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Sommerfest i Stenmagle

www.lemann.dk

Postkort • bøger • hæfter • digitaltryk
brevpapir • bannere • plakater • skilte
blanketsæt • konvolutter • kopi • brochurer
Speciale i digitaltrykte bøger i små oplag
Rønnevej 4 • Stenmagle • 4295 Stenlille • 40 68 00 59

Sikringsaften d. 2.10.2013

Bylaugets fremtid

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.

Lørdag den 3. august var flere af bylaugets
bestyrelsesmedlemmer og aktive hjælpere
samlet til en lille sommerkomsammen. Her
blev fremtiden drøftet, – bl.a. hvilke aktiviteter vi skulle have den næste sæson.

Vi får bl.a. besøg af:

•
•
•
•

Tømrer
Glarmester
Sikringskonsulent
Låsesmed

anretning samt kaffe/te og kage. Tilmelding
skal ske til Henriette Grane senest 27. september 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 den
2. oktober 2013 kl. 18.00.

De vil hver især fortælle og demonstrere hvordan du kan gøre dit hjem til et mere sikkert og
Gert visitkort 231105v2 23/11/05
trygt sted at være. – Der vil blive serveret en let

11:59

Side 1

TØMREREN

Tlf. 57 88 66 30

Bil 40 30 77 31
Gert Nielsen
Tømrermester

Sorøvej 55-57 · Stenmagle · 4295 Stenlille
Fax: 5788 6631 · E-mail: gn-projektering@email.dk

Bestyrelsesmøder/generalforsamling
Næste bestyrelsesmøder ligger alle kl. 19.30
i Fattighuset, og er datosat til onsdag den 30.
oktober 2013, onsdag den 29. januar 2014,
onsdag den 12. marts 2014 – og endelig er der
generalforsamling onsdag den 19. marts 2014
– ligeledes kl. 19.30 i Fattighuset.

PR-arrangement i Stenlille Kulturhus, lørdag den 24. august 2013
Vi deltager for at vise at vi er medlem af
kulturhuset, - og vi kan deltage med loppeting
i mindre omfang, for at gøre det lidt festligt,
– ligesom vi ligger en stak Budbringere frem,
som alle kan se. Marianne er tovholder. Der
kommer mange andre foreninger og der bliver
salg af bøger og malerier.

Terrasser, carporte, lofter, vinduer, reparation af tage, kontor indvendig,
ruminddeling, køkken og bad, nybygninger og iøvrigt hvad du ønsker!

Oprydning ved og i Fattighuset - ny
legeplads
Vi rydder pladsen foran huset, så en evt. ny
legeplads kan ligge i læ og væk fra Sorøvejen,
ligesom der her er mest sol. Vi må udnytte
skrænten op til nabogrunden, og her anbringe
legehus med rutsjebane og en gynge. Al brug
sker på eget ansvar, men bylauget vil her
kunne holde øje med at tingene bliver vedligeholdt. Samtidig skal vi have ryddet godt op
indenfor. Næste vedligeholdelsesarrangement
er lørdag den 28. september fra kl. 10, – evt.
med start fredag aften med gravemaskine.
Henv. til Gert, hvis du har ideer og vil deltage.

Ny kropsholdning
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
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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
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Bylaugets fremtid fortsat
svinestalden på Mejerivej 8. Tilmelding senest
fredag den 27. september til Henriette.

Cykelture og løbeklub

Udlån af ting til medlemmerne
Foruden pavillon og grill, er det muligt for
medlemmer at låne rullestillads og et køleskab til drikkevarer (stort skab med glaslåge
foran). Disse ting befinder sig hos Gert på
Holmsgård og al henvendelse om leje (kr.
100,-) + depositium på kr. 500,- skal ske til
formanden. Se bagsiden.

Sikrings-aften med tømrer, glarmester, sikringskonsulent og låsesmed

Løbeklubben er nu nedlagt p.g.a. mangel på
tovholder. Stor tak til Birgit for sin ihærdighed
gennem flere år. Cykelture forbliver en årlig
natur- eller historietur i september. I år er det
søndag den 8. september kl. 10 fra Fattig
huset, Stenmaglevej 5. Preben er tovholder.
Hvis man er mere interesseret i cykel- eller
løbeture, anbefales Stenlille, der har gode
klubber.

