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Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

En aktiv sommerperiode: Cykeltur, Sct. Hans bål,
Åmosetur, Øko-aften og 1. hjælp, – men andre
ting er med i bladet, Engkrogen 10, Stenmaglevej
19, Forsamlingshusets kræmmermarkedsprogram, de gamle skolebygninger i området, campingplads og galleri Granlyn. Her på forsiden
har vi så valgt at vise hverdagens helte i form af
deltagerne fra affaldsindsamlingen søndag den
15. april. Det kan godt være at mange ikke forstår,
hvorfor man gider, men det er faktisk en utrolig
rar fornemmelse at gøre et sjovt stykke arbejde
helt uden andet formål end, at gøre det bare lidt
pænere i lokalområdet. Men læs lidt mere her om
under »vrøvlet« på side 15.
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Oldermandsævl
Oldermand Henning Højte Hansen

Forårs- og sommersæsonen er i gang. Der var
cykeltur i Assentorpområdet. Jeg håber, at de der
deltog, fik en interessant og hyggelig tur.
Livet går sin gang i vores lokalsamfund, og set
fra bylauget går tiden til tider stærkere end projekterne kan følge med. Fattighuset har af naturlige grunde været i dvale, men vi er nu i stand
til at udnytte huset til møder og arangementer.
I forbindelse med istandsættelse af huset, er der
stadig opgaver til sommer. Alle medlemmer er
velkomne til at kikke ind.

Menighedsrådene Stenlille/Stenmagle afholder
Grundlovsfest den 5. juni. Det er nok overstået
når du læser dette, men vi synes, det er et rigtigt
godt initiativ, som vores præst Maria Hjort har
taget.
Der er Åmosetur til september, Øko-aften i oktober samt 1. hjælp i oktober-november. Endvidere
forsøges der igen at blive opbakning til at få sat
æggene i Assentorp i bedre stand. Men se yderligere om alle arrangementerne inde i bladet.
Hermed ønskes alle læsere en god sommer.
Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen

Vi holder vore vante arrangementer her i foråret.
Der er Sct. Hans bål og vores deltagelse med en
annonce
20/03/07
9:22 Side 1
bod2007
på Stenmagle
kræmmermarked.

Kontingentbetaling til bylauget
Vores økonomimester Vinni oplyser, at du er
meget velkommen til at overføre medlemskontingentet på kr. 100,- via netbank.
Bylaugets bankkonto har reg. 3512 og kto.
3516 135 727.
Husk at skrive navn og adresse, så vi kan se,
hvor pengene kommer fra!!!

v/Susanne Richardt

Enghavevej 10A · 4295 Stenlille
Åbent: ma-fr 9-17.30 · lø 9-13

Tlf. 57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed...

www.stenlilleblomster.dk
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Skt. Hans bål
i Stenmagle
Fredag aften den 23. juni på Stenmaglevej 17
Fra kl. 20.00
Hvor boderne åbner med salg af
vand - øl - kaffe - te - kager - is - pølser
Kl. 21.00
Båltale

VI SKUBBER ALT TIL SIDE FOR DEM

Annonce 2007

Hvorefter bålet tændes
Fællessang og alm. fælleshygge
20/03/07 9:55 Alle
Side 1er velkomne!

Sorø Maskinudlejning
Metalvej 29 · 4180 Sorø
Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71

www.soroemaskinudlejning.dk · sm@soroemaskinudlejning.dk

Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.
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Klar til start

Det er nu 3. afsnit af følgetonen om Engkrogen
10. Det er usædvanligt, at vi følger byggeprojekter op på denne tætte vis, med der sker også meget. Jesper har nu revet hele gården ned, og som
det kan ses af billederne, har det været med det
store udstyr.
Alslib-annonce
2007 ikke
20/03/07
10:21
Det foregår heller
uden dramatik
– denSide
21.
april brændte Jesper bål, det løb fra ham ind i stalden, hvor der var store mængder gammelt halm,

