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v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille

Åbent:  ti-fr 9-17.30 . lø 9-13 . sø-ma lukket

Tlf.  57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

www.stenlilleblomster.dk

Fastelavn i Stenmagle 2013Jul i Stenmagle
– med pony, julemand og fakler.

Her er navne på de forskellige konger og dron-
ninger

Op til 7 år: 
Dronning Frida
Konge Julie
Bedste udklædte 
Clara

7-12 år: 
Dronning Ida
Konge Andreas
Bedste udklædte 
Max

Over 12 år: 
Dronning 
(desværre 
intet navn. 
Var gået 
inden præmie-
uddelingen) 
Konge Maiken
Bedste udklædte 
Annette

– søndag 3. februar - med familiegudstjeneste kl. 10.30

Ny kropsholdning   v/Tina Madsen, Rolf metode terapeut

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

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

Kontingent 2013

Hvis du har modtaget et girokort 
sammen med dette blad, er det fordi 
vi ikke har registreret din kontin-
gentindbetaling for 2013.

Vi håber, du vil være medlem af Stenmagle 
Bylaug og betale kontingent for 2013. Kontin-
gentet er uændret kr. 100,- om året, for hele 
husstanden.
Du er også velkommen til at overføre pengene 
til vores bankkonto i Danske Bank – reg. 1551 
kto. 3516 135 727.
Husk at notere navn og adresse, og meget 
gerne en e-mail, så vi kan se hvor pengene 
kommer fra, og så vi evt. kan kontakte dig.
Brug gerne kontaktblanketten på vores hjem-
meside, til disse oplysninger.
Som medlem får du mange ting gratis, både 
i forbindelse med vore arrangementer, og 
du kan fx også leje pavillon og grill gratis (se 
bagsiden).
Vi håber derfor, at du her i februar får betalt, 
hvis du ikke allerede har gjort det. – Hvis du 
mener, du har betalt, eller er i tvivl, så send 

os besked herom. Vi kan jo sagtens have set 
forkert på listen.                                            mvh

Marianne

Generalforsamlingsindkaldelse

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, onsdag den 20. marts 2013 kl. 

19.30 i Fattighuset, Stenmaglevej 5 i Stenmagle. 

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent/referent.

 2. a. Oldermandsberetning og godkendelse heraf.

  b. Udvalgenes beretninger.

 3. Fremlæggele af et revideret regnskab og inventarliste, 

  og godkendelse heraf.  (Se side 13)

 4. Indkomne forslag (skal være et bestyrelsesmedlem i hænde 

  senest 1 uge før generalforsamlingen). Se bestyrelsens forslag

  om helt nye forenklede vedtægter side 14. 

 5. Fremlæggelse af budget. (Se side 12)

 6. Fastsættelse af kontingent.

Dette pkt. 7 gælder, såfremt bestyrelsens forslag til nye vedtægter er vedtaget under pkt. 4

 7. a. Oldermanden fortsætter som formand 2 år endnu.  

  b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 3-årig periode.

  c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer ekstraordinært for en 1-årig periode.

  d. Valg af 2 suppleanter.   

  e. Valg af 1 revisor. 

 8. Eventuelt (uden beslutninger) med efterfølgende herligt gratis pølsebord m.v.

Såfremt bestyrelsens forslag om nye vedtægter IKKE vedtages, ser pkt. 7 således ud:

 7. a. Direkte valg til sekretariatet. Sekretæren Britta er gået af 

   og ønsker ikke genvalg. Valget er for en 3-årig periode.

  b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Vinni Jensen og John Kristiansson.  

   Valget er for en 2-årig periode.

  c. Valg af min. 2 suppleanter. Nuværende suppleanter er 1) Inge Kristiansson og 

   2) Hanne Jensen. Der kan vælges fl ere suppleanter, så kom gerne på banen!

  d. Valg af bilagskontrollanter. Nuværende er 1)  Torben Kamper og 2) Leif Hansen. 

Indkaldelse til 1. møde om 
årets sankthans-sommerfest. 
Mødet foregår på Holmsgård, 
Sorøvej 57, onsdag den 20. fe-
bruar kl. 19.