Aktiviteter i samarbejde med
Hindutemplet
Vi har været inviteret til at se lokaliteterne og
spise mad sammen. Det var et fint initiativ, og
vi håber at det lykkes at få et spændende tempel i gang. Vi er meget åbne for et fremtidigt
samarbejde, men er også klar over, at der er
mange startvanskeligheder, som skal have sin
tid for at blive klaret.

Vi prøver igen onsdag den 2. oktober kl.
18.00 med en let anretning. Det foregår i

Stenmagle Maskinstation

v/Jens Stilling Nielsen . Engkrogen 12 . 4295 Stenlille
tlf. 5918 8656 . mobil 2029 1578 . www.stenmaglemaskinstation.dk
Landbrugs- og entreprenørarb.
Jordbearbejdning
Såning og høst
Skårlægning . presning
etablering af sø . snerydning
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Samarbejde med kirken omkring
juletræs-tænding og fastelavn
Det fungerer fint og bør fortsætte uændret.
Gert er tovholder for opsætning af juletræet,
og Marianne for det øvrige arrangement. I
2014 er 1. søndag i Advent den 1. december.
Til fastelavn, der i 2014 ligger søndag den 2.
marts, er Gert tovholder.
Begge arrangementer sker i tæt samarbejde
med Maria Hjort, der står for alt det kirkelige,
og kirken betaler for materialer (tønder, slik
etc.), mens bylauget klarer alt det praktiske
omkring arrangementerne iøvrigt.

Fællesspisning for hyggeaftener/
foredrag
Omkring fællesspisning har vi ikke de nødvendige faciliteter. Der er gode arrangementer
i Niløse og Munke Bjergby, der fungerer godt,
og man kan melde sig ind her. Vi er klar til
ideer omkring foredrag, der skal blot komme
en tovholder med en god idé.

Sankthansbål på hverdage?
Forslag om næste år, hvor sankthans er en
mandag, at flytte festen til lørdag den 21.
juni. Det skal være en »lille« fest fra kl. 19.30
om aftenen, med grill og hygge, og vi vil så
kalde det en »midsommeraften«, hvor man

kunne medbringe egne grillvarer, tallerkener
og bestik, og ikke et sankthansarrangement.
Der var både for og imod, men det endte med
at vi ville forsøge med et lørdagsarrangement
i 2014 (21. juni). På den måde kunne de, der
har lyst, også deltage i Stenlilles sankthansbål,
der arrangeres af spejderne.

Hvad sker der i Assentorp?
Æggene er desværre begyndt at skalle igen.
Vi havde en debat om manglende primer
etc. men kunne ellers ikke gøre mere. Vi må i
dialog med Arne Markussen, der ejer æggene
– og evt. gå ind også med økonomiske midler.
Gert snakker med Arne.
Projektet omkring gadekæret ligger nu i regi
af en egen forening, men bylauget er til enhver
tid klar til at støtte op omkring det spændende
projekt. Er du interesseret i at vide mere, så tag
fat i Torben og Mai-Britt (Bjælkehøj).

Brugskunst • Salg af pileflet
Alt i blomsterbinderi
Bryllup • Begravelser
Dekorationer • Fest • Hverdag
www.rosenstalden.dk
Find os også på Facebook
v/Heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup Åbningstider

51 22 22 20

Onsdag-fredag 10-17.30
Lørdag 10-14
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Bylaugets fremtid fortsat
Affaldsindsamling - skal vi det? Det
er de samme 5-10 personer hvert år.
Vi har for en del år siden gjort det på vores
eget valgte tidspunkt og ikke på den dag, der
var planlagt af Danske Naturfredningsforening. – Vi har derfor valgt igen at prøve at
finde en mere hensigtsmæssigt dato, hvor vi
kombinerer en affaldsdag med lidt festligt,
så det bliver sjovt at være med. Henriette er
tovholder og melder senere ud med datoen.

Hvad sker der i Vandløse?

