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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

Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

Kontingentbetaling til bylauget
Vores økonomimester Vinni oplyser, at du er 
meget velkommen til at overføre medlems-
kontingentet 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!!!

Nedenstående er uddrag af mit indlæg til Sorø 
Kommune, hvor jeg foreslår Stenmagle som årets 
landsby:

»Et landsbysamfunds fysiske udvikling og vækst« 
var emnet for årets landsby 2008, og det kunne 
fint være en beskrivelse af Stenmagle. Stenmagle 
er en levedygtig landsby, hvor industri og hånd-
værk giver en fornu�ig blanding, med de aktivite-
ter, som de frivillige foreninger kan tilbyde, de�e 
både enkeltvis og som samarbejdspartnere.
Den kulturelle vækst er først og fremmest a�æn-
gig af den opbakning, de lokale ildsjæle får. Der 
er her i Stenmagle en stor opbakning for de pro-
jekter, der igangsæ�es. Det bevirker, at der er no-
get at være fælles om, noget at snakke om, et fæl-
lesskab, der gør Stenmagle til et godt sted at bo og 
leve.

Stenmagle landsby er i dag beboet af ca. 300. 
Med nærmeste omegn, ca. 575 stemmebere�ige-
de indbyggere. Vi har en nyrenoveret skole, der 
rækker fra børnehaveklasse til og med 6. klasse, 
hvore�er eleverne kan cykle til Stenlille. Totalt er 
der 160 elever på Stenmagle skole.

Stenmagle sogn har en traditionel landsbykirke 
fra 1100-tallet, og dækker 1550 beboere fra byer-
ne Assentorp, Nyrup og Stenmagle, men også 
fra små bysamfund som Stenmagle Huse, Eng-
krogen, Garbølle, Grønholm, Holte Huse, Kan-
nikke skov, lidt af Kyringe m.fl. - Stenmagle kir-
ke har et selvstændigt menighedsråd, men deler 
præst med Stenlille, hvilket nødvendiggør et 
godt samarbejde menighedsrådene imellem.

Fortsat på side  16
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Sorø Maskinudlejning 
Metalvej 29 · 4180 Sorø
Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71
www.soroemaskinudlejning.dk  ·  sm@soroemaskinudlejning.dk
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Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.

Annonce 2007  20/03/07  9:55  Side 1

Juletræstænding søndag den 30. nov.

Program

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

E�er gudstjenesten mødes vi omkring juletræ-
et i præstegårdshaven. Her bliver juletræet 
tændt til et par fællessange.

Bage�er juletræstændingen, byder menig-
hedsrådet på æbleskiver og gløgg i konfir-
mandstuen, og Stenmagle bylaug sælger øl og 
vand til rimelige priser.
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Ny kropsholdning        med Ida P. Rolf metode

Ved at arbejde med kropsholdningen er det muligt at gøre op med tilbageven-
dende skavanker. Jeg behandler bl.a. folk med: Nakke-/skulderproblemer, 
rygproblemer, iskiassmerter, uro i benene og ben der kramper, di-
skusprolaps og smerter i armene p.g.a. computerarbejde.

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 57 89 11 99
E-mail: 5xmadsen@mail.dk

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for medlemmerne i henhold til vore vedtægter. 
Den foregår i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5, onsdag den 12. november 2008 kl. 19.30
                                      
DAGSORDEN
     1            Valg af dirigent/referent.
     2            a.           Oldermandsberetning og godkendelse heraf.
                   b.           Udvalgenes beretning.
     3            Fremlæggelse af revideret regnskab og inventarliste, og godkendelse heraf.
     4            Indkomne forslag  –  se næste side.
     5            Fremlæggelse af budget.
     6            Fastsæ�else af kontingent.
     7            a      Direkte valg til sekretariatet. 
                           Valg af Oldermand for en 3 års periode. Henning Højte Hansen modtager genvalg
                   b      Valg af bestyrelsesmedlemmer. – På valg i år for ny 2-års periode er, 
                           Birte Agathon, John Kristiansson og Kennet Kristensen. 
                           Kennet ønsker ikke genvalg, mens Birte og John modtager genvalg.
                           Valg af fire nye bestyrelsesmedlemmer: 
                           Et bestyrelsesmedlem for 2 årig periode. 
                           Tre bestyrelsesmedlemmer for 1 årig periode, valgt midt i periode på 2 år. 
                           Martin Bertelsen og Birthe Kamper stiller op til bestyrelsen.  Herudover mangler der
         så 2 nye bestyrelsesmedlemmer.
                   c      Valg af minimum 2 suppleanter.
                           Inge Kristiansson genopstiller som suppleant. 
                   d     Valg af 2 bilagskontrollanter .
      8           Eventuelt. 