Alle interesserede medlemmer er vel-
kommen, men ring gerne forinden til 
Gert på tlf. 4030 7731 eller på e-mail: 
gn-projektering@email.dk

Landbrugs- og entreprenørarb.
Jordbearbejdning

Såning og høst
Skårlægning . presning

etablering af sø . snerydning

Stenmagle Maskinstation
v/Jens Stilling Nielsen . Engkrogen 12 . 4295 Stenlille

tlf. 5918 8656 . mobil 2029 1578 . www.stenmaglemaskinstation.dk
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Nu er dagene heldigvis blevet længere og 
lysere – og det går nu kun en vej, nemlig 
fremad. 
Måske synes du, at Stenmagle Bylaugs Løbe-
klub har ligget lidt stille de sidste par måne-
der, og det er også delvist sandt – de faste må-
nedlige løbeture har ikke været annonceret. 
Jeg oplevede i efteråret en dalende tilgang til 
vores løbeture, og satte en miniundersøgelse 

måneden – og det er virkelig en god ide. Det 
vil jeg rigtig gerne gøre, jeg har blot brug for 
en suppleant. Har du lyst til dette, så hører 
jeg rigtig gerne fra dig, så vi kan få fl ere ture i 
kalenderen.
Indtil da genoptager vi pr. 1.marts med et fast 
annonceret program – og fl ytter løbeturene i 
nærområdet til den 1. lørdag i måneden til kl. 
10.00.

Birgit Jensen, tlf. 4110 6570

Kalender forår 2013
Assentorp:
Lørdag den 2. marts kl. 10.00
Mødested: Assentorp Camping
Distance: 5,5 km og 9 km (ny rute)

Stenmagle Bylaugs løbeklub

i gang blandt deltagere, om hvad de synes om 
tilbuddet – og tilbagemeldingerne var meget 
brede – nogen synes, det var dejligt med den 
faste løbeture fra campingpladsen, nogen 
at det skulle være lørdage, andre at det var 
virkelig motiverende at deltage i løb ude om-
kring også. Så i virkeligheden alt det, som vi i 
forvejen havde på programmet. Flere ønskede, 
at løbeturene blev arrangeret fl ere gange om 

Assentorp:
Lørdag den 6. april kl. 10.00
Mødested: Assentorp Camping 
Distance: 5,5 km og 9 km (ny rute)

Sorø Sø:
Lørdag den 4. maj kl. 10.00
Mødested: 
Holmsgården, Sorøvej 57 i Stenmagle. 
Mulighed for samkørsel.
Distance: 8,9 km. og 11,2 km.

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

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

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

Brugskunst  •  Salg af pilefl et
Alt i blomsterbinderi

Bryllup• 
Begravelser• 
Dekorationer• 
Fest• 
Hverdag• 

Åbningstider
Torsdag & fredag 10-18
Lørdag 10-14

v/Heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup

51 22 22 20
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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

Hindutempel i Stenmagle Affaldsindsamling 21. april

Affaldsindsamling 21. april kl. 10.00. 
Start ved Fattighuset, Stenmaglevej 5.

Stenmagle bylaug samler igen affald på Sorø-
vej her i Stenmagle. Vi mødes ved Fattighuset, 
Stenmaglevej 5, kl. 10.00 hvor vi fordeler os, 
så vi får dækket hele Sorøvej fra Stenmagle til 
Stenlille.
Vi begiver os ud på den årlige hovedrengøring 
af Stenmagle i højt humør, og vi håber at 
vejret vil være med os. 
Vi samarbejder i igen i år med Danmarks 
Naturfredningsforening og deltager i deres 

landsdækkende indsamling.
Vi har gule sikkerhedsveste til børnene og 
undervejs byder bylauget på en øl eller vand. 
Efter endt arbejde spiser vi vores medbragte 
mad sammen i Fattighuset og bylauget byder 
på endnu en øl eller vand til maden som tak 
for hjælpen med affaldet. 
SÅ TAG HINANDEN UNDER ARMEN OG 
KOM OG TILBRING ET PAR HYGGELIGE 
TIMER SAMMEN MED DINE NABOER.

Tilmelding venligst til Marianne på 
tlf. 5789 0177 eller på e-mail: 

marianne.justesen@privat.dk

I december måned købte foreningen for Saiva 
Tamil Kultur Forsknings Center – med ca. 150 
hinduister – Stenmagle Skole. Skolen lukkede 
før sommerferien 2012 i forbindelse med 
nedskæringer i Sorø Kommune. 