Annoncører - både til blad og
hjemmeside

Vi har modtaget fortællinger fra Bent Warburg
via Henriette - men vi har ikke hørt om interesse for at lave andet, fx en legeplads. Der er
en vejfest den 17. august, og her vil Henriette
nævne bylauget og at vi står klar til at hjælpe
– ved fx at bringe information i Budbringer
og på hjemmesiden. I samme snak talte vi om
Nyrup Borgerforening, der p.t. desværre ligger
lidt underdrejet. Men her blev vi også enige
om, at det var vigtigere at de selv kom på fode
igen end at vi andre blandede os. Foreningen
skal nok komme i gang igen på et tidspunkt.

Selv om vi har en god fast skare af annoncører falder der dog af og til en enkelt fra.
Vi skal derfor hele tiden være vågen overfor
nye emner og firmaer, der kunne tænke sig
at støtte bylauget. Firmaer skal vide, at det er
fradragsberettiget, blot der ligger en reklameværdi, og det gør der jo med en annonce
i bladet! Forskellige emner blev drøftet, og i
lokalområdet er der faktisk en masse firmaer,
der ikke har en fysisk butik ud til gaden, men
har en eller anden form for internetfirma. Der
er mange flere i lokalområdet end vi umid-

delbart tror. Måske disse også kunne have
interesse i at have en lokal basis med kunder?
Derfor en opfordring til dig, der har en internetforretning. Sæt en annonce i Budbringer og
på hjemmesiden, så du bliver kendt i lokalområdet.

Skribenter
Vi har også til enhver tid behov for flere til at
skrive både i Budbringer og hjemmeside. Meld
dig til redaktøren. Det er da sjovt at få netop
din gode historie – eller andet, du brænder for
at fortælle eller sætte i gang – det er helt gratis
og det er en oplagt mulighed for dig at bruge
Budbringer eller www.stenmagle.dk til at blive
kendt i lokalområdet.

det er nu engang sjovere at bo i et område,
hvor man kender sine nærmeste og kan leve
fredeligt sammen, uden nabostridigheder (der
er en pestilens, ikke blot for de involverede,
men også for alle andre omkring dem). Det
drejer sig om den personlige kontakt og at vi
interesserer os for hinanden, og er parat til at
hjælpe hinanden, når behovet er der. Kom og
vær med, hvis du har lyst!
Snakken affødte en idé fra Inge og John - om
en hyggeaften på Fasanvænget med »sort
sild«. Det skulle efter sigende være en rigtig
lækkerbidsken, og så er der noget med, at der
måske følger en snaps med. – Vi glæder os til
at høre om en dato :-)

Andre/nye ideer til aktiviteter og
hvordan vi får aktiveret flere
medlemmer
Vi var enige om, at det ikke er nok at skrive
om det her i bladet eller på hjemmesiden,
hvis vi skal have flere nye aktiveret. Det er den
personlig kontakt, det drejer sig om! Vi skal
hver især tage fat i venner, naboer, genboer
og bagboer – om at være aktive i lokalsamfundet, så man ikke murer sig inde. Omvendt
skal der heller ikke ske et pres på nogen. Hvis
man vil være sig selv og ikke være en del af et
lokalsamfund, skal det også accepteres. Men

WWW.BORDEBAENKE.DK
JR@BORDEBAENKE.DK
JOHNNY ROLSTED
SORØVEJ 96, 4296 NYRUP
MOBIL 24 42 90 47
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Hvad sker i lokalområdet?

onsdag, 2. oktober kl. 18.00
Sikringsaften, Mejerivej 8b.

Cykeltur i lokalområdet -

søndag den 8. september.

lørdag, 5. oktober
SIF: Tøjbazar Stenlille-Hallen

Hvis det hele står med fed skrift er arrangementet bylaugets.

tirsdag 8. oktober kl. 10-11.30 i Sognegården.
Sangcafé med Klaus og Pia.