Generalforsamling 12. november 2008
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www.Booknet.dk
v/Annette LemannSalg af

Brugte bøger
annettes@bog.dk

Tlf.: 50 52 60 75

Forslag til generalforsamlingen 

Bestyrelsen forslår følgende: 

Til den ordinære generalforsamlings dags-
orden følgende vedtægtsændring:

§ 3 Bestyrelse 
      § 3c Der kan kun ske genvalg blandt per-
sonerne i § 3b til samme funktion 2 gange. 

Bestyrelsen foreslår, at denne paragraf ud-
går, med virkning fra denne generalforsam-
ling. 
 
Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer kan 
ses på bagsiden. Hvis du vil vide mere om 
arbejdet, så ring gerne til en af dem. Der er 
altid plads til en ny aktiv ildsjæl i bestyrel-
sen. 

E�er generalforsamlingen er bylauget vært 
ved et let traktement. Hertil sælges drikke-
varer til rimelige priser.

Julemærkemarch

Hvert år, den 1. søndag i december, afvikles Jule-
mærkemarchen over hele landet. Marchens suc-
ces stiger stille og roligt og der kommer hele ti-
den nye startsteder til. I år er der hele 61 startste-
der fordelt overalt i landet. Vi har på landsplan 
ca. 23.000 deltagere, som hvert år stø�er sagen 
ved at gå en tur på 5 eller 10 km. Der kan startes 
mellem kl. 09.00 og kl. 11.00.
Startgebyr: medalje 35 kr. - diplom 15 kr. På da-
gen kan man købe et stø�estartkort til 10 kr.

Julemærkemarchens overskud går ubeskåret til 
Julemærkefonden. Det er med stolthed, vi, siden 
starten af Julemærkemarchen i 1977, har overrakt 
Julemærkefonden og de 4 Julemærkehjem et 
overskud på 9.133.647 kr. I 2006 blev der overrakt 
Julemærke-fonden kr. 600.000. Desuden tildeles 
to af vore fire Julemærkehjem på ski� (et i Jyl-
land og et på Sjælland) hvert år et beløb på hver 
kr. 15.000,- til indkøb af materiel til glæde og 
gavn for Julemærkehjemmenes børn. 

Her i Stenlille står Liv i Stenlille for arrangemen-
tet, og i år foregår det søndag den 7. december.
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Stenmagle Bylaug. Regnskab 2008
Periode 1. okt. 2007 til 30. sept. 2008

      Kontosaldo       Gruppesaldo
Kontonr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

100 Budbringer-annonceindt. 13.900,00
110 Budbringer-trykkeomk. 10.013,76

Budbringer overskud 10.013,76  13.900,00  3.886,24       

170 Kontingent-indtægt 2008 7.100,00    
171 Kontingent 2008 Forudbet. i 2007 1.500,00    

Kontingent 2009 Forudbet. i 2007 200,00       
Kontingent 2009 Forudbet. i 2008 1.300,00    

180 Fonde / andre indtægter 3.250,00    
980 Renteindtægt: Bank / Giro 25,89         

Kont. og andre indt. I alt -             13.375,89  13.375,89     

190 Div. Omkostninger:
Porto/udbringning 291,25       
Gebyrer 300,00       
Tryksager/kontor 792,35       1.383,60    

191 Mødeomkostninger 152,20       
200 Gaver 843,25       
195 LAL-kontingent 525,00       

Kontor og adm. i alt 2.904,05    -             2.904,05    

300 Juletræstænding 400,00       400,00       -             
310 Generalforsamling 1.509,45    509,90       999,55       
320 Fastelavn 1.670,15    1.670,15    -             
325 Forårs cykeltur -             -             -             
330 Kulturaftener / div. Arrangementer 1.086,63    1.086,63    
331 Øko aften       deltagerbetalt 300,00       300,00          
340 Skt. Hans fest 2.734,56    1.652,25    1.082,31    
350 Bestyrelsesarr. 1.095,60    479,00       616,60       
354 Fattighuset 394,23       394,23       
355 Kræmmermarked 705,00       2.226,00    1.521,00       
360 Internet 2.445,00    2.445,00    
364 Skurvogn -             
365 Ungdomsaktiviteter -             
371 Vedligehold af aktiver -             
400 Nyindkøb Plakater mm 415,00       415,00       

1502 Afskrivning
Øreafrunding
Aktiviteter i alt 7.039,32    1.821,00       
DRIFT TOTAL 9.943,37  19.083,13     

Årets resultat 9.139,76       

STATUS Aktiver Passiver
1010 Bank indestående 9.827,38    
1015 Giro indestående 11.575,16
1020 Kassebeholdning 1.624,75    
1400 Kreditorer
1500 Debitorer
1510 Forudbetalt kontingent 1.500,00       

STATUS TOTAL 23.027,29  1.500,00       
Egenkapital 21.527,29     
Balancekontrol 23.027,29 23.027,29     

2000 Egenkapital primo 14.532,38     
Årets resultat 9.139,76
Overført til 2009 1.500,00    
Ny egenkapital 22.172,14     
Regnskabet godkendt : dato
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Produktion og salg af økologisk okse- samt svinekød,
grøntsager og meget andet

• Levering til institutioner og private.
• Faste vareture på Sjælland.
• Bondegårdsferie.