Hinduisterne stammer fra Srilanka og vil 
hovedsageligt bruge skolens gymnastiksal til 
at praktisere deres religion. Hinduismen har 
tusinder af guder, men Murugan, som ses på 

plakaten her, er fra SriLanka, 
og derfor valgt lokalt. 

Det bliver et spændende og 
farverigt projekt og bl.a. i maj 
måned afholder hinduisterne 
deres årlige festival, som varer i 
10-12 dage. 

Beboerne i Stenmagle er 
fortrøstningsfulde. De glæder 
sig over, at skolen vil blive 
brugt i stedet for at stå tom og 
forfalde.

Talsmanden for foreningen, 
Bavananthan Balasubra-
maniam udtaler, at de har 

interesse i at afholde et åbent møde med 
beboerne i området. På denne måde kan man 
høre mere om, hvad hinduisterne laver og 
hvad der vil ske på skolen. Datoen er endnu 
ikke fastsat.

Bylauget byder vore nye naboer velkommen, 
og vi glæder os over, at der vil ske endnu mere 
i Stenmagle – og ser meget frem til, at høre 
mere på det bebudede møde.

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

Stationsvej 5  .  4295 Stenlille
Tlf. 5789 4800  .  www.dbiplastics.com
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Hvad sker i lokalområdet?

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

FEBRUAR
søndag, 24. februar
 SHHB-kurvespil

tirsdag, 26. februar
19:30 Kirkekoncert med fam.Dahl i 
 Stenlille Kirke

onsdag, 27. februar
 SHHB-generalforsamling

MARTS
fredag, 1. marts
19:00 Koncert i Kirke Flinterup 
 »All you need is love« 

lørdag, 2. marts
10:00 Løbeklubben løber i Assentorp
10:00 Stenmagle Forsamlingshus 
 aktivitetsdag

lørdag, 9. marts
10:00 Vandretur i Åmosen - Arr.DVL

søndag, 10. marts
 Folkekirkens Nødhjælp, indsamling

mandag, 11. marts
19:00 Kulturhus generalforsamling

tirsdag, 12. marts
 Sangcafé i Sognegården
19:00 Stenmagle Bylaug 
 bestyrelsesmøde

onsdag, 20. marts
19:30 Stenmagle Bylaug 
 generalforsamling
 i Fattighuset, Stenmaglevej 5

lørdag, 23. marts
14:00 SNIF/SIF gymnastikopvisning i 
 Stenlille Hallen

APRIL
lørdag, 6. april
10:00 Løbeklubben løber i Assentorp

tirsdag, 9. april
 Sangcafé i Sognegården

19:30 Drabschef holder foredrag i 
 Stenlille Sognegård

lørdag, 13. april
 FDF Stenlille indsamling til 
 loppemarked

onsdag, 17. april 
 Lokalhistorisk Arkiv Stenlille 40 år

lørdag, 20. april
 SIF - tøjbazar i Stenlille-Hallen
 Jazzkatten i Sognegården (2-6 år)
 
søndag, 21. april
 Affaldsindsamling med DN
 Stenlille Kulturhus indvielse

tirsdag, 23. april
 Sct.Georgsdag - Stenlillespejderne 
 Laurentius

lørdag, 27. april
 FDF Stenlille indsamling til 
 loppemarked

MAJ
onsdag, 1. maj
19:00 Stenmagle Bylaug, red.- &
 bestyrelsesmøde

torsdag, 2. maj
19:30 Præstøkoret i Sognegården.

lørdag, 4. maj
10:00 Løbeklubben løber i Sorø
 FDF Stenlille loppemarked

tirsdag, 14. maj
 Sangcafé i Sognegården

JUNI og senere
lørdag, 1. juni
10:00 Løbeklubben løber i Assentorp

onsdag, 5. juni GRUNDLOVSDAG
 Arrangement i Stenmagle Præste-
 gårdshave.

søndag, 23. juni Skt.Hans aften
 Stenmagle Bylaug sommerfest
 Løbeklubben løber Sankthansløb

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

lørdag, 3. august
 Stenmagle Bylaug bestyrelses-
 seminar

søndag, 1. september
10:00 Stenmagle Bylaug cykeltur

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk

Produktion og salg af økologisk okse- samt svinekød,
grøntsager og meget andet

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

– du er også velkommen i vores gårdbutik.

