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v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille

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

Tlf.  57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

v/Susanne Richardt

www.stenlilleblomster.dk

Lidt fra for
manden

Ny kropsholdning   v/Tina Madsen, Rolf metode terapeut

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

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 23 49 11 49
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk

Så nærmer det sig den skøn-
ne tid, julelysene skal tændes 
og vores kirke har fået et 
dejligt nyt varmeanlæg, 

som vi alle skal afprøve til juletræstænding 
den 29. november. Her har vi traditionen tro 
gudstjeneste i kirken, inden vi tænder byens 
juletræ. Se andetsteds i bladet. 

Vi skal også til ekstraordinær generalfor-
samling /udviklingssnak i november, og i 
januar har vi vores rigtige generalforsamling. 

Jeg håber, I møder talstærkt op, og vil være 
med til at forme fremtiden for bylauget.

Man skulle tro, der ikke er børnefamilier 
her i byen, for det er ikke meget hjælp, vi har 
fået til at udvikle vores legeplads, selvom vi 
har fået kommunen til at bevilge penge til 
formålet. Det håber jeg, vi kommer til at bruge 
lidt tid på under den ekstra generalforsamling 
i november, så vi kan få gang i noget mere. 

Kassereren meddeler, at han går af til den 
ordinære generalforsamling i 2016. Er der én 
her i lokalområdet, der kunne tænke sig at 
være kasserer, så meld dig gerne som kandidat 
til generalforsamlingen. Se andetsteds i bladet. 

Vi glæder os til at se jer til de kommende 
arrangementer og ønsker alle en glædelig jul 
og et godt nytår.

Gert

Ekstraordinær general for
samling ons. 25. november

I sidste nummer af Budbringer indkaldte vi til 
denne ekstraordinære generalforsamling, for 
at få vores vedtægter ændret. Se nuværende 
vedtægter bagest i hæftet. Eneste punkt på 
dagsordenen er derfor at få vedtaget:

§5 b - Generalforsamling afholdes 1 gang 
årligt inden 25. januar (i stedet for »inden 
1. april«).

Årsagen er, at kommunen skal have et regn-
skab senest 31. januar, så derfor skal det være 
godkendt forinden.

Men samtidig opfordrer vi til at mange 
deltager, da vi vil tage en udviklingssnak 
om bylaugets fremtid. Det kan så forhå
bentlig resultere i nye valg til den ordinære 
generalforsamling i 2016 (se herom side 9). 

Vi inviterer derfor til aftensmad kl. 18. 
Her til skal der dog være tilmelding, så vi ved, 
hvor meget mad vi skal lave. Tilmelding skal 
ske til enten John Kristiansson eller Steen 
Agathon. Se bagsiden.

Generalforsamlingen vil starte efter maden 
kl. 19, hvor alle medlemmer bare kan komme 
og deltage – med efterfølgende udviklings-
snak.  

Vi skal bl.a. tage stilling til udvalgsarbejdet 
med Fattighus/legeplads, Juletræstænding, 
Fastelavnsarrangement, Sankthansbål og 
Medlemsarrangement (udvikling af bylauget). 
Nye ideer og nye udvalg er også velkommen.

Mød op og vis på denne måde, at også du 
er interesseret i dit lokalområdet!

Spisning kl. 18 – generalforsamling kl. 19
i Stenmagle Forsamlingshus, Sorøvej 31

Tag gerne 100 kr. med til kontingent for 2016

Gran sælges
fx til æresport og gravdækning – køb lokalt hos

Arne Markussen
Højbodalvej 12, Assentorp, 4295 Stenlille

Mobil: 4018 4024
E-mail: markussenarne@mail.tele.dk
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Juletræstænding 29. november

Vi mødes til den traditionsrige gudstjeneste, 
søndag 29. november kl. 15.00 i Stenmagle 
Kirke, hvor Maria Hjort fører os gennem 
denne festlige optakt til det nye kirkeår.

Efter gudstjenesten går vi i samlet trop til 
præstegårdshaven, hvor det udendørs juletræ 
venter på at julemanden kommer forbi og 
sørger for at der kommer lys på. Vi går rundt 
om træet og synger nogle af julens sange.
Bagefter går vi til Stenmagle Forsamlingshus, 

hvor kirken betaler og bylauget serverer gløgg 
og æbleskiver til alle.