M E TA L S L I B E R I

v/Anders Larsen
Mejerivej 7 · Stenmagle
4296 Nyrup



Stenmagle-budbringer nr. 30 – Juni 2007

skaden var ikke stor, men Jesper måtte for en sikkerheds skyld orientere brandvæsenet, der kom
og deltog i slukningen, med fuld udrykning.
Jesper er nu klar til genopbygning og afventer
den endelige byggetilladelse. Der er ryddet op,
1solgt adskillige tons skrotjern (ca. 20 ), og kørt en
ukendt mængde brokker og affald væk.
HHH

Knive og sakse slibes
Kobber og messing pudses

57 80 3180

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 førstehjælpskendskab.
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 grundlæggende
førstehjælp. Prisen er KUN kr. 125,- incl. førstehjælpsbog, nødvendige materialer og kursusbevis!
Kurset afholdes 4 tirsdagsaftener i uge 43-46, d.
23. og 30. okt. samt d. 6. og 13. nov. 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.

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 mølle-princippet
(max 16 deltagere).

Kursusindhold
Bl.a. trinvis førstehjælp til både børn og voksne, hjertemassage, førstehjælp til ulykker i hjemmet, på jobbet, i
traﬁ2007
kken og 20/03/07
i fritiden, basal9:59
sygdomslære,
Annonce
Side ledskader,
1
brud, chock-forebyggelse, basal anatomi og masser af
praktiske øvelser.

Torvet 27 · 4293 Dianalund

45 12 18 30
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Cykelturen til Åmosen
Fra Bodal fortsatte vi gennem Sandlyng skov,
over Sandlyng å til Granbakkevej og videre til
Maglesvinget, hvor vi så og besteg “Bjerget”, der
i daglig tale kaldes Brunebanken, mens det officielt hedder Maglebjerg.
Efter en lille pause i den skønne natur og det dejlige vejr kørte vi hjem til Fattighuset, hvor vi fik
en tiltrængt kop kaffe med hjemmebag.
Årets traditionelle cykeltur fandt i år sted søndag
den 13. maj 2007.
Turens 11 deltagere startede fra bylaugets hus,
Fattighuset på Stenmaglevej, kl. 10 i et dejligt
friskt forårsvejr.

En helt igennem god og vellykket tur, som foregik i et tempo, hvor alle kunne være med og med
højt humør hele vejen.
John, Birthe og Torben

Vi kørte ad Stenmaglevej via Assentorp til Ppladsen ved Maglemosevej og videre ud i Åmosen, hvor vi så Kongemosen - med den skønne
natur og fugleliv.
Turen fortsatte ud ad Maglemosevej helt til Bodal,
hvor vi spiste den medbragte mad.
DEN FRISKE

Fordi vi ikke er ligeglade

STENLILLE

Stationsvej 6 · Tlf. 57 80 50 60
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Åmosetur i september

Lørdag den 22. September 2007 laver vi en biltur
til Åmoseområdet. Vi er ved at undersøge, om det
er muligt at lave en spændende tur nord for åen,
da vi for 2 år siden havde en tur i Kongsted-Verup-Bodal-området.
Det er lokalhistorikeren Jørgen Mogensen, kendt
fra bl.a. bøgerne ”Langs Ldv. 255”, der står for
indholdet, og rent praktisk mødes man kl. 10
på P-pladsen ved Forsamlingshuset/Stenmagle
Skole
på Sorøvej,
hvor bilerne
fyldes
op. Turen
er
Annonce
2007
20/03/07
10:03
Side
1
gratis, men der skal dog betales 20 kr. pr. næse
til chaufføren til benzinpenge. Man medbringer

selv madpakke, drikkelse, kaffe m.v.
Forud for turen kan man også tirsdag aften 18.
September høre et foredrag af Jørgen Mogensen
om Åmosens afvanding på grundlag af Sv. Aa.
Oustrups unikke fotografier fra 1954-64. Disse
fotos har kun en gang før været vist offentligt.
Desuden vil Jørgen Mogensen komme ind på
naturen i Åmosen. – Foredraget finder sted i bylaugets hus, det gamle fattighus, Stenmaglevej 5
kl. 19.30 til ca. 21.30. Prisen er kr. 50,- pr. deltager,
og dækker husleje, samt kaffe/te og kage.
(Billedet er en af tavlerne fra Kongemosen)

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
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Kræmmermarked den 13.-15. juli
Programudkastet er som det ser ud her ved bladets deadline. Der sker helt sikkert små ændringer!
Fredag den. 13 juli
18:00 Kræmmermarked med boder og øltelt
åbner.
20:00 Happy hour: dobbelt op i øl til kl. 21:00.
der vil være dart m.m.
22:00 Festpladsen lukker.