– du er også velkommen i vores gårdbutik.

Endv.: Teambuilding-arrangementer.

Åben Økologisk gård
Ørnekildevej 22 · Ørslevvester

4173 Fjenneslev
Tlf. 57 80 94 57 el. 40 54 04 57

www.krogagergard.dk

Abonnementsordning med kød og grøntsager

annonce 2007  20/03/07  10:14  Side 1

Kære medborgere i den nordlige del af Sorø 
kommune, – tak for sidst.

Vi mødtes i Stenmagle Præstegård til Grund-
lovsfesten, hvor folkedanserne viste jer, hvad vi 
havde lært i vinter på Munke-Bjergby skole, nu 
Naturbørnehuset i Munke-Bjergby. Vores dygti-
ge danseinstruktør, Tonny, har et sprudlende 
samarbejde med os dansere og med musikken, 
Ida på harmonika og Frede på kontrabas.

Folkedans

Det var en dejlig e�ermiddag i præstegårdsha-
ven, takket være de helt eventyrlige rammer for 
de aktiviteter, der foregik.
Blev din nysgerrighed vakt, ved at se folkedan-
serne lege sig gennem dansene? – Så er du vel-
kommen til at være sammen med os, hver tors-
dag fra kl. 19.30-21.30. Tag kaffekurven med, da 
vi holder en pause midtvejs. Adressen er Natur-
Børnehuset, Veddevej 19, 4190 Munke-Bjergby. 
Evt. spørgsmål: Kirsten Lund, tlf. 5780 5312.

Folkedans – energipillen til dig?
Folkedans – musik – bevægelse
Folkedans –  tilbage til rødderne
Folkedans – kulturbombe

Stenmagle Bylaug. Regnskab 2008
Periode 1. okt. 2007 til 30. sept. 2008

      Kontosaldo       Gruppesaldo
Kontonr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

100 Budbringer-annonceindt. 13.900,00
110 Budbringer-trykkeomk. 10.013,76

Budbringer overskud 10.013,76  13.900,00  3.886,24       

170 Kontingent-indtægt 2008 7.100,00    
171 Kontingent 2008 Forudbet. i 2007 1.500,00    

Kontingent 2009 Forudbet. i 2007 200,00       
Kontingent 2009 Forudbet. i 2008 1.300,00    

180 Fonde / andre indtægter 3.250,00    
980 Renteindtægt: Bank / Giro 25,89         

Kont. og andre indt. I alt -             13.375,89  13.375,89     

190 Div. Omkostninger:
Porto/udbringning 291,25       
Gebyrer 300,00       
Tryksager/kontor 792,35       1.383,60    

191 Mødeomkostninger 152,20       
200 Gaver 843,25       
195 LAL-kontingent 525,00       

Kontor og adm. i alt 2.904,05    -             2.904,05    

300 Juletræstænding 400,00       400,00       -             
310 Generalforsamling 1.509,45    509,90       999,55       
320 Fastelavn 1.670,15    1.670,15    -             
325 Forårs cykeltur -             -             -             
330 Kulturaftener / div. Arrangementer 1.086,63    1.086,63    
331 Øko aften       deltagerbetalt 300,00       300,00          
340 Skt. Hans fest 2.734,56    1.652,25    1.082,31    
350 Bestyrelsesarr. 1.095,60    479,00       616,60       
354 Fattighuset 394,23       394,23       
355 Kræmmermarked 705,00       2.226,00    1.521,00       
360 Internet 2.445,00    2.445,00    
364 Skurvogn -             
365 Ungdomsaktiviteter -             
371 Vedligehold af aktiver -             
400 Nyindkøb Plakater mm 415,00       415,00       

1502 Afskrivning
Øreafrunding
Aktiviteter i alt 7.039,32    1.821,00       
DRIFT TOTAL 9.943,37  19.083,13     

Årets resultat 9.139,76       

STATUS Aktiver Passiver
1010 Bank indestående 9.827,38    
1015 Giro indestående 11.575,16
1020 Kassebeholdning 1.624,75    
1400 Kreditorer
1500 Debitorer
1510 Forudbetalt kontingent 1.500,00       

STATUS TOTAL 23.027,29  1.500,00       
Egenkapital 21.527,29     
Balancekontrol 23.027,29 23.027,29     

2000 Egenkapital primo 14.532,38     
Årets resultat 9.139,76
Overført til 2009 1.500,00    
Ny egenkapital 22.172,14     
Regnskabet godkendt : dato



8   Budbringer nr. 35 – oktober 2008

Knive og sakse slibes
Kobber og messing pudses

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

v/Anders Larsen
Mejerivej 7 · Stenmagle
4296 Nyrup

5780 3180

Alslib-annonce 2007  20/03/07  10:21  Side 1

§ 1 Navn 
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 kon-
struktiv atmosfære, samt at varetage almene inte-
resser i relation til det offentlige og andre organisa-
tioner. 
b) Vi ønsker specielt at styrke børne- og ungdoms-
arbejdet ved altid at arbejde for at have et aktivt 
ungdomsudvalg, der understø�er idébestemt og 
samfundsengagerende aktiviteter, hvortil der er 
kny�et deltagerbetaling. 
c) Bylaugets arrangementer omfa�er studiekredse, 
foredrag og debatskabende aktiviteter, hvortil der 
er kny�et deltagerbetaling. 
d) Alle borgere i Sorø kommune samt andre med 
tilknytning til kommunen kan være medlemmer. 

