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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

Vi har haft gadekær i alle bysamfund for få 
generationer siden. Mange eksisterer heldigvis 
stadigvæk, og fl ere som fl otte natur-oaser i 
byerne – desværre også mange som overgroe-
de vandhuller, der er på vej til at forsvinde. Et 
af disse eksempler er gadekæret i Assentorp 
– og det vil de nye ejere, Mai-Britt og Torben 
Hansen (Bjælkehøj), heldigvis gøre noget ved.

De har et brændende ønske om at renovere 
det, så det igen fremstår som et fl ot sted, da 
det jo ligger centralt i Assentorp gamle by. 
De håber samtidig, at andre i lokalområdet 
kunne have lyst til at dele glæden ved at få et 
nyt og spændende vandområde, og indbyder 
til en snak om mulighederne.

Der er etableret et samarbejde med Stenmagle 
Bylaug, så der kan søges fondsmidler i fælles-
skab med bylauget, men først og fremmest 
skal vi jo have fundet ud af, hvad det er, vi vil 
have her i Assentorp, udtaler Mai-Britt til Sten-
magle.dk/Budbringer. – Derfor vil vi gerne 
invitere naboer og bylaugsmedlemmer til en 
uformel snak om gadekæret.

Alle interesserede er derfor velkommen hos 
os i værkstedet på Stenmaglevej 36 (Bjæl-

kehøj), fredag den 7. juni kl. 19, hvor der 
vil være kaffe og hjemmebag, mens vi lufter 
ideer til fællesskabet omkring gadekæret.

Da vi jo ikke aner, om der kommer 5 eller 25 
må man meget gerne lige ringe til mig senest 
nogle dage forinden, siger Mai-Britt, – på min 
tlf. 2612 5860, så vi ikke løber tør for sidde-
pladser og kage!

Invitation til en snak om Assentorp gadekær

Bagerst Christian og Torben, og forrest Thomas, Mai-
Britt og Basse (Golden Retriever).

Vi løber i nærområdet den 1. lørdag i måne-
den kl. 10.00.

Yderligere oplysninger - kontakt Birgit Jensen, 
tlf. 4110 6570

Løbeklubben

Assentorp:
Lørdag den 1. juni kl. 10.00
Mødested: Assentorp Camping
Distance: 5,5 og 9 km.

Sankt Hans løbet:
Søndag den 23. juni 
Ruten: løfter vi sløret for senere.

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.: 23 49 11 49
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk

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
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Sikringskursus 
onsdag 12. juni kl. 18

Sikringsudvalget i Stenmagle Bylaug ønsker at 
invitere til en aften, der måske kan gøre dig en
smule klogere og mere sikker i dit eget hjem. 

Vi får bl.a. besøg af:

Tømrer•	
Glarmester•	
Sikringskonsulent•	
Låsesmed•	

De vil hver især fortælle og demonstrere hvor-
dan du kan gøre dit hjem til et mere sikkert og 
trygt sted at være.
Der vil blive serveret en let anretning samt 
kaffe/te og kage. Tilmelding skal ske til Hen-
riette Grane på henriettegrane@hotmail.dk 
eller på telefon 6092 3886.
Arrangementet vil blive afholdt i Svinestalden 
(bag præstegården – med opkørsel overfor 
Rønnevej), Mejerivej 8B, 4295 Stenlille d. 12. 
juni 2013 kl. 18.00.

Legeplads i lokal-
området?

Nu hvor nogen tror vi har sparet en masse 
penge og får klogere børn ved at nedlægge 
Stenmagle skole – og dermed desværre også 
den eneste legeplads i Stenmagle-området, vil 
vi godt indkalde til en snak om, hvad vi kan 
gøre ved det. Ikke en snak om skolen – det må 
de, der har smadret vores gode skole, se om de 
kan rode sig ud af igen. Vi har jo lov til snart 
at vælge nogle nye politikere, der har lidt mere 
hår på brystet overfor skolemafiaen!! Nej, vi 
nøjes med at koncentrere os om legepladsen, 
så vi har et sted at kunne gå hen med børn og 
børnebørn. Det er ikke bare lige noget man 
gør – så vi er nødt til at prøve at samle nogle af 
jer medlemmer, der er interesseret i, at vi får 
en legeplads. Det er klart, at er interessen lille, 
gør vi så ikke mere. Men nu prøver vi, og før-
ste »interesse-møde« finder sted onsdag den 
22. maj kl. 19 i Fattighuset, Stenmaglevej 5 
(indkørsel mellem nr. 3 og 7). Hvis I ikke er 
medlem af bylauget, kan I tage 100 kr. med til 
mødet og blive meldt ind.