12:00

13:00
Lørdag den. 14 juli
09:00 Åbning af festpladsen med Stenlille
jagthornsblæsere.
09:00 Gratis kaffebord sponsoreret af Stenlille
bageren og Merko Stenlille.
10:00 Stenlille Jagthornsblæsere spiller og kaffebord afsluttes.
Kl. 10:00 Kræmmermarkedet åbner med tombola, skydetelt, salg fra boder og øltelt
mv.
10:00 Skattejagt for børn.
10:00 Salg af lodder til årets flagspil starter.
Herluf
kommer
og kører med
heste-Side
Jesper10:00
annonce
2007
20/03/07
10:33
vogn.
10:30 Agility-opvisning - De dygtige hunde og

15:30
17:30
18:00
18:30

20:00
121:00

01:00

ejere fra Hvalsø Hundevenner team hot
dogs præsenterer deres evner. Tag din
egen hund med og prøv!
Salg af frisksmurt smørrebrød, lune
frikadeller, varm flæskesteg og fastfood
åbnes.
Veteran Traktor Ringridning og kåring
af vindere.
Veterantraktor optog med præsentation
ved Knud Larsen.
Teltet lukkes for afrydning.
Teltet åbnes for gæster med billet. Kan
købes i kiosken i Stenlille
Teltet: Stegt flæsk med nye kartofler
og persillesovs “Spis hvad du kan for
65,- kr.” For gæster med billet. Egne
Drikkevarer må ikke medtages
Teltet: Musik og dans. For gæster med
billet.
Teltet åbnes - musik og dans - fri entre.
Festpladsen lukker.
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Søndag d. 15 juli:
09:00 Morgenkaffe, rundstykker mv. kan, mod
forhåndsbestilling lørdag, købes i teltet.
10:00 Markedet åbner med skydetelt, salg fra
boder og øltelt mv.
10:00 Børnekræmmermarked til kl.13:30 gratis
stadeplads for børn under 14 år.
10:00 Skattejagt for børn indledes.
10:00 Herluf kører med hestevogn i omegnen
11:00 Sjællands motorveteraner

11:00
11:30
12:00
13:30
16:00
16:30

Fritidsfabrikken viser os hvad de laver
stavgang, kroket, vikingespil m. m
Præs. af Sjællands motorveteraner
GRATIS SILDEBORD - ved køb af en
genstand i teltet. Til kl.13:00
Fugleskydnings konkurrence
Vindere af årets flagspil kåres.
Stenmagle forsamlingshus kræmmermarked 2007 slutter.

Stenmaglevej 19
Vi har den 1. april 2007 overtaget huset Stenmaglevej 19. Et dejligt hus med sjæl og charme som
Jesper og Hanne Schrøder har formået at ombygge og modernisere en del gennem de sidste 10 år.
Vi har nu taget en bid mere gennem april måned
og er flyttet ind omkring 1. maj.
Johnny kommer oprindeligt fra Grevinge. Han er
maskinarbejder og arbejder i Holbæk. Som bibeskæftigelse kører han og fælder træer og fræser
træstubbe,
mm. 10:09 Side 1
annonce
2007 bambus
20/03/07
Så har du brug for et tilbud – så ring på tlf. 24 45
00 86

CHRIS
JENSEN

Karina er født og opvokset i Stenlille og har gennem mange år været og er fortsat meget aktiv
indenfor Stenlille Idrætsforenings Gymnastikafdeling. Bl.a med undervisning i Pilates, Effekt,
Power Walking og Stavgang.
Hun er sygeplejerske og arbejder i Sorø Hjemmepleje.
Vi glæder os til at møde vores naboer og deltage i
de forskellige arrangementer her i Stenmagle.
Med venlig hilsen
Johnny og Karina

STENMAGLEVEJ 20 · DK-4295 STENLILLE

STENLILLE A/S

TELEFON 57 80 46 00
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Æggene i Assentorp er værd at
passe lidt på – æg os?