§ 3 Bestyrelsen 
a) Bestyrelsen består af en oldermand, en sekretær, 
en kasserer(fmd. for økonomiudvalg), samt 6 ekstra 
medlemmer. så der i alt er 9 medlemmer i bestyrel-
sen. 
b) Oldermanden, sekretær og kasserer vælges hver 
for an 3-årig periode, og vælges på ski�, så ingen af 
de 3 afgår samtidigt. 

c) Der kan kun ske genvalg til blandt personerne i 
§3b til samme funktion 2 gange. 
d) Oldermanden, sekretær og kasserer danner by-
laugets sekretariat, og kan træffe alle nødvendige 
hastebeslutninger. sekretariatetbeslutninger skal 
forelægges bestyrelsen på førstkommende møde. 
e) E�er bylaugets etablering i 1998 afgår olderman-
den e�er 1. år, sekretær e�er 2. år(2000) og kassere-
ren e�er 3. år(2001). 
f) Alle øvrige vælges for en 2-årig periode. 
g) Udvalgsformandsposterne fordeles af bestyrel-
sen på 1. bestyrelsesmøde e�er hver ordinær gene-
ralforsamling via alm. flertalsafstemning. 
h) Bestyrelsen har møde mindst 6 gange årligt. 
i) På generalforsamlingen vælges mindst 2 supple-
anter (gerne flere), der i valgt rækkefølge kan træde 
ind i bestyrelsen, såfremt nogen udgår. 
j) Man udgår af bestyrelsen, såfremt man ikke kan/
vil være aktiv i mindst 1 udvalg. 
k) Såfremt et sekretariatsmedlem afgår i utide, skal 
bestyrelsen vælge et midlertidigt sekretariatsmed-
lem blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer indtil 
næste generalforsamling, der så direkte skal vælge 
en ny person. 
l) Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, ind-
går suppleant (e�er rækkefølge) i den resterende 
periode. Suppleanten ersta�er ikke den afgåede 
persons funktioner. E�erfølgende bestyrelsesmøde 
tager beslutninger vedr. funktionerne. 
m) Bestyrelsen afgør selv, om suppleanter indby-
des til bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

Gældende vedtægter
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Assentorp Byg 40 50 55 59

Tømrer Jacob Christiansen  •  Assentorpvej 127  •  4295 Stenlille

assentorpbyg@hotmail.com

Tømrer- & snedkerfirma
Kvalitet til fornuftige priser

§ 4 Hæ�else/regnskabsår 
a) Foreningen forpligtes ved underskri� af 2 besty-
relsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være Older-
manden eller sekretæren. 
b) Oldermanden kan meddele foreningen kasserer 
fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale 
indgåede forpligtigelser. 
d) Foreningen hæ�er alene med sin formue og 
ingen medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer 
hæ�er personligt for foreningens indgåede forplig-
tigelser. 
e) Regnskabs året er 1. oktober – 30. september. 

§ 5 Generalforsamling 
a) Generalforsamlingen er højeste myndighed. 
b) Den a�oldes 1 gang årligt i november måned. 
c) Kontingentstørrelse vedtages på generalforsam-
lingen. 
d) Alle fremmødte medlemmer fra 16 år har stem-
meret. 
e) Alle medlemmer over 16 år er valgbare til besty-
relsen. Oldermanden, sekretær og kasserer skal 
dog være min 18 år. 
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 ekstra ordinær generalforsamling kan indkal-
des, hvis en �erdel af de registrerede medlemmer 
eller et flertal i bestyrelsen kræver det. 

 

§ 6 Dagsorden på ordinær generalforsamling 
1. Valg af dirigent/referent. 
2. a. Oldermandensberetning og godkendelse her-
af. b. Udvalgenes beretning. 
3. Fremlæggelse af et revideret regnskab og inven-
tarliste, og godkendelse heraf. 
4. Indkommende forslag. 
5. Fremlæggelse af budget. 
6. Fastsæ�else af kontingent. 
7. a. Direkte valg til sekretariat. 
b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
c. Valg af min. 2 suppleanter. 
d. Valg af bilagskontrollanter. 
8. 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 de�e ikke kan opnås skal der være 
simpelt flertal på en e�erfølgende ekstraordinær 
generalforsamling. 
b) Der holdes auktion over bylaugets aktiver og 
inventar. Det indkommende beløb, samt evt. mid-
ler i bylaugets kasse, overføres til velgørende for-
mål e�er generalforsamlingens flertalsafgørelse 

Stenmagle, september 2007 

Oldermand Henning Højte Hansen. Kasserer Vinni 
Jensen. Sekretær Marianne Justesen. 