Alle børn medbringer sin eget julepynt 
til vores indendørs juletræ, som vi pynter i 
fælleskab, mens vi hygger os med æbleskiver 
og gløgg,  og der er sodavand og godteposer 
til alle børn. Skægnisser efterlyses. Kontakt 
udvalgsformand Marianne på tlf. 2427 7794.
Udvalgsmøde onsdag 18. november i Fattig-
huset. Kom og vær med hvis du har lyst!  
                               Marianne

Per fra Stenmagle finder 
fint lille danefæ
– en triens

Per Kejlskov Jørgensen fra Hasselvej 
i Stenmagle har været ude med sin 
metaldetektor og fundet en helt unik én 
cm »stor« guldmønt fra 600-tallet, en såkaldt 
triens. – Den blev fundet i Løgtved-området, hvor 
Per har nogle områder han må søge på. – Museumsinspek-
tør Moesgaard udtaler: Det er et meget vigtigt fund, og den er helt klart et 
danefæ. Det er første gang, at en triens er fundet på Sjælland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

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

23/11-2014, kl. 10-16 – Julemarked 

29-30/11-2014, Dueudstilling 

Stenmagle Forsamlingshus 

Lej forsamlingshuset til fødselsdag, 
bryllup, konfirmation, barnedåb 

foreningsmøde m.v.  
Vi kan også hjælpe med begravelseskaffe 

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






                   









RUNABYG
Alt i murerarbejde

murermester Dennis runa
dennisrun@msn.com

TLF 2893 3211

 

Ring: 6167 5910
Mail: udlejer@stenmagleforsamlingshus.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

Lidt datoer

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

November
Onsdag den 18. november – Alle interesserede 

vedr. juletræstænding mødes i Fat-
tighuset, Stenmaglevej 5, kl. 19.

Søndag den 22. november – Julemarked i Sten-
magle Forsamlingshus.

Onsdag den 25. november – Stenmagle Bylaug, 
ekstraordinær generalforsamling,

Søndag den 29. november kl. 15 – Juletræs
tænding med start i kirken og afslut
ning i Stenmagle Forsamlingshus.

December
Søndag den 6. december kl. 10 – Julemærke-

march fra Stenlille Kulturhus.

Tirsdag den 8. december kl. 10 – Sangcafé i 
Stenlille sognegård.

Torsdag den 10. december kl. 19.30 – Julekon-
cert i Stenlille kirke.

Søndag den 13. december 
kl. 10.30 – Gudstj. 
med lucia-optog i 
Stenmagle kirke.

Lørdag den 19. december kl. 10 
– Nisseteater i Stenlille sognegård.

Onsdag den 23. december – Jule-skoleferien 
starter, slut igen søn 3. januar.

Torsdag den 24. december kl. 14.45 – Juleguds-
tjeneste i Stenmagle kirke.

Lørdag den 26. december kl. 10.30 – 2. jule-
dagsgudstj. i Stenmagle kirke.

Januar
Fredag den 1. januar kl. 14 – Nytårsgudstj. i 

Stenmagle kirke m/champagne og 
kransekage.

Søndag den 10. januar kl. 10.30 – Musikguds-
tjeneste med Bob Dylan-musik i 
Stenmagle kirke.

Tirsdag den 12. januar kl. 10 – Sangcafé i Sten-
lille sognegård.

Onsdag den 13. januar – Alle interesserede 
vedr. fastelavnsarrangementet d. 
7. februar, mødes hos Birte Aga
thon, Stenmaglevej 23, kl. 19.

Onsdag den 20. januar – Stenmagle Bylaug, 
ordinær generalforsamling.

Onsdag den 27. januar kl. 19.30 i sognegården. 
Foredrag »Skæld ud på Gud« med 
Preben Kok.

Søndag den 31. januar kl. 16 – Sorø Under-
holdningskor i Stenlille kirke.

 Deadline til næste nummer af Bud-
bringer. 

Februar
Søndag den 7. februar – Fastelavn – begyn

der med gudstjeneste i kirken kl. 
10.30 og derefter tøndeslagning i 
Forsamlingshuset.

Tirsdag den 9. februar kl. 10 – Sangcafé i Sten-
lille sognegård.

Marts

Onsdag den 2. marts kl. 19.30 – Koncert med 
Klaus og InterAction i Stenmagle 
kirke.