John Kristiansson fra bylaugets bestyrelsen
har flere gange nævnt, at det ville være en god
ide, om vi ikke skulle prøve at få samlet folk,
der ville være interesseret i at være med til at
vedligeholde æggene ved det tidligere hønseri
Højbodal.
Nu er John så handlingens mand, og han har
kontaktet den nuværende ejer af området med
de gamle hønseribygninger, Arne Markussen,
- og sammen er de blevet enige om, at det ville
da være et forsøg værd.
Annonce
2007
20/03/07
Sidelyst
1 til at
Derfor
opfordres
alle, der10:12
kunne have
give en hånd med, og også de, der måtte have
en god historie at fortælle om hønseriet, til at

Nyrup VVS- og
El-service aps

kontakte John på tlf. 36 89 16 99 eller mail: i_j@
privat.dk hvis man har lyst til at deltage i et
»ægge-udvalg«. Billedet øv.th. er et gammelt
foto, fra dengang ægget var flot.

SBM

Sandtoften 2 · 4296 Nyrup · Tlf. 57 80 30 33 · Biltlf. 20 12 63 15 · Fax 57 80 30 23

10
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ØKO-aften onsdag den 3. oktober
kl. 19.30 i Fattighuset
Vi gentager successen fra 2003, hvor Bjarne Krog fra Krogagergård S.f. Gyrstinge var på besøg med et
spændende udvalg af sine økologiske varer. Bjarne vil fortælle om sin åbne gård med besøgsgård, bondegårdsferie, bed & breakfast og ikke mindst gårdbutikken med slagterafdelingen. Nedenstående er fotos fra arrangementet i 2003, der foregik i Forsamlingshuset. Denne gang sker det i vores eget Fattighus.

annonce 2007

20/03/07

10:14

Side 1

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
Stenmagle-budbringer nr. 30 – Juni 2007
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Skolerne i vores område

læse med dem. Og når han endelig kom i skolen,
revsede han dem »utilbørlig med Rebtouge og
Knorte-Kiæppe«, og derfor nægtede man nu at
sende børnene i skole, før der kom en bedre skoleholder. – Under en uanmeldt amtsmandsvisitats i
1802 og 1803 fandtes ingen af gangene et eneste
barn i skolen, og skoleborde og bænke var udlånt
til naboens gilde.

Der blev oprettet skolevæsen i 1732 i Sorø Akademis godser, og heriblandt Stenmagle. Der har
således været skolevæsen nu i 275 år, men de
første skolebygninger var små »brugbare« bindingsværkshuse, som ikke længere umiddelbart
kan findes. Der har bl.a. været skole i et hus på
Stenmaglevej mellem Holmsgård og Toftegård.
Huset ses stadig på et postkort fra 1909 (øverst).
Fra en provstevisitats fra 1739 hedder det f.eks.
– Stenmagle Skole søgtes oprindelig kun af Børnene fra Klostergodset i Stenmagle, Assentorp og
Nyrup, men ved Indretningen af Skolen i H.t. Forord. af 1739 enedes man om, at Sognets Proprietærgods ogsaa kunde søge den, naar Skolehuset
tilbyggedes 4 Fag. – Skoleholderen i Stenmagle
1732-49 hed Villads Olufsen. Blandt optegnelserne findes en del ikke særligt flatterende notater fra datidens skoleforhold. I 1798 blev der
f.eks. klaget over, at skoleholderen lod børnene
gå på gaden eller lege i skolestuen i stedet for at

12
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Degnekaldet blev nedlagt i 1812 og der tales nu
om en skoledirektion. I 1815 blev de dårlige forhold i Stenmagle påtalt. Der var een lærer for 120
børn, og ønsker om en skolebygning på Vandløse
Mark kom frem. Ved skoleplan af 1819 henlagdes
Vandløse, Nyrup og Kyringe til en påtænkt skole
i Vandløse. I 1826 kom man så vidt at man ansatte
en lærer, men skolen opførtes ikke før 1831.
Stenmagle skole 1812-1923
Den lå umiddelbart vest for kirken, helt op til
kirkegårdsmuren og 30-40 m fra kirkens sydlige
gavl, og var oprindelig degnebolig. På bygningen
sad en egeplanke med indskriften E.D.P A.M.D.