Gældende e�er ordinær generalforsamling november 
2007 
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Tur i mosen

Lørdag den 27. september

E�er et interessant besøg på Sorø Museum (forsi-
debilledet), hvor vi så en særudstilling med bille-
der og redskaber fra arbejdet i tørvemosen, viste 
Jørgen Mogensen os en tur om Niløse gadekær, 
Verup by samt Verup mose. 
Deltagerne på turen var 7 fra Stenmagle, 1 fra 
Munke Bjergby og  9 fra Sorø samt Jørgen Mo-
gensen.

Vi fik mange spændende oplysninger, facts og 
historier fra gammel tid. Vejret var dejligt med 
sol, vi kunne spise den medbragte mad på grøf-
tekanten.
Mange tak til Jørgen for en god dag. Vi er blevet 
tilbudt en ny omvisning, et nyt sted til næste år 
og vi sagde straks ja tak. Vinni
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Udlejning af minigraver
m/ og u/fører

Gravearbejde med rendegraver udføres

Ring for tilbud!

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

Annonce 2007  20/03/07  10:03  Side 1
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Uddrag af borgmester Ivan Hansens indlæg ved generalforsamlingen i

Grundejerforeningen Åmosen
den 24. maj 2008

Jeg er blevet bedt om at fortælle lidt om kommu-
nens planer for Åmosen og om Maglebjerg, og 
jeg må sige, at Åmose-projektet er en af de mere 
komplekse sager, og at der er et væld af forskelli-
ge aktører på banen med forskellige interesser.

Naturpark

Den store plan i dag går ud på at få etableret 
Åmosen som naturpark, som er et niveau under 
nationalpark. En naturpark på linje med de an-
dre naturparker i Region Sjælland – Tystrup-
Bavelse, Møn og Maribo-søerne.

Hvor står vi nu?

Der var lagt op til, at Åmose-projektet skulle på 
finansloven, men senere blev det klart, at de�e 
alligevel ikke ville ske. Nu står man lidt i et va-
dested med de forskellige projekter.

P.t. afventer vi statens beslutninger omkring de 
konkrete planer om vådgøring af Åmosens østli-
ge del. Her er det Kulturarvstyrelsen, der jo især
har interesse i at besky�e de arkæologiske fund i 
Åmosen gennem en vådgøring af den østlige 
del, og også de naturmæssige og botaniske vær-
dier på stedet. Skov- og Naturstyrelsen er jo 
dem, der forstår sig på det praktiske omkring 
den slags, og man har lavet et større forarbejde, 
bl.a. i samarbejde med Cowi, og der foreligger 
forskellige modeller. Nu venter man på tilbage-
meldinger fra miljøcentrene omkring vandram-
medirektivet og habitetdirektivet, og når de fore-
ligger, vil man formodentlig begynde at træffe 
nogle beslutninger. Tidsplanerne for vandram-
medirektivet er sådan, at miljøcentrene melder 
tilbage til staten i løbet af næste år, så jeg vil tro, 
at de statslige interesser i Åmosen vil begynde at 
røre på sig i løbet af et par år.
Fra kommunal side vil vi afvente statens beslut-
ninger!
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ATTENTIF  tømrerarbejder 
V/ Kim Foget Jørgensen, Sorøvej 49, Stenmagle, 4295 Stenlille 

Lokal Aktionsgruppe (LAG)

»Udvikling Nordvestsjælland«
LAG er en lokal forening, der har til formål, at 
fremme udvikling af Nordvestsjælland og for-
valte EU-landdistriktsprogrammet samt et EU-
fiskeriprogram. Den har Åmosen som et særligt 
indsatsområde, ikke mindst i kra� af Henning 
Fougt, der nu er passioneret »Åmosemand«, og 
har arbejdet for Åmosen som naturpark fra for-
skellige vinkler gennem årene. Han er formand 
for Udvikling Nordvestsjælland – og han er des-
uden med i styregruppen for den fælles kommu-
nale indsats på området.
I denne gruppe har Sorø Kommune indtil nu 
ha� observatørstatus, men vi har nu for godt et 
års tid siden valgt at gå helhjertet med fra 2009, 
med et årligt budget på godt 800.000 kr.  Det er 
penge, der bliver reserveret til at stø�e projekter, 
så det kræver altså, at der kommer nogle gode 
initiativer på bordet.