Sankthans
sommerfest 23. juni 2013

Endnu engang vil Stenmagle bylaug invitere 
medlemmerne til sankthansfest på Holms-
gården og Assentorp camping:

Program:
Kl. 10.00 Løb/Gang med start på Assentorp 
Camping  5 eller 8 km . Der er medaljer til 
alle.
Heste-orinteringsløb med 3 poster . Også her 
er der medaljer til alle.

Kl. 11.00 På Holmsgård, Sorøvej 57
Hoppeborg er stillet op.
Bålet tændt til snobrød.
Børneloppemarked åbner. 
Det koster ikke noget at havde en bod på 
dagen.
Bylaugsboden åbnes med diverse salg.
Helstegt pattegris sættes over.
Diverse aktiviteter for børn – Sømbuk – flø-
debollemaskine – Mikatospil og diverse.

Kl. 14.00 Opvisning af Sorø Hundeforening 
”Agilitybane” Det er meningen af I kan prøve 
med jeres egen hund bagefter.
Kl. 14.00 Den gyldne kagerulle:
Indlevering af kager til konkurrencen: Mellem 
15 og 16 smager og bedømmer publikum 
kagerne og  Den gyldne kagerulle bliver over-
rakt kl. 16.45.

Kl.17.00 Klovnen Raffus kommer og under-
holder voksne og børn.

Kl. 18.00 Fælles spisning:  Menu: Helstegt 
pattegris – salat – kartoffelsalat  Billetter kan 
købes, ved at ringe til mig på tlf. 40307731 
Prisen vil være 70 kr. pr. person. Drikkevarer 
kan købes i boden. Må ikke medbringes selv.

Kl. 19.30 Båltale ved vores borgmester Ivan 
Hansen. Alle børnene vil stå med fakler og 
tænde bålet når borgmesteren er færdig med 
sin tale: Vi vil synge nogle sange, mens bålet 
brænder. 

Kl. 22.00 Sankthansfesten slutter:
Alle aktiviteterne er gratis for medlemmer så 
det er bare med at komme og få en god dag 
sammen med dine venner og naboer.

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

Brugskunst  •  Salg af pileflet
Alt i blomsterbinderi  

Bryllup  •  Begravelser
Dekorationer  •  Fest  •  Hverdag

www.rosenstalden.dk
Find os også på Facebook

Åbningstider
Onsdag-fredag 10-17.30
Lørdag 10-14

v/Heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup

51 22 22 20
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WWW.BORDEBAENKE.DK

JR@BORDEBAENKE.DK

JOHNNY  ROLSTED
SORØVEJ 96,  4296 NYRUP

MOBIL  24 42 90 47

Hindutemplet på skolen

3 fra bylaugets bestyrelse var inviteret op 
til en kop kaffe, hvor vi fik en god snak om 
planerne for templet. Man havde nu fået byg-
getilladelse, men der er lang vej endnu. Selve 
templet skal ligge i gymnastiksalen, der nu er 
åbnet op ind til den gamle morgensangsal, og 
i tilknytning skal mellemgangen og det gamle 
fysiklokale benyttes.

På et tidspunkt, når man føler sig klar til det, 
vil der blive lavet et åbent arrangement for alle 
lokale, så man kan se indenfor og få lidt mere 
at vide. Det glæder vi os til og siger tak for den 
store samarbejdsvilje og åbenhed vi møder i 
forbindelse med det nye tempel.

Den gamle gymnastiksal står fortsat tom, 
men den bliver med garanti rigtig flot, når 
templet bliver indrettet her.
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Hvad sker i lokalområdet?

Det, der står med fed skrift, er arrangeret 
af bylauget.