Endv.: Teambuilding-arrangementer.

Åben Økologisk gård
Ørnekildevej 22 · Ørslevvester

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

www.krogagergard.dk

Abonnementsordning med kød og grøntsager

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

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk
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Stenmagle Bylaug Regnskab 2012
Periode 1. jan. 2012 til 31. dec. 2012

       Kontosaldo        Gruppesaldo
Kontonr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

100 Budbringer-annonceindt. 12.800,00  
110 Budbringer-trykkeomk. 14.452,00  

Budbringer overskud 14.452,00  12.800,00  (1.652,00)     

170 Kontigent indtægter 2012 9.100,00    
180 Fonde & tilskud 33.349,65  
185 Udlejning 980,00       
190 Gaver ind 600,00       
195 Renteindtægt: Bank / Giro 0,75           

Kont. og andre indt. I alt -             44.030,40  44.030,40     

520 Porto/udbringning 140,00       
530 Gebyrer 315,00       
540 Kontorhold 2.885,80    
191 Mødeomkostninger 1.210,60    
200 Gaver 5.224,19    
195 LAL-kontingent + Kulturhus 825,00       

Kontor og adm. i alt 10.600,59  -             10.600,59  

300 Juletræstænding 2012 3.667,85    -             
310 Generalforsamling 991,00       
320 Fastelavn 2.064,66    2.201,86    
325 Forårs cykeltur -             
330 Løb Skt.Hans -             544,00       
340 Skt. Hans fest 24.590,70  4.264,50    
350 Bestyrelsesarr. 3.696,65    
360 Internet 45,00         
400 Nyindkøb telt + bordebænkesæt 6.399,00    

1502 Afskrivning -             
Øreafrunding
Aktiviteter i alt 41.454,86  7.010,36    34.444,50  
DRIFT TOTAL 45.045,09  42.378,40     
Årets resultat (2.666,69)     

STATUS Aktiver Passiver
1010 Bank indestående 39.706,91  
1015 Giro indestående 5.539,64    
1020 Kassebeholdning 1.036,00    
1400 Kreditorer 6.530,35       
1500 Debitorer -               
1510 Forudbetalt kontingent 5.300,00       

STATUS TOTAL 46.282,55  11.830,35     

2000 Egenkapital primo 37.118,89     
Årets resultat -2.666,69

Ny egenkapital 34.452,20     
Regnskabet godkendt : dato

Stenmagle Bylaug - BUDGET 2013 BUDGET 2013

Budbringer kr 0,00
Kontingenter kr 8.500,00
fonde & tilskud kr 24.000,00
Udlejning kr 0,00
Gaver ind kr 0,00
Renteindtægter kr 1,00

Indtægter ialt kr 32.501,00

Porto/udbringning kr 200,00
Gebyrer kr 400,00
Kontor & internet kr 3.000,00
Mødeomk. kr 1.500,00
Kontingenter kr 900,00
Gaver kr 2.500,00
Generalforsamling kr 1.000,00
Bestyrelsesarr. kr 3.500,00

Juletræstænding kr 2.000,00
Fastelavn kr 500,00
Div. øvrige arr. kr 6.500,00
Løbeklub kr 500,00
Sankthansfest kr 10.000,00
Nyindkøb kr 0,00
Afskrivninger kr 0,00