Lørdag den 12. marts – fritids- og livsstilsmesse i 
Stenmagle Forsamlingshus

AFLYST

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

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

Vi kan ikke komme med et revideret årsregn-
skab, da det ikke er afsluttet, så du må komme 
til generalforsamlingen 20. januar, hvor dette 
uddeles. Men et forslag til årsbudget 2016 
bringer vi her.

Indtægter:
Budbringer-annoncer 12.000
Medlemskontingenter 7.000
Fonde og tilskud 2.500
Juletræ (betales af kirken) 0
Fastelavn (betales af kirken) 0
Sankthans indtægter 1.500
Totale indtægter 23.000
Udgifter:
Budbringer tryk 19.000
Porto og gebyrer 1.000
Kontorhold 1.000
Internet 500
Mødeomkostninger 1.000
Medlemskontingenter 1.000
Sankthans udgifter 2.000
Generalforsamling 1.000
Bestyrelsesarrangementer 1.500
Fattighus og legeplads 5.000
Totale udgifter 33.000
Underskud 10.000

Ordinær generalforsamling foregår i Stenmagle 
Forsamlingshus onsdag den 20. januar 2016 kl. 
19.30. Bylauget er vært ved et ostebord efter selve 
generalforsamlingen. 

DAGSORDEN

1.  Valg af dirigent/referent.

2.  Formandens beretning og godkendelse heraf.

3.  Fremlæggelse af et revideret regnskab, og god-
kendelse heraf.

4.  Indkommende forslag.

5.  Fremlæggelse af budget.

6.  Fastsættelse af kontingent.

7.  Valg til bestyrelsen i.h.t. §3 
 På valg er: kasser Preben Lemann (ikke genvalg) 

og Mette Brodersen (ikke genvalg). 
 To nye bestyrelsesmedlemmer efterlyses!

8.  Evt. kort pause, mens den nyvalgte bestyrelse 
konstituerer sig og meddeler navn på kasserer.

9.  Eventuelt

Generalforsamling
20. januar 2016

Hvis du har lyst til at være sammen med 
andre glade mennesker, på en for dig helt ny 
måde, så er vi en forening, der både danser og 
foretager os en hel del sjove ting sammen. Vi 
har flere årligt tilbagevendende ting. Vi laver 
f.eks. »sort sild«, julefrokost og weekendop-
hold.

ikke skulle være et par pladser. Husk kaffekur-
ven – og ring gerne i forvejen :-)

Vi danser i Aktivitetscentret, Hovedgaden 
60B, 4295 Stenlille. Indgang fra Sneppevej.

Eventuelle spørgsmål til formand for 
Stenlille Folkedansere, Kirsten Lund på 
tlf. 3012 3232.

Der er stadig plads til dig!

Vi danser traditionel folkedans iblandet for-
skellige selskabsdanse. Alt dette foregår 
til instruktørens humoristiske og inspire-
rende vejledning. Dertil kommer vore altid 
veloplagte spillemænds musik.

Kom og prøv om det er noget for dig!

Vi startede sæsonen  torsdag den 17. septem-
ber kl. 19.30, men kom ned til os og se om der 

   
  

   
   

   
 

 

   
  

 

   
   

   
 

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

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



10    Budbringer nr. 64 – december 2015 - januar-februar 2016 Budbringer nr. 64 – december 2015 - januar-februar 2016    11

WWW.BORDEBAENKE.DK

JR@BORDEBAENKE.DK

JOHNNY  ROLSTED
SORØVEJ 96,  4296 NYRUP

MOBIL  24 42 90 47

Du er meget velkommen til at gøre brug af campingpladsen, 
når du fx har gæster. Her kan de overnatte, og alle kan få 
en oplevelse i swimmingpool, minigolf m.v. – ligesom vi har 
en udvidet grill-bar med fx smørrebrød. 
– Kom ud og se hvad vi kan tilbyde dine gæster.

Højbodalvej 35, 4295 Stenlille, ac@assentorp-camping.dk
Tlf. 5780 4387 eller 3124 2589

Jørgen Pedersen og Anan Sutthi

Swimmingpool

Legeplads

Så blev det efterår og stadig med mange ud-
lejninger, det er dejligt at huset bliver så flittig 
brugt.

De mange udlejninger besværliggør, at få 
gjort noget ved huset, men et af de ønskede 
projekter var at få malet anretterkøkkenet, og 
det blev der tid til. 