MAJ

onsdag 22. maj kl. 19   LEGEPLADSSNAK
 i Fattighuset, Stenmaglevej 5
 se mere side 4

tirsdag 28. maj, kirkeaftentur, tilmelding 24/5

JUNI
lørdag, 1. juni kl. 10
 Løbeklubben løber i Assentorp
 se om løbeklubben side 2

onsdag, 5. juni GRUNDLOVSDAG
Arrangement i Stenmagle Præste-

gårdshave med live jazz, grundlovs-
tale af Ole Glahn, Tryllekunstner, 
FDF-snobrød, SNIF-springgymna-
ster, Zumbaopvisning og Stenlille 
Folkedansere.

fredag 7. juni kl. 19  Assentorp gadekær
 hos »Bjælkehøj« (tilmelding).
 se mere side 3

tirsdag 11. juni kl. 17 i Stenlille kirke - kon-
cert med børnekoret, hvor alle er 
inviteret.

onsdag 12. juni kl. 18  SIKRINGSKURSUS
 i Svinestalden, Mejerivej 8B
 med en let anretning (tilmeld.)
 se mere side 4.

søndag, 23. juni Sankthansfest og -løb
 Stenmagle Bylaugs sommerfest
 Løbeklubben løber Sankthansløb
 se mere side 5

lørdag, 29. juni
 Skolesommerferie starter (til 11/8)

JULI

AUGUST
fredag, 2. august
 Stenmagle Bylaug bestyrelses-
 arrangement.
 Deadline Budbringer 55

mandag den 12. august, første skoledag efter 
sommerferien.

SEPTEMBER
tirsdag 3. september kl. 19.30 i Sognegården 

i Stenlille – Hans Engell holder 
foredrag om magtspillet i Danmark. 
Hvem bestemmer?

søndag, 8. september  CYKELTUR kl. 10 
 (bemærk: flyttet fra 1. sept.)
 Stenmagle Bylaugs cykeltur ud
 i naturen (Naturens dag).
 – se mere side 10.
 

OKTOBER
lørdag, 5. oktober
 SIF: Tøjbazar Stenlille-Hallen

NOVEMBER
fredag, 1. november
 Deadline Budbringer 56

DECEMBER
Søndag, 1. december
 Juletræstænding i Stenmagle

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

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

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk
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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

Affaldsindsamling

Søndag d. 21. april var vi nogle medlem-
mer af Stenmagle bylaug der mødte op ved 
Fattighuset for i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening at samle affald ind. 
Da vi ikke var mere end 5 deltagere, beslut-
tede vi, at vi kun ville samle affald ind i selve 
Stenmagle, altså fra byskilt til byskilt og ikke 
hele vejen ned til Stenlille.
Vi fik et par hyggelige og sjove timer sammen 
mens vi samlede affald langs hovedvejen gen-
nem Stenmagle. 
Vi fik samlet 4-5 sække sammen som blev 
kørt til Stenlille af Dorthe. 
Deltagere: Leif Hansen, Torben Kamper, 
Dorthe Schlüntz med barnebarn og Marianne 
Justesen.

Cykeltur i lokalområdet - 
bemærk: flyttet fra 1. sept. 
til søndag den 8. september.

Vi tager på cykeltur på »Naturens dag« søndag 
den 8. september – og det bliver selvfølgelig 
en tur ud i naturen. Det nærmere program 
kommer i næste blad – og har du en god idé, 
så kontakt gerne Preben på 4068 0059.

Journalister og historiefortællere efterlyses 
til at skaffe lokalstof til hjemmeside og Budbringer

Til både hjemmeside og blad (Budbringer) ef-
terlyses lokale frivillige i alle aldre, der vil dan-
ne en lille fortælle- og historiegruppe. Meld 
dig under fanerne, og så tager vi en snak om 
formidlingen. Kontakt Preben på 40680059 
eller mail: lemann.grafisk@gmail.com

Fra Bent Warburg i Vanløse har vi fået 2 gode 
historier – hvoraf den ene bringes her, men 
begge kan læses på www.stenmagle.dk

Bent A. Warburg
SPRINGEREN

Det tog den lille Cesna ti minutter at kæmpe 
op gennem lufthavet til de femtenhundrede 
meters højde, hvorfra han skulle springe.  Det 
var kun hans sjette spring, og han var derfor 
ikke klar over om sveden i håndfladerne skyld-
tes travlheden med at nå ud til flyvepladsen 
inden lukketid, eller underbevidsthedens lu-
rende protest mod noget så unaturligt, som at 
springe ud af en flyvemaskine i luften.