Udgifter ialt kr 32.500,00

Resultat kr 1,00

Bylaug-BUDGET 2013

Budget 2013
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§ 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 konstruktiv 
atmosfære, samt at varetage almene interes-
ser som lokalråd i relation til det offentlige 
og andre organisationer. 
b) Bylaugets arrangementer omfatter 
børne- og familieaktiviteter, foredrag og 
debatskabende aktiviteter, 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 
bestyrelsesmedlemmer, så der i alt er 5 
medlemmer i bestyrelsen. Alle funktioner, 
pånær formandsposten, fordeles af besty-
relsen selv. Kassererposten skal dog beslut-
tes på 1. bestyrelsesmøde og er bundet til 
næste generalforsamling. 
b) Alle vælges hver for en 3-årig periode, og 
vælges på skift, så højst 2 afgår samtidigt. 
Det skal meddeles forud for hver general-
forsamling, hvem der er på valg. Der kan 
kun ske genvalg af formand 2 gange.
(Midlertidigt tillæg som fjernes efter 
første generalforsamling) 
b1) Første gang disse vedtægter indføres, 
vælges 2 af bestyrelsesmedlemmerne i kun 1 
år og formanden fortsætter uændret sin pe-
riode i endnu 2 år. Alle tidl. valg annulleres.
c) På generalforsamlingen vælges 2 supple-
anter, der i valgt rækkefølge kan træde ind i 
bestyrelsen, såfremt et bestyrelsesmedlem 
afgår i utide. Suppleanten går ind i den på-
gældende 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 efterfølgende generalforsamling være 
nyvalg af formand. Indtil da beslutter 
bestyrelsen, hvem der er midlertidig 
formand, eller indkalder til ekstraordinær 
generalforsamling 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 suppleanter 
og revisor mulighed for at deltage på alle 
bestyrelsesmøder uden stemmeret, hvis de 
selv ønsker det. Disse skal modtage refera-
ter/indkaldelser til alle bestyrelsesmøde, 
men 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 indbeta-
linger og betale indgåede forpligtigelser.
c) Foreningen hæfter alene med sin formue 
og ingen medlemmer eller bestyrelsesmed-
lemmer hæfter personligt for foreningens 
indgåede forpligtigelser.
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 stemmeret.
e) Alle medlemmer over 18 år er valgbare 
til bestyrelsen.

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 indkaldes, hvis en fjerdedel af de 
registrerede medlemmer eller et flertal i 
bestyrelsen kræver det.

§ 6 Dagsorden på ordinær generalfor-
samling – minimum 
1. Valg af dirigent/referent.
2. Formandens beretning og godkendelse 
heraf.
3. Fremlæggelse af et revideret regnskab, og 
godkendelse heraf.
4. Indkommende forslag. 
5. Fremlæggelse af budget. 
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg til bestyrelsen i.h.t. §3 og meddelt i 
indkaldelsen. Herudover valg af revisor for 
en 1-årig periode.
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 
generalforsamling – Der skal være 2/3 
flertal blandt samtlige medlemmer herfor 
på en ordinær generalforsamling. Såfremt 
dette ikke kan opnås skal der være simpelt 
flertal på en efterfølgende ekstraordinær 
generalforsamling.
b) Der holdes auktion over bylaugets akti-
ver og inventar. Det indkommende beløb, 
samt evt. midler i bylaugets kasse, overføres 
til velgørende formål efter generalforsam-
lingens flertalsafgørelse. 

Stenmagle, marts 2013

Vedtægtsforslag marts 2013

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

F.eks. minigraver 1700kg
Pr. dag kr. 950,- + moms
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I Stenmagle Sogn lå en skole – en bindingsværks-
bygning – på Stenmaglevej. Der var en jordlod til. 
Det var en skole fra 1700-tallet, der som alle sko-
lerne under Sorø Akademi (Sorø Skoles Gods) 
var begyndt at virke efter, at Frederik IV’s lov om 
rytterskolerne var kommet i 1721. 
Efter ansøgning fra biskop C. Worm og stiftsamt-
mand J. L. Holstein bifaldt Frederik IV den 18. 
april 1732, at der oprettedes skoler på Sorø Skoles 
Gods, hvortil også Stenmagle Sogn hørte. 

I 1812 var bygningen blevet så ringe, at man lod 
den nedrive og flyttede skolen til degneboli-
gen ved Stenmagle Kirke. Degneboligen var vel 
dengang omkring 200 år og med tykke mure af 
munkesten. Man indrettede skolestue i den ene 
ende – mod kirken. Samtidig blev skoleholder 
og degn én og samme person.
I omkring 30 år var der skole i stuen, men i 1845 
byggedes der til i den modsatte ende af det æld-
gamle hus, og her holdtes skole helt op til 1923. 
I 1832 havde man dog udskilt Vandløse som et 
nyt skoledistrikt og ligeledes Assentorp i 1856. 
Og i 1909 havde man etableret Stenmagle For-
skole i den hvide villa på Sorøvej til de 3 yngste 
årgange i to klasser.
I 1919 begyndte forberedelserne til at udskifte 
den gamle skole ved kirken. Mange sogneråds-