Den kommunale indsats

Vi er med i »Naturpark Åmosen« sammen med 
Holbæk og Kalundborg kommuner. Sekretaria-
tet er placeret i Kalundborg kommune. Styre-
gruppen er bl.a. med Henning Fougt og vores 
egen Per Hovmand. Formålet med de�e projekt 
er at samle og koordinere indsatsen omkring 
Åmosen i alle de kommuner, som grænser op til 
området. Det har vi fra starten bakket op om, og 
har i 2007 og 2008 sat 500.000 kr. af. Pengene er 
ikke aktiveret endnu, men de er der. – Til at ko-
ordinere indsatsen fra Udvikling Nordvestsjæl-
land og kommunerne har man beslu�et at opret-
te en sekretariatsfunktion, som skulle finansie-
res af de kommunale puljer. Der er man i øjeblik-
ket ved at ansæ�e en koordinator for projektet.

Fortsæ�er næste side
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BV Group v/Benjamin Vohnsen,
salg@bv-group.dk / tlf: 6022 0015   man-fredag 8-20
Lokal installatør i Sorø kommune. Kontakt os for et uforpligtende konsulentbesøg

Professionel overvågning

Tjek vores referenceliste 
og se mere på eye4u.dk

Projektering – store og små installationer
Installation – vi installerer hele døgnet – også skjult overvågning
Service – fuld serviceaftale på vores installationer

RUC, Roskilde Universitets Center, har også væ-
ret på banen. Man er interesseret i at bruge Åmo-
sen  som emne for feltarbejde indenfor bl.a. for-
midling og oplevelsesøkonomi.  –
Museerne er også meget interesserede, både 
Holbæk Museum, Kalundborg og Omegns Mu-
seum, Sydvestsjællands Museum og National-
museet.
Og stø�emuligheder er der mange af: EU-stø�e-
ordninger, statslige midler,  kommunale midler, 
Frilu�srådet, private fonde, landbrugets udvik-
lingsstø�eordninger, landdistriktsstø�eordnin-
ger, Kulturarvstyrelsen og Vækstfonden.

Lokal opbakning er et must

Det er utroligt vigtigt, at denne slags opgaver 
bliver lø�et i fællesskab og så vidt muligt også i 
enighed mellem de involverede parter. Det er 
simpelthen en forudsætning for disse projekter – 
både i planlægningen og i gennemførelsen og i 
tiden dere�er – at det sker med lokal opbakning.

Maglebjerg

Det er DNs Naturfond, der har bjerget, og Dan-
marks Naturfredningsforenings Sorø-afdeling, 
der har rådere�en. Man har for nyligt etableret et 
spor, »på kanten af Åmosen«, som også omfa�er 
Maglebjerg, og man er i gang med at klargøre in-
formationstavler i samarbejde med Frilu�srådet 
og Henning Fougt. Man vil gerne udvide stien, 
og i den forbindelse gerne i kontakt med grund-
ejerne. Desuden vil man her i e�eråret gå i gang 
med at rydde op på bjerget – �erne træer og bu-
ske osv. – så både adgang og udsigt bliver bedre. 
Der er lavet en fårefold lige ved P-pladsen – det 
er noget, DN-Sorø har lavet i samarbejde med en 
privatmand. 
Fra kommunal side er det tanken at få kny�et 
Maglebjerg til kommunens øvrige stisystemer – 
og i sidste ende bundet det sammen med vores 
andet, nyligt indviede udsigtspunkt i kommu-
nens sydligste ende, »Bjerget« ved Kongskilde/
Tystrup Sø. Vi er i fuld gang med at udarbejde en 
stiplan, som bliver offentliggjort senere i år, hvor 
vi bl.a. vil anlægge flere gå-, cykle-, trampe- og 
ridestier – og her er der også fokus på at sam-
menbinde eksisterende stier, så vi får et sam-
menhængende stinet over hele kommunen.
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En mandeklub +40 i Stenmagle!
– Vinsmagning hos GN-Tømreren

Stenmagle Sidesporet lyder som en modeltog-
klub, og det er da også, hvad det bl.a. er. Men 
som Gert Nielsen, der er initiativtager til klub-
ben, siger det: – Det er mindst lige så meget en 

rigtig råhyggeklub for unge mænd, lidt op i alde-
ren, der bare har brug for en a�en hver 14. dag, 
hvor man slipper hverdagen og leger lidt. Vi har 
en modeltogbane, som man kan arbejde på, men 
vi har også et billardbord, en dartskive, en bar og 
et arbejdsbord, hvor man kan sidde at samle små 
huse o.l., hvis det er det, man brænder for. Flere 
a�ener går med at snakke om løst og fast...

Vinsmagning i Stenmagle

Gert vil meget gerne i kontakt med 4-5 andre 
firmaer her i Stenmagle og omegn, om man i 
2009 kunne lave et fælles-arrangement  omkring 
vinsmagning i samarbejde med Chris-Wine. Har 
du lyst til at profilere dit firma på denne måde, 
og samtidig deltage i et spændende arrange-
ment, så tag kontakt til Gert Nielsen på 5788 6630 
eller 4030 7731 ...