AUGUST

onsdag 30. oktober kl. 19.30 i Fattighuset.
Bylaug-bestyrelsesmøde.

lørdag 24. august - forenings-PR-arrangement i Stenlille Kulturhus kl. 10-14

SEPTEMBER

søndag 15. september kl. 10.30 i Stenmagle
Kirke. Høstgudstjeneste med bl.a.
øl i våbenhuset.

tirsdag 3. september kl. 19.30 i Sognegården
i Stenlille – Hans Engell holder
foredrag om magtspillet i Danmark.
Hvem bestemmer?

lørdag 21. september kl. 15 i Sognegården.
Teater for de 3-6 årige.

onsdag 4. september kl. 16.30-18 i Stenlille
Kulturhus. Borgermøde om vores
velfærdsudfordringer.

søndag, 8. september CYKELTUR kl.
10 – se mere side 9.
tirsdag 10. september kl. 10-11.30 i Sognegården. Sangcafé med Klaus og Pia.

tirsdag 24. september kl. 19 i Sognegården.
Menighedsrådsmøde.

lørdag, 28. september kl. 10.00
Oprydning ved Fattighuset.

NOVEMBER
fredag, 1. november
Deadline Budbringer 56
tirsdag 5. november kl. 19.30 i Sognegården.
Foredrag om Storm P.
tirsdag 12. november kl. 10-11.30 i Sognegården. Sangcafé med Klaus og Pia.
tirsdag 21. november kl. 19 i Sognegården.
Menighedsrådsmøde.

OKTOBER
tirsdag 1. oktober kl. 19.30 - Gospelkoret
Liberty i Stenmagle Kirke

Vi tager på cykeltur på »Naturens dag«
søndag den 8. september med start fra Fattighuset kl. 10 (man kan også støde til) – og
denne gang kører vi gennem de dybe skove
til Gl. Lårup, hvor vi holder frokostpause ved
bålhytten (ca 7 km fra Stenmagle – medbring
madpakke og drikkelse), og så triller vi videre
gennem Orebo Skov til Zen-Garden (5,5 km),
hvor vi officielt stopper. Bylauget giver lidt
tilskud, hvis man vil se haven. Herfra er der så
fri hjemkørsel. Kontakt Preben på 4068 0059
med spørgsmål. El-cykler er også velkomne :-)

DECEMBER
Søndag, 1. december kl. 15 Stenmagle
Kirke. Juletræstænding i
samarbejde med kirke & bylaug.

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

Rabat
15%

Marts/April

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

Peter Grane

Sikringskonsulent

V / Johnni Johansson
Engkrogen 6
4295 Stenlille
E-mail. jj@jjsm.dk WWW.jjsm.dk Mobil. 26857897
8 Budbringer nr. 55 – september 2013
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www.grane-sikring.dk
grane-sikring@grane-sikring.dk
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Stenmagleskoler
Af lokalhistoriker og fhv. overlærer på
Stenmagle Skole, Holger Jørgensen
Kong Frederik IV’s lov fra 1721 om oprettelse
af 240 skoler i rytterdistrikterne fik Sorø Akademi til at bygge en skole i hvert af sine sogne. I Stenmagle således en skole fra 1732.
Det var ikke skoler, som vi kender dem i dag.
Forordningen noterer, at i en del af byerne
findes bygninger, som kan anvendes. Ellers
må der bygges en ny. De gamle huse lappede
man lidt på, så de kunne bruges. Allerede i
1738 klagede man over, at klostret forsømte
skolehusene.
Jeg forestiller mig, at den første skole i Stenmagle var af denne type.

Den første skole i Stenmagle
Skolehuset lå på Stenmaglevej, matr. nr. 2, nu
i Toftegårds have og op til skellet til Holmsgårds have, således at skolelodden (jord, som
skoleholderen delvis skulle leve af) lå i en
strimmel mod nord. Skolelodden er altså en
del af den planlagte udstykning af byen fra
slutningen af 1700-tallet. Skolehuset beskrives som et af klosterets huse i mådelig stand

Den gamle skole
Degnebolig
(1742). I vejledningen står, at skolen skal være
så rummelig, at alle til skolen hørende børn
kan være der. Ved et lavt »tralværk« deles
stuen i en del til drengene og en del til pigerne.
Der var mange ting, der skulle tages stilling
til. Hvem skulle betale for bygningerne?
Hvem skulle vedligeholde dem. Hvad skulle
skoleholderen have i løn? Og meget andet.
Der skulle være stald for 2 køer og nogle får,
lejlighed til foder og brænde og for børnenes
skyld noget højere til loftet end i bøndernes
stuer. Til hver skolebygning skulle der lægges en tilstrækkelig kålhave. Det var nok ikke mange steder, hvor disse mål blev nået.