1775. – E.D.P. er navnet på degnen Edvard de Place, der blev skoleholder, siden også degn i Stenmagle. Her var han tilknyttet i perioden 1773-1799.
1812 indrettes en skolestue i den ende, som ligger
nærmest kirken. I året 1845 bygges et nyt lokale til
i modsatte ende. Bygningen fungerer som skole
indtil 1923. Bygningen blev revet ned i 1955, hvor
den til sidst tjente som bolig for 3 familier.
Vandløse skole 1832-1911
Merløsevej 26, syd for landevejen til St. Merløse.
Bygget i 1831 og indviet 1. feb. 1832. Nedlægges
som skole i 1911. Er efterfølgende privat beboelse,
meget forandret og uigenkendelig som skole, da
der er flere nyere bygninger omkring den gamle
skolebygning.
Assentorp skole 1857-1958
Assentorpvej 119. Indvies og tages i brug d. 9.
marts 1857. I 1907 indrettes gymnastiksal i skolens ubenyttede staldlænge. Nedlægges som
skole 1958. Billedet her er fra ca. 1925.
Assentorp forskole 1897-1958
Assentorpvej 107. Overfor den eksisterende skole,

med kun legepladsen imellem, bygges en skole til
de tre yngste årgange. Denne tages i brug 1897.
Skolen nedlægges i 1958. Lærerinde og elever
flyttes til Stenmagle skole. Fremtræder i dag meget forandret.

Stenmagle forskole 1909-1958
Sorøvej 49. 1909 opføres forskolen. Den indrettes
med skolestue forneden og bolig for lærerinde
foroven. De tre yngste klasser undervistes her.
Nedlægges som skole september 1958. Fremstår
ret uforandret i det ydre.
Vandløse skole 1911-1958
Merløsevej 17. Bygges i 1911 på den nordlige side
af Merløsevejen, ca. 200 m vestligere end den
gamle skole. Det er en stor og rummelig bygning,
og som en ny ting er der gymnastiksal. De samlede byggeudgifter i 1911 er 19.350 kr. – Skolebygningen havde gymnastiksal i midten og to klasselokaler i siderne. Stuehuset har været privatbolig.
Skolen nedlægges i 1958 og børnene flytter til
Stenmagle skole. I dag er bygningen privat beboelse, men der har bl.a. været frakkeskånerfabrik
i skolebygningen i en periode til 1996. Billedet
øverst her er fra ca. 1925.
Stenmagle skole 1923Sorøvej 35-37. Den ældste del af skolen opføres i
sommeren 1923, indvies og tages i brug den 29.
oktober 1923. Allerede i 1945 er ideen fremme om
at bygge ny centralskole i forbindelse med den
eksisterende skole. I foråret 1957 begynder byggeriet af den nye centralskole på et tilkøbt stykke
jord. Indvielsen holdes den 5. september 1958.
Den ældste del bruges nu som skolefritidsordning (SFO).
      
PLS
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Assentorp
Camping

Så kom solen og foråret atter til Assentorp og der
med slår campingpladsen op en ny sæson.
Der er sket meget herude på pladsen. Legepladsen har fået en opfriskning, sammen med minigolf anlægget.
Valhal er ved at være færdig, så her kan man
hygge sig med diverse spil, selv hvis vejret svigter. Swimmingpoolen og området omkring den
er ved at få en tiltrængt renovering. Så vi glæder
os meget til igen at se byens børn i vandet, når
sommerferien starter. Husk at man kan holde
børnefødselsdag ved swimmingpoolen.
Der er stadig hytter og campingvogne til udlejning, hvis man har brug for overnatningssteder
til venner og familie i anledningen af fest.
Grillen har frem til sommerferien åben hver fredag og lørdag aften, hvorefter der er åbent hver
dag.
Man kan stadig bestille morgenbrød, det skal
være bestilt dagen før inden kl. 19.00.