Vi andre glæder os allerede. Arrangementet i år 
hos GN-tømreren den 23.-24. august var rigtigt 
godt. Preben

                                
                                                 JJ service & maskiner 
                                        V / Johnni Johansson 
                                        Engkrogen 6 
                                        4295 Stenlille
                 
                  E-mail. jj@jjsm.dk WWW.jjsm.dk   Mobil. 26857897 
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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

Årets landsby

SNIF, Stenmagle-Nyrup Idrætsforening, er en 
flerstrenget forening med 350 medlemmer. For-
eningen dækker gymnastik, badminton, skyd-
ning og børneidræt. SNIF bruger fortrinsvis 
Stenmagle Skoles lokaler og hallen i Stenlille en 
gang om ugen. 

Stenmagle Forsamlingshus er også en vigtig 
brik i lokalsamfundet. Udover at udleje til priva-
te fester, spiller forsamlingshuset en folkelig-
kulturel rolle ved at være initiativtager til årlige 
begivenheder som julemesse, kræmmermarked 
og aktivitetsudstilling.

Stenmagle Bylaug blev dannet i 1998. Initiativet 
opstod spontant, men måske med baggrund i 
den netop afværgede lukning af Stenmagle sko-
le. Den sti�ende generalforsamling var i 1998. 
Formålet var at bane vejen for en lidt sjovere til-
værelse for beboerne her på landet. Bylauget 
holder 10 års jubilæum i år, og har lokaler i det 
gamle fa�ighus i Stenmagle. Bylauget har også et 
kvartalsblad »Budbringer«, der berører de lokale 

nyheder, kommende arrangementer, og alle har 
ret til at ytre sig, skrive en artikel eller sæ�e en 
reklame i bladet. Budbringeren er selvfinancieret 
af reklameindtægterne fra de lokale virksomhe-
der, små som store.

Stenmagle har e�er sin størrelse en meget stor 
lokal industri. Fabrikken DBI-plast har i år indvi-
et en fabriksbygning på ca. 3000 kvm. hvori der 
produceres plastpropper til det meste af verden. 
Chris Jensen er en anden betragtelig industri i 
Stenmagle med en produktion af rustfrit proces-
udstyr til læge- og levnedsmiddelbranchen. Den 
nyest etablerede virksomhed er Totempo, der er 
velkendt fra reklamerne, som en stor spiller i 
bilautoservice-branchen. – Ud over de nævnte 
store industrier, er der flere mindre industrier, 
håndværksvirksomheder samt mindre klinikker 
indenfor alternativ behandling.

På vegne af Stenmagle
Henning Højte Hansen
Oldermand Stenmagle Bylaug

Teksten er fortsat fra side 2
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Linda Hesselmark
Uafhængig forhandler

Rønnevej 7  .  Stenmagle  .  4295 Stenlille
Tlf. 5780 5949  .  4081 5949
linda@westsecurity.dk  .  www.lindaskontorservice.dk

Verdens største producent af Aloe Vera

ÅRETS LANDSBY – på landsplan – 2008 blev: 
VEJRUP - ESBJERG KOMMUNE.       

Det er 14. gang »Landsbyerne i Danmark« ud-
nævner en af Danmarks mange landsbyer til 
»Årets Landsby«.
Temaet i år har været: »Et landsbysamfunds fysi-
ske udvikling (bosætning, erhverv, arbejdspladser, 
turisme) og kulturelle vækst (lokal identitet, kultu-
rinitiativer, foreningsliv, folkeligt fællesskab).«
 Der har deltaget 19 landsbyer i konkurrencen:
For første gang har det været muligt for en kom-

mune (på baggrund af ovenstående tema), at 
udnævne »Kommunens Landsby 2008« 
 I følgende 7 kommuner var der udnævnt en 
»Kommunens Landsby 2008«: Tønder Kommu-
ne (landsbyen Branderup), Varde Kommune 
(landsbyen Årre). Esbjerg Kommune (landsbyen 
Vejrup), Kolding Kommune (landsbyen Hejls), 
Vejle Kommune (landsbyen Smidstrup), Ålborg 
Kommune (landsbyen Vokslev) samt Sorø Kom-
mune (landsbyen Stenmagle). – De øvrige delta-
gende landsbyer er: Vinding, Holmsland, Kne-
bel, Janderup, Bogø By, Torup, Undløse, Store 
Andst, Skarrild, Selde, Herringløse, Idom.
 Af de 19 ansøgere udvalgte dommerpanelet 4 
landsbysamfund til finalerunden: Vejrup, Bran-
derup, Knebel og Holmsland.
VEJRUP har om nogen opfyldt årets tema. Byen 
har ca. 230 lokale arbejdspladser. Der er 35 virk-
somheder, 13 enmandsvirksomheder. Der er stor 
interesse for bosætning, syv grunde er solgt in-
den for det sidste år, flere ventes solgt. »Olsens 
Paradis« er en stor turista�raktion. Der kæmpes 
for eget postnummer og synlig identitet. Der er 
et stærkt fællesskab og et rigt foreningsliv. Bor-
gerne har indsamlet over en million kr. til udvi-
delse af fritidscenter.
Vejrup er en mønsterlandsby og et godt eksem-
pel for Danmarks landsbysamfund. 