Om skoletiden i 1700-tallet
Fra påske til mikkelsdag holdtes skole kl.7-11

• Alt i tømrerarbejde
• Total, ombyg-, til- og nybyg
• Tag og facade, isolering, vinduer

om formiddagen og kl. 2-6 om eftermiddagen. Om vinteren kl. 9-12 og kl. 1-4. Børn, der
boede længere væk, måtte gå hjem kl. 3.
Hvordan mon forældrene har overholdt dette, hvor børn var en arbejdskraft fra 6-7 års alderen? Det viste sig også hurtigt vanskeligt at
få børnene i skole og forældrene modarbejdede sagen.
Skoleholderne, som senere kaldte skolemestre var oftest ikke-uddannede folk, men studenter eller forhenværende underofficerer
(der forsvarligen kunne læse, skrive og regne).
I 1812 solgtes den gamle skolebygning til
nedrivning – så den har været meget ringe,
men blev dog benyttet i de følgende 80 år til
bolig. Skolen skulle søges af børn fra Stenmagle, Nyrup, Vandløse og Assentorp. Det
har nok knebet at få børnene til at gå den lange vej i dårligt vejr og med datidens fodtøj.
Den første skole var på 8 fag bindingsværk,
hvoraf de 2 nok har været bolig for læreren
og 2 til dyrene. Bygningen ses stadig afsat på
kort mange år senere, så den er altså ikke revet ned, men benyttet til bolig. Skoleholderen
boede også stadig i bygningen i en årrække.
Degnen bor i Nyrup i 1812! Hvorfor mon han
gjorde det?
Vi kender lærerne for de første 100 år:
1732-1749 Willads Olufsen.
1750-1772 Peder Mørck – dårlig i tjenesten,
drikker som en svamp. Dør i 1772. Provsten

skrev i 1762: Stenlille og Stenmagle er et stort
hedenskab.
1772-1774 Edvard Place – forfremmes til kirkesanger (i Stenmagle).
1774-1781 Simon Severin Heide, meget dygtig, forfremmes til degn i Skamstrup-Frydendal.
1781-1788 Christoffer Boegh. Visitats i 1781:
Jeg fandt 27 børn, som kunne svare efter sin
alder. Jeg forundres. Børnene sendes i skole.
1788-1810 Søren Jensen Møller – en ældre
karl, der forsømte skolen. Amtmanden var på
skolen 2 gange uden at finde en eneste elev.
1810-1829 Jonas Christian Brøns. Den første
lærer i Stenmagle med lærereksamen (fra
Johnstrup), han er også medhjælper for degnen. Degnen var fra 1810 både skoleholder og
degn. Brøns flyttede i 1812 med skolen op ved
kirkegården. Denne bygning havde indtil da
været benyttet til bolig for degnen.
1829-1853 Rasmus Olsen.
Det var overalt et stort problem at forholdet
mellem skoleholder og degn var ulidelig dårligt. Præsten så ned på og ringeagtede degnen, og degnen ringeagtede skoleholderen.
Det blev i løbet af nogle år lidt bedre, da degneembedet blev nedlagt. Degneembedet blev
ved lov nedlagt ved ledighed efter 1794.