Der var ikke mange minutter til solnedgang, så 
det var dagens sidste spring.  Egentlig var det 

ved at være for sent, men både pilot og spring-
mester vidste at han kom direkte fra fødsels-
forberedelse med kæresten, og de syntes begge 
han skulle ha’ lov – for at vise ham deres sym-
pati.

Omsider var man hvor man skulle være. Han 
holdt på reserveskærmen, da springmesteren 
strakte armen hen over hans skulder og svin-
gede døren op.

Det gav et sug i maven og indvendig spurgte 
han sig selv hvad faen han lavede her? Men 
han vidste fra de andre at sådan havde selv gar-
vede springere det engang i mellem.

Han kiggede ned langs sit lår, men kunne ikke 
få øje på den prik der var springgraven.  Så slog 
de et sving for at komme i position.

“SID UD”, råbte springmesteren. 

Han parerede ordre og svang benene ud af 
flyet, så fødderne rørte ved trinbrættet. Hæn-
derne holdt fast i hver side af dørkarmen.
Jorden var smuk i det bløde aftenlys.  Den 
lignede en have, set fra denne afstand.  Ude i 

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

Stationsvej 5  .  4295 Stenlille
Tlf. 5789 4800  .  www.dbiplastics.com
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horisonten understregede et fjernt hav krum-
ningen, som var meget tydelig.

Måske var det disse overjordiske indtryk der fik 
ham til at springe, for han havde kun sjældent 
oplevet noget så betagende.

Og turen ned fra højder hvor ingen fugl flyver.  
Det var ham selv der blev til fugl, som på en 
kæmpevinge langsomt søgte rede.

Så lød den næste kommando: “FORTSÆT”! 

Han trak sig langsomt op ved venstre arm og 
strakte den højre ud så han kunne få fat i vin-
gens stræber.  Så trak han sig helt op og stod 
nu på trinbrættet i fartvinden, mens han holdt 
i stræberen med begge hænder.  Han var nødt 
til at justere sine fødder lidt, så han kom til at 
stå som en svømmer der vil baglæns ned fra 
ti-meter vippen – helt ude på tåspidserne, klar 
til at springe ret bagud.  Det var en utraditionel 
teknik, idet man normalt blot trådte til siden, 
væk fra maskinen.  Så rev fartvinden selv een 
af!  Men den ene gang han havde gjort sådan, 
havde han ufrivilligt udført en “Cannonball” 
– en tumlen rundt om sin egen akse, og det 
meget ubehagelige ved ikke at have nogen kon-
trol, gav ham aversion mod sidespringet.

Den sidste kommando i udspringsproceduren 
lød: “GO”! 

Han gav et lille hop baglæns og begyndte at 
falde.

I samme nu, skete to ting: Maskinen kom ind 
i en lufttynd hvirvel, og begyndte øjeblikkelig 
at flytte sig nedad med samme hastighed som 
en faldende sten.  Og i stedet for at befinde sig 
under og bagved maskinen, opdagede han, at 
han blev trukket nedad, ovenover maskinen, 
og at hans liner var viklet rundt om haleroret.

En bølge af kvalme skyllede ind. over ham og 
truede med at drukne ham, og hans læber be-
gyndte at blive følelsesløse, efterhånden som 
det gik op for ham at døden bærer den ultima-
tive sandhed – ikke livet!

Hans hænder fik eget liv og fandt møjsomme-
ligt “Cut Away” kniven.  Hvis ikke han hand-
lede omgående, ville han tage de to i maskinen 
med sig i døden.

En pludselig gråd truede et øjeblik med at tage 
magten så meget fra ham, at han var ved at 
tabe kniven. Han knugede hænderne sammen 
og begyndte at skære i seletøjet.

Den totale angst som i disse øjeblikke havde 
fået hans hjerte til at fylde hele hans krop og 
næsten lammet enhver vilje til bevægelse, for-
vandledes som en svamp der langsomt suger 
vand, til en ensomhed udover enhver beskri-

velse, udover alle ord, som det gik op for ham 
at dette var afslutningen på alt, og at intet mere 
ville kunne gøres om.  Alle regnskaber skulle 
afsluttes her og nu, og han ville ikke mere have 
indflydelse på facit.  Betalingen for livet var dø-
den.