14
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Sekretær
vrøvl

Kræmmermarked 13- 15. juli
Vi efterlyser stadig ting til vores bod på kræmmermarkedet, som vi kan sælge, så hvis du har
noget du gerne vil skænke til Bylauget, så ring
til Marianne Justesen: 57 80 40 62 bedste efter kl.
17.00.
Liste over vores arrangementer i 2007

Sekretær Marianne Justesen

Affaldsindsamling (se forsidebillederne)
Affaldsindsamlingen d. 15. april var en dejlig
søndag med høj sol og godt humør blandt deltagerne fra Stenmagle bylaug. Vi mødtes ved Fattighuset med Klaus Nielsen fra Danmarks Naturfredningsforening kl. 10.00, hvor vi fik udleveret
tænger og poser til at indsamle affald.
Vi samlede affald langs hovedvejen ned til Stenlille, og vi fik samlet over 100 kg på den korte
strækning.
I hele Sorø kommune blev der samlet 800 kg affald i alt og på landsplan blev der samlet 122 tons
affald og 126.000 dåser.
Vi vil fra Stenmagle bylaugs side gentager sucAnnonce
2007
20/03/07
10:16 igen
Side
1
cessen
og deltage
i indsamlingen
til næste
år
– søndag d. 13. april. 2008 (sæt x allerede nu).

Lørdag d. 23. juni: Skt. Hans bål kl. 20.00 på
Stenmaglevej 17.
Fre-søn 13-15. juli: Stenmagle Kræmmermarkedsbod på skolens sportsplads.
Tirsdag 18. september: Foredrag om Åmosen ved
Jørgen Mogensen kl. 19.30-21.30 i Fattighuset,
Stenmaglevej 5.
Lørdag 22. september: Tur i Åmosen ved Jørgen
Mogensen kl. 10.00- 16.00 på P-pladsen ved
Forsamlingshuset .
Onsdag d. 3. oktober: Økologiaften med Bjarne
Krogh fra Krogagergård kl. 19.30 i Fattighuset.
Tirsdagene 23. og 30. oktober samt 6. og 13. november: 1. hjælpskursus på skolen.
Onsdag d. 14. november: Stenmagle Bylaugs
generalforsamling
Søndag d. 2. december: Juletræstænding kl. 15.00 i
kirken med gudstjeneste ved Maria Hjort.

E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma
Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage
Vinduer
Sokler
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Bestyrelsesadresser mv. 2007
Oldermand Henning Højte Hansen
Kassemester Vinni Jensen
Sekretær Marianne Justesen
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper
Bestyrelsesmedlem John Christophersen
Bestyrelsesmedlem Preben Lemann
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson
Bestyrelsesmedlem Birte Agathorn
Bestyrelsesmedlem Kennet Kristensen
Suppleant Inge Kristiansson
Suppleant Jens Rasmussen
Bilagskontrollant Torben Kamper
Bilagskontrollant Leif Hansen

Engkrogen 16 	4295 Stenlille hojte@stenmagle.dk
57 80 52 44
Stenmaglevej 21A 	4295 Stenlille vs@dlgtele.dk
57 80 49 41
Sorøvej 90 	4295 Stenlille marianne.justesen@privat.dk 57 80 40 62
Stenmaglevej 15 	4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk
57 80 47 32	
Rønnevej 2	4295 Stenlille annegretejohn@mail.dk
57 80 46 33
Rønnevej 4 	4295 Stenlille lemann@stenmagle.dk	40 68 00 59
Fasanvænget 2	4295 Stenlille i_j@privat.dk
36 89 16 99
Stenmaglevej 23	4295 Stenlille steen.agathon@tdcadsl.dk	46 36 21 89
Marienlunden 22	4296 Nyrup kennet@sponkie.dk
Fasanvænget 2	4295 Stenlille i_j@privat.dk
36 89 16 99
Hasselvej 3 	4295 Stenlille 		
57 80 58 90
Stenmaglevej 15 	4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk
57 80 47 32
Rønnevej 3 	4295 Stenlille 		
57 80 44 41

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

Henning 5780 5244
Marianne 5780 4062
Marianne 5780 4062

Medlemsbladet – Budbringer – og hjemmesiden – www.stenmagle.dk
Deadline til næste nummer (nr. 31) er den 17/9-2007, og bladet forventes at udkomme i starten af oktober. 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 hjemmesidelink
med, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. – Redaktionen til dette nummer bestod af: Marianne, John K., Torben (vores fotograf, der har ansvaret for de fleste fotos i bladet), Birthe og
Preben.
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