Den gamle degnebolig
Fra 1812 blev der så skole tæt op til kirkegårdsmuren i den tidligere degnebolig – deg-

DBI plastics
Protect your business

E-FREE BYG
Tlf. 40 21 82 70

Tømrermester Erik Friis, Søtoften, 4100 Ringsted, www.e-free.dk
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Solutions that Protect

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

neembedet nedlagt ved ledighed efter 1794.
Der skrives om skolen: Bygningen var meget
gammel, idet den skriver sig fra ca. år 1500.
Der var lavt til loftet, men lunt bag de tykke
mure af munkesten, skrev en af lærerne senere i embedsbogen. I 1845 blev der bygget en
ende til bygningen, hvor der var højere til loftet.
Ved en visitats i 1813 hedder det: Brøns er en
duelig lærer. I 1815 påtaler sognepræsten de
dårlige forhold med 1 lærer til 120 børn. Han
ønsker i skole i Vandløse for børn fra Nyrup
og Vandløse. Denne skole indvies dog først i
1832. En visitats noterer i 1837. Skolehuset meget godt, læreren meget duelig. 119 børn. I
1845: Skolehuset er under udvidelse. Der er
133 børn. Læreren har ved udsvævelse (druk)
foranlediget af et slet forhold til sin kone, så
han må holde medhjælper. I Vandløse skole
er der 68 børn.

Forholdene bedres for børnene efterhånden:
Der bygges en skole Vandløse i 1832, hvortil
der allerede ved udskiftningen var udlagt
jord. Den blev i bindingsværk og med stråtag,
som skik og brug var. Den holdt til 1911, hvor
der skråt over forbyggedes en ny skolebygning med forskole og hovedskole. Denne
nedlagdes, da centralskolen i Stenmagle toges i brug i 1958.
Assentorp fik en skole i 1868 og en forskole i
1895. Disse skolehuse holdt også indtil byggeriet af centralskolen i 1958.
Skolerne i Vandløse, Assentorp og Stenmagle
var alle 4-klassede: 2 klasser i forskolen og 2
klasser i hovedskolen.
Skolebygningen i Stenmagle blev solgt til privat brug. Den blev desværre revet ned 1955.

Stenmagle Forskole
I 1911 kom der en ekstra skole i
Stenmagle, idet der ligesom i
mange andre landsbyer byggedes en forskole
til de yngste børn. Her holdtes skole til 1958
for 1. -3. kl. indtil man tog centralskolen i
brug i 1958. Eleverne bar hver en bunke materialer, og så var den nye skole taget i brug.
Under flytningen forsvandt spanskrøret på
forunderlig vis, hvilket skabte en del uro.
Samtidig nedlagdes skolen i Vandløse fra
1911 med sine to lærerembeder, forskolen og
hovedskolen i Assentorp.

Lærere i denne periode:
1853-1883 Christian Bredal. Dygtig lærer.
Døde i embedet. Begravet på Stenmagle kirkegård.
1883-1890 Carl Christian Sørensen Povelsen.
1891-1917 Hans Peter Hansen Askegaard.
Død i embedet. Begravet på Stenmagle kirkegård.
1918-1948 Søren Sørensen Høegh. Fulgte
med til den nye skole i 1923.
1948-1971 Aage Jensen. Dygtig underviser.
Blev førstelærer og senere inspektør ved den
nye skole.

Nyt skolebyggeri
Tiden efter 2. verdenskrig er kaotisk for skolerne. Det er håbløst at skaffe vikarer – de
blev af mange afskygninger – og der var slet
ikke tale om uddannede lærere. De eksisterende lærerboliger fra 1800-tallet var ikke til
at prale med, især de elendige sanitære forhold. I 1952 så man på tegninger til en ny skole. Materialebevilling til den blev bevilget
sidst i 1956. Skolen blev klar 5. september
1958. Den nye skole kom til at koste ½ mill.
kroner, hvorfor nogle borgere kaldte bygge
riet »helt vildt«.
Stenmagle Centralskole
En efter tiden moderne skole med gymnastiksal, skolekøkken, træsløjd (og senere også
metalsløjd og fysiklokale).