Maskinen standsede sit dyk med samme ab-
rupthed som det var indledt, og i et skingert 
grusomt sekund flåedes han fri af det nu næ-
sten gennemskårne seletøj.  Hans sidste rejse 
var begyndt og afstanden til jorden mindske-
des, som afstanden til livet øgedes.  Han havde 
udført sin sidste selvstændige handling.

“Mor”, sagde det i ham, ”mit liv er blevet en 
karrusel der ikke stopper mere.  Hvorfor skulle 
det dog blive sådan”?

Han mærkede en isnen fra skridtet ned langs 
det ene ben, og blev klar over at han havde pis-
set i bukserne.  Man havde ellers altid hørt at 
folk der skulle dø, sked i bukserne. Og i selve 
dette øjeblik undrede det ham, at han kunne 
tænke på noget så absurd som hvad folk havde 
sagt.  De havde for helvede aldrig prøvet det 
selv!  Og hvordan kunne han væde bukserne, 
når hans mund var så tør?

“Mor”, sagde det i ham igen, ”denne karrusel 
er ond.  Hvorfor kan den ikke stoppe”?  Den 
indre stemme forekom ham som en kniv af 

is, der skar sig igennem hans krop.  Jeg er helt 
alene her, tænkte han, som jeg var det da jeg 
oplevede “det grønne stakit”.

Hun havde været forfærdelig syg dengang og 
hun havde måttet anbringe ham og lillebrode-
ren på et børnehjem, mens hun selv var kom-
met på hospitalet for at blive opereret.  Da hun 
kom ud derfra var hun gået hen for at se ham, 
selvom hun vidste hun burde være i fred for alt 
hvad der følelsesmæssigt kunne rive i hende.  
Han var tre-fire år på det tidspunkt, og han 
havde i sin fortvivlende ensomhed truntet om 
i forhaven til børnehjemmet, og pludselig stod 
hun der, foran det kommune-grønne stakit ud 
mod vejen.  Og han så hende og strakte hæn-
derne ud mod hende, og han så billedet af hen-
des ansigt sprække og blive til små flader, mens 
tårerne begyndte at strømme ned over hendes 
kinder.  Og hun begyndte at gå væk fra ham 
og hun tog den verden han kendte med sig, og 
han fik den aldrig mere tilbage. 

Han så nu at horisonten var på vej op over 
ham, og han vidste at enden var nær. 

“Jesus”, tænkte han, “dødens brod er ensom-
heden.  Vil du tage mine hænder og være med 
mig”? Og han begyndte at bede, og han ople-
vede at Jesus tog hans hænder og var med ham.  
Så åbnede jorden sig og tog imod ham, og i et 
glimt gennemlevede han altings ophør.

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

   
  

   
   

   
 

 

   
  

 

   
   

   
 

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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Nyt fra formanden

Gert Nielsen

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

Mobil 41 10 65 70

Birgit Jensen
Udviklingskonsulent
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Så blev det endeligt forår, og vi kan alle 
komme i vores haver igen.
Vi har i bylauget afholdt generalforsamling, 
hvor vi fi k lavet nogle nye love, som vi vedtog 
på vores seminar i august sidste år at fremlæg-
ge til generalforsamlingen, og en ny bestyrelse 
blev valgt.
Vores hovedgade gennem Stenmagle er blevet 
pæn igen, efter at der var affaldsindsamling, 
men det var ikke mange, der havde tid til at 
hjælpe. Der var nu også mange forskellige 
aktiviteter i vores lokalområde denne dag. 
Jeg vil nævne et af dem – det var indvielse af 
kulturhuset i Stenlille – som jeg nok tror skal 
blive et godt aktiv for vores lokalområde.
Vores løbeklub deltog i BT halvmarathon og 
jeg kan nævne, at Arne løb på 2 timer og 23 
min. – fl ot klaret.
I år vil vi også afholde en stor sankthansfest, 
da det er en søndag, og vi har hele dagen til 