På sidste bestyrelsesmøde valgte Kim Jacob-
sen, som har været formand siden sidste 
generalforsamling at gå af, grundet personlige 

Nyt fra forsamlingshuset
årsager, det er vi selvfølgelig kede af, men Mai-
ken Hansen er igen trådt ind som formand.
 
Vores næste projekt kræver nogle flere penge, 
så bestyrelsen har besluttet at overskuddet 
fra høstfesten og gavespillet skal gå til en ny 
rampe til handicappede, da den gamle rampe 
ved bagindgangen er helt færdig. I samme 
forbindelse vil vi gerne lave et rygerrum, så 
rygere kan stå i tørvejr og ryge.

Nu er høstfesten og gavespillet vel overstået 
og man må sige at begge arrangementer var 
en succes. Der skal i den forbindelse siges en 
stor TAK til Liv i Stenlille, som overrakte os 
en gavecheck på 5000 kr. som et tilskud til 
rampen. 

Med den tilslutning der var om høstfesten kan 
vi allerede nu godt love at der igen til næste 
år afholdes høstfest. Det var dejligt at se så 

mange glade og tilfredse gæster og selvom kø-
det var lidt forsinket, så var der ikke en finger 
at sætte på den gode mad.

Vi takker også for underholdning, overrasket 
over en gang afrikaner dans og igen vores 
trofast bakkesangerinde. Musikken af Helms 
disco blev der danset til hele natten og travl-
heden i baren har givet forsamlingshuset et 
pænt overskud. Vi siger mange tak. 

Dagen efter afholdt vi gavespil, og her var 
fremmødet også rigtig fint. Der var en hyg-
gelig stemning og med omkring 80 gaver, 
var der en god mulighed for de omkring 90 
deltagende at få noget med hjem.

Vi siger mange tak for alle de virksomheder og 
forretninger som var med til at gøre det muligt 
at afholde endnu et års gavespil.

Bestyrelsen



              Service
                 &
            Maskiner

www.jjsm.dk
Tlf. 2685 7897

 Salg/reparation 
   Havemaskiner
     Cykler          

Hovedgaden 42B
4295 Stenlille
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Søndag 7. februar 2016 kl. 10.30 i 
 Stenmagle Kirke (i år er det den »rigtige« 
fastelavns-søndag).

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

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

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

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

 
Hjælp til Fastelavnssøndag 7. februar søges

Kære medlem 

Har du lyst til at hjælpe med at arrangere 
fastelavn søndag 7. februar 2016?

Har du lyst til at hjælpe, så kontakt udvalgs-
formand Birte Agathon på 4636 2189. Der er 
udvalgsmøde for alle interesserede onsdag 
den 13. januar kl.19, hos Birte på Stenmagle-
vej 23.

Fastelavn søn 7. feb. 2016Stenmagle
Antik- og Kræmmerhal
Over 700 kvm lopper indendøre 

med 
Antikke møbler

Nostalgi – loppeting – tøj
Byggevarer – døre – vinduer m.v.

Ting i kommission

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

Lej en stand: tlf. 6015 0724

Åbent hver lørdag kl. 10-16
Sorøvej 57, Stenmagle
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§ 1 Navn 
a) Foreningens navn er »Stenmagle Bylaug« 4295 
Stenlille. Hjemmehørende i Sorø kommune
 
§ 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 som lokalråd i relation til det offentlige 
og andre organisationer.

b) Bylaugets arrangementer omfatter børne- og 
familieaktiviteter, foredrag og debatskabende akti-
viteter, hvortil der ofte er knyttet deltagerbetaling.

c) Alle borgere i Sorø kommune samt andre med 
tilknytning til kommunen kan være medlemmer.

§ 3 Bestyrelsen
a) Bestyrelsen består af en formand og 4 besty-
relsesmedlemmer, så der i alt er 5 medlemmer i 
bestyrelsen. Alle funktioner, pånær formandspo-
sten, fordeles af bestyrelsen selv. Kassererposten 
skal dog meddeles under generalforsamlingen og 
er bundet til næste generalforsamling. Formanden 
vælges direkte af generalforsamlingen.

b) Alle vælges hver for en 3-årig periode, og vælges 
på skift, så højst 2 afgår samtidigt. Det skal med-
deles forud for hver generalforsamling, hvem der 
er på valg. Der kan kun ske genvalg af formand 2 
gange.

c) På generalforsamlingen vælges 2 suppleanter, 
der i valgt rækkefølge kan træde ind i bestyrelsen, 
såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide. Supple-
anten går ind i den pågældende persons resterende 
valgperiode, men erstatter ikke automatisk den 
afgåede persons funktioner. Dette besluttes på et 
bestyrelsesmøde.