møder senere godkendte Sorø Amt opførelse af 
en ny skole. Det blev tilladt at optage et lån på 
30.000 kr. og sælge den gamle skole, som se-
nere – i 1955 – blev nedrevet. Skolelodden ved 
Stenmaglevej solgtes også.
Murermester Christensen, Nyrup, havde udar-
bejdet tegninger og overslag til den nye skole. 
Efter licitation den 1. marts 1922 fik han ar-
bejdet. Det samme fik tømrermester Rasmus-
sen og malermester Bruhn, også fra Nyrup. 
Installatør Hansen, Stenlille, fik overdraget 
el-arbejde.
Skolen på Sorøvej kunne indvies af provst C.L. 
Nørgaard, Førslev v. Haslev, den 29. oktober 
1923. 
Den nye skole med røde sten havde skolestue, 
lærerbolig og udhus, men ikke gymnastiksal.

Centralskole efter grundige overvejelser
I 1937 kom en ny skolelov, og sognerådet be-
gyndte nu at overveje opførelse af en central-
skole med alle faciliteter for hele kommunen 
med efterfølgende lukning af skolerne i Vand-
løse og Assentorp samt forskolen i Stenmagle. 
Overvejelserne var grundige, og da verdenskri-
gen »kom imellem«, gik der 20 år, før spaden 
kom i jorden i foråret 1957. 

Der var indhentet tilbud fra 
Institutionsbyggeri og murer-
mester Christensen, Nyrup. 
Murermesteren var billigst; 
han fik arbejdet for 769.000 
kr. Arkitektfirmaet var Steudel 
og Knudsen Pedersen A/S, Sla-
gelse.
Borgerne i Nyrup havde gjort 
meget for, at byggeriet kunne 
udføres af lokale håndværkere. 
Skolen var en sammenbygget 
to-fløjet bygning i røde sten. På 
alle måder up to date med bl.a. 
bibliotek, lærerværelse, sal, sløjdlokale, skole-
køkken, fysiklokale, 6 klasseværelser, særun-
dervisningslokale og beskyttelsesrum m.v. Der 
byggedes lærerboliger.
Med deltagelse af amtmand J.F. baron Wedell-
Wedellsborg og amtsskolekonsulent Otto 
Jen sen, Sorø, kunne sogneråd og skolekom-
mission indvie skolen i overværelse af mange 
borgere. 
Det blev en festdag med flaget vajende i sol den 
5. september 1958. Sognerådsformand, gård-
ejer Johannes Buhl, Vanløse, havde ledet det 
store forarbejde, og det nye sogneråds formand 
parcellist Helmer Johansen, Assentorp, stod i 
spidsen på indvielsesdagen.
Den nye skole var 7-klasset med 8 lærere og 
260 elever; førstelærer Aage Jensen, som kom 
fra Veddinge i 1947, blev ansat som skoleleder. 
Han administrerede – som skoleinspektør fra 

1967 – til sin afsked i 1971.

Efter 280 år lukkes skolen i Stenmagle 
I 1960’erne fik skolen overbygning, ny tilbyg-
ning med nye lokaler, og der indledtes et man-
geårigt samarbejde med Stenlille Skole i nabo-
kommunen. Overbygningen samledes efter 
1970 i Stenlille.
I skolebygningen fra 1923 blev der indrettet en 
SFO, som fik navnet Oasen. I 2002 fik skolen 
ny glasfacade mod nord – samtidig flyttedes 7. 
klasse til Stenlille Skole.
Stenmagle Skole lukkede i 2012, og børnene 
blev flyttet til Stenlille Skole, som udvidedes. 
I november 2012 solgte Sorø Kommune hele 
komplekset inklusive boldbaner til Saiva Ta-
mil Kultur- og Forskningscenter, som vil ind-
rette et tempel i gymnastiksalen. Salgsprisen 
var 1 million kr. 

Stenmagle Skole i 280 år
Af Niels G. Sørensen, Lokalhistorik Arkiv Stenlille
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Ja, så nærmere foråret sig igen, og så skal vi 
alle til at nyde de lyse timer – og det betyder 
at vores generalforsamling også nærmere sig .  
Her skal vi havde gjort status på året der gik.

Som jeg skrev i sidste nr. af Budbringeren 
trådte vores sekretær tilbage, og vi stod med 
en akut opgave, men heldigvis var vi heldig, 
at Henriette Grane meldte sig under fanerne 
med øjeblikkelig virkning. Henriette er gået 
ind som midlertidig sekretær og er villig til at 
stille op til generalforsamlingen.