rådighed. Se programmet andetsteds i bladet. 
Jeg håber at I vil deltage på den ene eller 
anden måde. Har du lyst til at hjælpe er der 
arbejdsopgaver, der mangler at blive besat. 
Kontakt venligst mig herom.
Vi har fået penge til at afholde et sikkerheds-
kursus for i vores område, og det bliver onsdag 
den 12. juni i svinestalden, Mejerivej 8B, kl. 
18, hvor der bydes på en let anretning. Men se 
indbydelsen andetsteds i bladet.
Vores venner på skolen har endelig fået byg-
getilladelse til at bygge deres tempel, og de vil 
gerne afholde et arrangement sammen med 
bylauget, så da kan fortælle lidt om, hvad 
de har af planer og så vi kan lære dem bedre 
at kende. Det ser vi frem til, og byder dem 
velkommen i vores lokalområde.
Vi laver også et møde, for at se om der er 
interesse for at lave en legeplads,  ligesom vi 
er inviteret til »Bjælkehøj« i Assentorp for at 
snakke muligheder omkring gadekæret. Læs 
nærmere om begge disse initiativer andetsteds 
i bladet.
Tak til alle, der tager initiativer til glæde for os 
alle her i Assentorp-, Stenmagle- og Vandløse-
området.

Gert

Lidt mere fra lokalområdet 
Husk også at se midtsiderne med kalenderen

St. Bededag den 26. april var der konfi rma-
tion i Stenmagle kirke. Til lykke til Amalie 
Frederikke Reimer Larsen, Anders Heggset, 
Daniel Lundholm Trans, Katrine Danskov 
Thomsen, Kirstine Rasmussen, Laura Ni-
koline Petersen, Nicklas Dalgaard Nielsen, 
Rasmus Gørtz Larsen, Trine Bundgaard Mor-
tensen og Kaya Conny Amundsen.

................

Stemningen var i top, da Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikters rejsehold og Land-
distrikternes Fællesråd holdt den anden af to 
arrangementer om frivillighed i landsbyer 
og lokalsamfund. Arrangementet foregik på 
Sjælland i Ringsted Sportscenter lørdag den 
20. april 2013, og her var der mødt deltagere 
op fra alle egne af Lolland, Falster, Nordvest-, 
Midt- og Sydsjælland – bl.a. hele 4 fra Sten-
magle Bylaug! Efter vi havde lært hinanden at 
kende, fi k vi sat ord på, hvad de frivillige be-
tyder for landsbyen. Vi blev præsenteret for 3 
ildsjæle, der fortalte om spændende projekter 
fra hver deres landsby.
Op af dagen arbejdede vi i grupper med 
spørgsmålene: Hvornår det giver energi at 

være frivillig, og hvornår det tager energi at 
være frivillig. Desuden diskuterede vi, hvor-
dan man kan udnytte de frivillige ressourcer 
bedre, hvor grænsen går for frivillighed, og 
hvad de frivillige betyder for landsbyerne.
Alt i alt en rigtig god dag for os 4 fra Sten-
magle Bylaug. Det gav god inspiration til det 
fortsatte arbejde.

.........................

Der er grundlovsfest i Stenmagle præste-
gårdshave, onsdag den 5. juni kl. 13-17 
med live jazz, grundlovstale v/Ole Glahn, 
tryllekunstner, SNIF-springgymnaster, Zum-
baopvisning fra SIF, Stenlille Folkedansere 
samt FDF, der laver snobrød med børnene.

Tirsdag den 3. september kommer Hans En-
gell og holder foredrag i Sognegården.

Tirsdag den 11. juni kl. 17 i Stenlille kirke vil 
børnekoret afholde en lille koncert, hvor alle 
interesserede er velkommen.

2. pinsedag, mandag den 20. maj er der fri-
luftsgudstjeneste for alle vore lokale kirker.

Følg med i hvad der sker på www.stenmagle.dk
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Bestyrelsen   
Oldermand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille gn-projektering@email.dk 4030 7731

Næstformand Marianne Justesen  Sorøvej 90, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5789 0177

Sekretær Henriette Grane  Vanløsevej 25, 4370 St. Merløse  henriettegrane@hotmail.dk  6092 3886

»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  Birte Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  birte.agathon@mail.dk  4636 2189

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

Udlejningseffekter for medlemmer:

Grill  kr. 0,-  (dep. kr. 50,-) Marianne  5789 0177

Pavillon 5x10 m (2011) kr. 0,-  (dep. kr. 500,-) Marianne  5789 0177

Medlemsbladet »Budbringer« – og hjemmesiden www.SteNMAGle.dK
Næste Budbringer (Nr. 55) har deadline 1. august og udkommer sidste halvdel af samme 

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

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


