og brændevins-han-
del (dette skulle søges særskilt) fra 1883. Siden
Sonne Povelsen og dennes enke. Hun søger
om tilladelse til salg af margarine fra 1889. Så
en kort tid brugsforening. Fra 29.11.1890 Chr.
Vilhelm Mouritsen som detailist med bræn-
devinshandel. Næringsbeviserne fra 1901 og
fremefter er ikke frigivet, men der har været
butik her siden, indtil Erling Olsen lukkede sin
forretning for ca. 15 år siden.

Endnu en butik
Sorøvej 82, Lykke Nielsen.
Husets beliggenhed var indtil 1960 i niveau
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E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

med vejen. Sorøvej blev reguleret – gravet af
henne ved hjørnet til Stenmaglevej og fyldt på
her. – I en stor del af århundredet har der
været flere slags forretninger i dette hus – altså
samtidig med at der var forretning overfor.
Først isudsalg, så brødudsalg og senere koloni-
handel, alt samtidig til sidst indtil bygningen
blev afhændet til privatbolig (ca. 1948).

Butikken på hjørnet
Jorden blev købt i 1910 og butikken/huset
bygget i 1912 af Alfred Jensen. Det blev i 1914
solgt til Søren Sørensen, der drev forretningen
som en alsidig landhandel og grovvarehandel,
senere kun som købmandshandel af sønnen
(Frede Sørensen) indtil denne lukkede butik-
ken i 1995.
På et hjørne af grunden lå indtil 1920’erne
landsbyens sprøjtehus.

Brugsen, Stenmaglevej 3

Skole (væk i dag)
Toftegård bagved

Postkort fra 1909
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Udlejning af minigraver
m/ og u/fører

Gravearbejde med rendegraver udføres

Ring for tilbud!

Entreprenør
Johnny Kristiansen
Sorøvej 64 · »Frølund« · 4295 Stenlille
Mobil 26 17 15 50
Privat tlf. 57 80 02 20

Det sker i lokalområdet

Campingpladsen v/Pia
Vi har haft en god sæson med en masse nye
gæster. Vi har haft mange gode timer nede ved
poolen og grillen har kørt godt. Vi er ved at få
lavet en spillehal til de unge. Den regner vi
med er færdig til næste sæsonstart. Vores mini-
golf har også været blevet brugt meget. Vi har
holdt sommerfest med levende musik. Der
kom ca. 130 personer. Det var en god fest. Vi
har også holdt poolparty med ca. 110 personer,
som også gik godt. Børnene har i sommerens
løb lavet snobrød og ansigtsmaling samt bille-
der og smykker, som de hyggede sig med.
Alt i alt har det været en rigtig god sæson.

Stenlille-Kalenderen
Aktiviteterne er plukket fra Stenlille-kalende-
ren, der kan ses på www.stenmagle.dk. Her er
flere ting, – vi viser kun et uddrag her:
10/10 tirsdag Per Fjord (viser, digte, noveller) i
Kirke Flinterup Forsamlingshus, kl. 19.
29/10 søndag Gavespil Stenmagle Forsam-
lingshus.
08/11 onsdag Stenmagle Bylaug: Bestyrelses-
møde.

09/11 torsdag »En rejse til Grønland« v/Hele-
ne og Søren Larsen, Konfirmandstuen Sten-
magle Præstegård, kl. 19.30.
13/11 mandag »Mit livssyn« v/dir. Flemming
Christensen (Kolonien Filadelfia), Kirke Flin-
terup forsamlingshus, kl. 19.
14/11 tirsdag Stenmagle Bylaug: Generalfor-
samling i Stenmagle Forsamlingshus.
25/11 lørdag Julemarked Stenlillespejderne
Laurentius.
26/11 søndag Julemarked Stenmagle Forsam-
lingshus.
03/12 søndag 1. søndag i Advent Gudstjeneste
i Stenmagle kirke kl. 15.00 (Juletræstænding
kl. 16)
Liv i Stenlille: LIS Stenlille-Julemærkemarch
05/12 tirsdag »Forklarings-gudstjeneste« for
børnehaveklasser og 1. klasse, Stenmagle kir-
ke kl. 10
»De Små Marginaler« Rejsescenen i Stenmag-
le Forsamlingshus kl. 19.
07/12 torsdag Julekoncert med gospelkoret
Argo Navis, Stenmagle kirke, kl. 19.30

Se mere på www.stenmagle.dk 
– arrangementer.
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Omfartsvej og DONG

Stenlilles største arbejdsplads
Den 15. august var vi 19 personer, der var på
rundvisning på DONG naturgaslageret på
Merløsevej. Her er der ansat 70 medarbejdere,
og lageret fylder et imponerende stort område,
som det også kan ses på kortet. Vejret var ikke
allerbedst, da vi var på rundvisning, men ved at
stå i læ et par gange, kom vi tørt igennem.
Vi sluttede med en kop kaffe, som DONG var
vært ved. Under kaffen var der mulighed for at
stille spørgsmål, som afdelingsleder Leif Han-
sen besvarede.
Efterfølgende er der flere deltagere, der har
udtalt stor tilfredshed med aftenen.