Klip fra Dagbladet 1. september 2008
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Åbent hus i Fattighuset

CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Søndag d. 31. august holdt bylauget åbent hus i 
Fa�ighuset for alle interesserede i Stenmagle og 
omegn mellem kl. 11-14, på denne sidste som-
merdag i august.
De der kom, fik en rigtig hyggelig formiddag og 
e�ermiddag med petanque, vikingespil og an-
dre sjove lege for alle aldre.
Bylauget bød på kaffe og kage, samt pølser og is, 
og som det ses på billederne var hyggen og legen 
i højsædet.

Marianne
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Sekretær Marianne Justesen

Sekretær 
vrøvl

Det har været en rigtig god sommer for bylauget 
med mange gode arrangementer som Skt. Hans, 
kræmmermarkedet og åbent hus i Fa�ighuset.
Nu, hvor e�eråret og vinteren begynder med de 
faste arrangementer såsom generalforsamlingen  
og juletræstændingen, håber vi, at møde alle 
medlemmerne i varmere omgivelser.

NYT TELT TIL UDLEJNING 
Det er nu muligt at leje to forskellige telte: 
Telt: 3 x 9 m for kr. 150 pr uge 
Telt: 5 x 10 m for kr. 250 pr uge 
Kontakt sekretær Marianne Justesen (se bagsi-
den) for at a�ale leje mm. 

HUSK AT BESTYRELSESMØDERNE ER ÅBNE 
FOR ALLE MEDLEMMER AF BYLAUGET
Henvend jer til sekretær Marianne Justesen  (se 
bagsiden) for at få en dagsorden for mødet eller 

for at komme med forslag, som bestyrelsen skal 
tage stilling til.
Det er også ved henvendelse til sekretæren, at I kan 
få udleveret adgangskode og brugernavn til besty-
relsens lukkede områder på vores hjemmeside.

Kommende bylaugsarrangementer 

Onsdag d. 5. november: kl. 19.30 Bylaugs-besty-
relsemøde i Fa�ighuset med sidste frist for forslag 
til generalforsamlingen 

Onsdag d. 12. november: kl. 19.30 Generalfor-
samling i Stenmagle bylaug i Fa�ighuset 

Søndag d. 30. november: kl. 15.00 Juletræstæn-
ding i Stenmagle med æbleskiver og gløgg i kon-
firmandstuen e�er gudstjenesten i kirken 

Søndag 19. april 2009: Affaldsindsamling i sam-
arbejde med Danmarks Naturfredningsforening 
 
Maj 2009: Cykeltur i lokalområdet 

Tirsdag 23. juni: Skt. Hansbål på Stenmaglevej 17 
i fårefolden kl. 19.30

10.-12. juli: Bylaugsbod på kræmmermarked

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 m.v. 2008

Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16  4295 Stenlille hojte@stenmagle.dk 57 80 52 44
Kassemester Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A  4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk 57 80 49 41
Sekretær Marianne Justesen  Sorøvej 90  4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk 57 80 40 62
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@privat.dk 36 89 16 99
Bestyrelsesmedlem Birte Agathorn Stenmaglevej 23 4295 Stenlille steen.agathon@tdcadsl.dk 46 36 21 89
Bestyrelsesmedlem Kennet Kristensen Marienlunden 22 4296 Nyrup kennet@sponkie.dk
Bestyrelsesmedlem vakant (er du vores nye bestyrelsesmedlem?)
Bestyrelsesmedlem vakant (vi skulle gerne have bestyrelsen fyldt op)
Bestyrelsesmedlem vakant (husk derfor generalforsamlingen den 12. november)
Suppleant Martin Bertelsen Stenmaglevej 6 B 4295 Stenlille martin@mber.dk 40 27 65 99
Suppleant Inge Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@privat.dk 36 89 16 99
Suppleant Birthe Kamper  Stenmaglevej 15  4295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32 
Bilagskontrollant Torben Kamper  Stenmaglevej 15  4295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Bilagskontrollant Leif Hansen  Rønnevej 3  4295 Stenlille   57 80 44 41

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999)  kr. 25,- pr. stk.  Henning   5780 5244
Grill  kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 3x9 m (2004)  kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 5x10 m (2007) kr. 250,-/påbeg.uge (dep. kr. 500,-) Marianne  5780 4062

Medlemsbladet – B��������� – og hjemmesiden – WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 36) er ons. 19/11-2008 kl. 19.30, og bladet forventes at udkomme i starten af dec.
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 hjemmeside-
link med, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. – Redaktionen til de�e 
nummer bestod af: Marianne, Vinni, Torben og Preben.