d) Afgår formanden i utide, skal der på den efterføl-
gende generalforsamling være nyvalg af formand. 
Indtil da beslutter bestyrelsen, hvem der er midlerti-
dig formand, eller indkalder til ekstraordinær gene-
ralforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. 
Den nye formand må så ekstraordinært sidde den 
gamle formands periode ud, uden at denne periode 
tæller med i formandens max-periode med genvalg 
2 gange.

e) Bestyrelsen skal altid give suppleanterne mulig-
hed for at deltage på alle bestyrelsesmøder uden 
stemmeret, hvis de selv ønsker det. Suppleanterne 
skal modtage referater/indkaldelser til alle bestyrel-
sesmøde. Disse har dog ikke pligt til  at deltage.

§ 4 Hæftelse/regnskabsår
a) Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 
bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være 
formanden eller sekretæren.

b) Formanden kan meddele foreningens kasserer 
fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale 
indgåede forpligtigelser.

c) Foreningen hæfter alene med sin formue og 
ingen medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer 
hæfter personligt for foreningens indgåede forplig-
tigelser.

d) Regnskabsåret er 1. januar - 31. december.

§ 5 Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er højeste myndighed.

b) Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt 
inden 1. april.

c) Medlemskontingentet til året efter vedtages på 
generalforsamlingen.

d) Alle fremmødte medlemmer fra 16 år har stem-
meret.

e) Alle medlemmer over 18 år er valgbare til besty-
relsen.

f) Alle valg og beslutninger vedtages ved simpelt 
stemmeflertal uanset antallet af fremmødte.

g) En generalforsamling skal være indkaldt ved 
annoncering i en husstandsomdelt ugeavis - 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 indkal-
des, hvis en fjerdedel af de registrerede medlemmer 
eller et flertal i bestyrelsen kræver det.

§ 6 Dagsorden på ordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent/referent.

2. Formandens beretning og godkendelse heraf.

3. Fremlæggelse af et revideret regnskab, og godken-
delse heraf.

4. Indkommende forslag.

5. Fremlæggelse af budget.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg til bestyrelsen i.h.t. §3 og meddelt i indkal-
delsen.

8. Evt. kort pause, mens den nyvalgte bestyrelse 
konstituerer sig og meddeler navn på kasserer.

9. Evt.

§ 7 Opløsning
a) Bylauget kan kun opløses på en generalforsam-
ling – Der skal være 2/3 flertal blandt samtlige 
medlemmer herfor på en ordinær generalforsam-
ling. Såfremt dette ikke kan opnås skal der være 
simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling.

b) Der holdes auktion over bylaugets aktiver og in-
ventar. Det indkommende beløb, samt evt. midler 
i bylaugets kasse, overføres til velgørende formål 
efter generalforsamlingens flertalsafgørelse

Stenmagle, marts 2013

 

VEDTÆGTER – pr. marts 2013
Se dagsorden til ekstraordinær generalforsamling først i bladet.

Wellness House Massage
Lider du af hovedpine, har du muskel-, sene- eller ledproble-
mer, er du stresset eller trænger du bare til at forkæle dig selv?

Vi har Thai-massage, Urtemassage, Oliemassage og 
Sportsmassage.

Hovedgaden 79 (tidl. kiosk v/Uno-X-tanken) 
4295 Stenlille  .  Tlf. 7131 7948 eller 3124 2589



Bestyrelsen   
Formand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille gn-projektering@email.dk 4030 7731
Næstformand Marianne Justesen  Sorøvej 551, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  2427 7794
Sekretær (efterlyses)  
»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  Steen Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  steen.agathon@gmail.com  4636 2189

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

HUSK STOF TIL BÅDE HJEMMESIDE OG BUDBRINGER!

Medlemsbladet »Budbringer« – og hjemmesiden www.SteNMAGle.dK

Næste Budbringer (Nr. 65) har deadline 31. januar og udkommer midt/sidst i februar 2016. 
Deadline er 4 gange årligt, ca. 1. august (efterår), 1. november (vinter), 1. februar (forår) og 1. maj 
(sommer). Stof kan afleveres til ethvert bestyrelsesmedlem eller til redaktøren Preben Lemann. 

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

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

Stenlille Naturgaslager

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

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