Vagn Dalbjerg

Forsamlingshus

Bylaugshus

Præstegård

Stenlille Naturgaslager

Omfartsvej med i langtidspla-
nen
Vi har modtaget kopi af brev fra Stenlille
Kommune til Vejdirektoratet, og heri
fremgår bl.a.: 
»Amtet har nu foretaget de aftalte under-
søgelser af om der bør gennemføres sær-
lige vejtekniske foranstaltninger i Sten-
magle, herunder overvejelser om en
eventuel fremtidig omfartsvej.
De finder på baggrund af undersø-
gelserne ikke grundlag for at gennemføre
særlige foranstaltninger ved Skolen. Det
generelle billede af trafikforholdene i
Stenmagle er, at gennemsnitshastighe-
derne generelt er lavere end den tilladte
hastighed på 50 km/t, og at der er meget
få skolebørn, der krydser landevejen.
Politiet har tidligere vurderet trafik- og
vejforholdene omkring skolen og fandt den
gang, at bestemmelserne – herunder at grund-
laget for de faktiske trafikale forhold – skal
være opfyldt ved indførelsen af signalregule-
ring eller variable hastighedstavler. Der er ikke
sket markante ændringer i forholdene på stedet
siden.

Med hensyn til spørgsmålet om omfartsvej,
foreslår Amtet, at der rettes henvendelse til Vej-
direktoratet. ... Baggrunden herfor er, at lande-
vejen gennem Stenmagle overgår til at være en
statsvej i forbindelse med kommunalreformen.
På baggrund af ovennævnte foreslår Stenlille
Kommune, at Vejdirektoratet i langtidsplan-
lægningen for kommende anlægsinvesteringer,
vil tage højde for ønsket om en omfartsvej.«

Omfartsvej-forslag DONG
Enten øst eller vest om Stenmagle.
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Bestyrelsesadresser mv. 2006
Oldermand/kultur.fm. Henning Højte Hansen Engkrogen 16 4295 Stenlille hojte@stenmagle.dk 57 80 52 44
Kassemester Vinni Jensen Stenmaglevej 21A 4295 Stenlille vs@dlgtele.dk 57 80 49 41
Sekretær  Vakant
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Bestyrelsesmedlem John Christophersen Rønnevej 2 4295 Stenlille annegretejohn@mail.dk 57 80 46 33
Bestyrelsesmedlem Preben Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille lemann@stenmagle.dk 40 68 00 59
Bestyrelsesmedlem Helle Runa Mejerivej 17 4296 Nyrup booghelle@mail.dk 57 80 52 87
Teknikudv.fm. Vagn Dalbjerg Jensen, Rønnevej 8 4295 Stenlille vagn.birte@get2net.dk 57 80 55 34
Socialudv.fmd.  Marianne Justesen Sorøvej 90 4295 Stenlille marianne.justesen@privat.dk 57 80 40 62
Suppleant Inge Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@image.dk
Suppleant Jens Rasmussen Hasselvej 3 4295 Stenlille 57 80 58 90
Revisor Torben Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Revisor Leif Hansen Rønnevej 3 4295 Stenlille 57 80 44 41

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999) kr. 25,- pr. stk. Henning   5780 5244
Grill kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Vagn   5780 5534
Pavillon 3x9 m (2004) kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Vagn   5780 5534

Medlemsbladet – BUDBRINGER – og hjemmesiden – WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 28) er den 14/11-2006, og bladet forventes at udkomme i starten af december.
Stof kan afleveres til nærmeste bestyrelsesmedlem (se ovenstående liste)!  Annoncer inde i bladet koster kr.
200,- pr. stk./nr. – For- og bagsideannoncerne er dog lidt dyrere.  Kontakt bestyrelsen herom. Der følger hjem-
mesidelink med, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. – Redaktionen til
dette nummer bestod af: Marianne, John, Inge, Birthe, Torben, Vagn, Vinni, Helle og Preben.