Da sognet i 1958 fik en centralskole fortsatte
man med at benytte skolebygningen fra 1923
til undervisning indtil den blev overtaget af
skolefritidsordningen (SFO).
Der var nu kun 1 skole i sognet med 260 børn
fordelt i 10 klasser samt 8 lærere.
Blandt lærerne huskes Aage Jensen (førstelærer), Iversen, Damgaard, Jørgensen, frk. Andersen og fru Andersen, samt et par vikarer.
Fra skoleåret 1959/60 gik man over til augustskoleår.
Fra 1961 indførtes 8. kl. og 10. kl. fra 1968. Dette varer dog kun til 1974, hvorefter elevtallet
daler voldsomt, hvor skolen går fra at være
to-sporet til at være 1-sporet. Fra 1969 indføres lørdagsfri og fra 1973 kommer der en børnehaveklasse. I 2002 udbygges skolen ud
mod Sorøvej med en flot glasfacade.
I 2012 nedlægges hele skolen og eleverne flyttes til Stenlille. Der var således skole i Stenmagle i 280 år fra 1732-2012.
Seneste skoleledere ved Centralskolen:
1972 - 1982 Lars Peter Christiansen
1982 - 1983 Ernst Harder
1983 - 1986 Bent Christian Mikkelsen
1986 - 1992 Knud Andersen
1992 - 1998 Lis Gunnarson
1998 - 2002 Peter Svarre
2002 - 2008 Bo Kyhn Rasmussen
2009 - 2011 Søren Rytter Johansen

Minigraver, motorbør m.m. udlejes
F.eks. minigraver 1700kg
Pr. dag kr. 950,- + moms
Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup
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Birgit Jensen
Udviklingskonsulent

10:14

Side 1

Produktion
salg af økologisk okse- samt svinekød,
Grane og
Sikring
Vagt og sikkerhed
grøntsager
og meget andet

Birgit Jensen
Udviklingskonsulent

• Peter
LeveringGrane
til institutioner og private.
Sikringskonsulent
• Faste vareture på Sjælland.
• Bondegårdsferie.
21 75 01 04
– du
er også velkommen i vores gårdbutik.
www.grane-sikring.dk
Endv.: Teambuilding-arrangementer.

Sorøvej 55 Stenmagle 4295 Stenlille
Sorøvej 55 Stenmagle 4295 Stenlille
Email: info@hr-plus.dk www.hr-plus.dk
Email: info@hr-plus.dk www.hr-plus.dk
Mobil 41 10 65 70
Mobil 41 10 65 70

grane-sikring@grane-sikring.dk

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
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Bestyrelsen
Oldermand Gert Nielsen
Næstformand Marianne Justesen
Sekretær Henriette Grane
»Hus-far« John Kristiansson
Kasserer /red. Preben Lemann

Sorøvej 57, 4295 Stenlille
Sorøvej 90, 4295 Stenlille
Vanløsevej 25, 4370 St. Merløse
Fasanvænget 2, 4295 Stenlille
Rønnevej 4, 4295 Stenlille

gn-projektering@email.dk 4030 7731
marianne.justesen@privat.dk 5789 0177
henriettegrane@hotmail.dk 6092 3886
i_j@privat.dk
4089 1699
lemann.grafisk@gmail.com 4068 0059

Suppleant Vinni Jensen
Suppleant Birte Agathon

Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille vs@dlgtele.dk
Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille birte.agathon@gmail.com

5780 4941
4636 2189

Revisor Torben Kamper

Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille torben0605@gmail.com

5780 4732

Udlejningseffekter for medlemmer:

Grill
Pavillon 5x10 m (2011)
Rullestillads
Køleskab til drikkevarer

kr. 0,- (dep. kr. 50,-)
kr. 0,- (dep. kr. 500,-)
kr. 100,-/weekend (dep.kr.500,-)
kr. 100,-/weekend (dep.kr.500,-)

Marianne
Marianne
Gert Nielsen
Gert Nielsen

5789 0177
5789 0177
4030 7731
4030 7731

Medlemsbladet »Budbringer« – og hjemmesiden www.stenmagle.dk

Næste Budbringer (Nr. 56) har deadline 30. oktober og udkommer sidste halvdel af november 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.

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

Stenlille Naturgaslager
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
1 B1 B
• 4296
Nyrup
Stenlille
Naturgaslager• •Merløsevej
Merløsevej
• 4296
Nyrup
Tlf
E-mail hla@dong.dk
Tlf.4517
9955 1785
4029 • E-mail:
anehj@dongenergy.dk