Som I jo nok alle er bekendt med, har Sorø 
Kommune solgt Stenmagle Skole pr. 1. de-
cember., så vores planer om, at vi evt. kunne 
få nogle lokaler der, er desværre ikke muligt. 
Nu må vi arbejde på, hvordan vi kan få gjort 
Fattighuset brugbart til os. Jeg håber at jeg kan 
uddybe det på generalforsamlingen.

Støt op om Stenlilleaktiviteter
– Stenmagle Bylaug er bl.a. medlem af kulturhuset.

Kulturhuset i det gamle bibliotek, er et 
godt projekt i Stenlille, som bylauget støtter 
op om. Det er ikke fordi bylauget har brug for 
lokalerne i Stenlille, men projektet har brug 
for støtte fra Stenlille-områdets foreninger.

Så hermed også en opfordring til andre 
foreninger, om at støtte op og melde sig ind. 
I kan gå ind på www.stenlille-kulturhus.dk 
– og indmeldelse foregår ganske enkelt ved, 
at foreningen sender kr. 300,- til kassereren. 
Så er man medlem for hele 2013 og kan gøre 
brug af huset ved at booke hos kalenderføre-
ren.

Der er generalforsamling mandag den 11. 
marts kl. 19 i kulturhuset. For alle medlems-
foreninger – og dagsorden og vedtægter kan 
ses på www.stenlille-kulturhus.dk

Søndag den 21. april er der offi ciel indvielse, 
og i ugen op til, er der bl.a. 40-års jubilæum 
hos Lokalhistorisk Arkiv om onsdagen den 
17. april.

En fast aktivitet i huset er Bogcaféen, der 
både sælger bøger og bytter bøger. Du skal 

melde dig ind (kr. 20,- for et helt år) – og der 
er åben tirsdage kl. 15-17 og lørdage kl. 10-12.
Har du bøger, du gerne vil af med, kan du 
afl evere til bogcafeen i åbningstiden. Hvis det 
er umuligt for dig at levere bøgerne, kan de 
evt. afhentes. Kontakt Jytte Bennike og lav en 
direkte aftale om afhentning. Tlf. 2695 3235 
eller e-mail jyttebennik@gmail.com.

SHHB – Stenlille Handels-, Håndværker og 
Borgerforening – har også generalforsamling, 
så er du medlem af SHHB, så kan du deltage. 
Generalforsamlingen foregår i selskabslo-
kalerne Den gamle Hætte, Hovedgaden 47, 
onsdag den 27. februar kl. 19. Husk tilmelding 
til formand CH på tlf. 2169 3995, hvis du skal 
spise med (kr. 100,-).

Kommunekamp på sundhed - her er 
Lotte Krogh sundhedsambassadør og aktiv i 
Sorø Saints. Se nærmere på www.stenlille.dk 

SNIF/SIF har gymnastikopvisning  lørdag 
den 23. marts kl. 14 i Stenlille-Hallen.

Husk at holde dig orienteret ved at gå ind på 
www.stenlillekalenderen.dk

Siden sidst har vi afholdt juletræstænding og 
fastelavnsfest sammen med kirken, og det var 
en stor succes med vores nye tovholderord-
ning. Så i det kommende år, hvis aktiviterne 
skal blive til noget, skal der fi ndes en tovhol-
der til hver enkelt aktivitet.  Så er der nogen, 
der vil være med til at lave Sankthansarrange-
ment i år, er der møde på Sorøvej 57, hos Gert 
og Birgit, onsdag d. 20. februar kl. 19.00.

Som I kan læse her i bladet, er der nogle nye 
vedtægter, som vi skal tage stilling til på gene-
ralforsamlingen. Jeg håber de bliver vedtaget 
og vi får en fuld besat bestyrelse.

Jeg er glad for, at så mange af vores medlem-
mer allerede har betalt kontingent og tror på, 
at alle vil tænke over, om I vil støtte lokalsam-
fundet det kommende år og betale kontingent 
med det medsendt girokort . 

Løbeklubben har rettet til, og vi håber at der 
er fl ere, der vil deltage. Se andet sted i bladet. 
Omkring 1. april starter vi også motioncyklin-
gen op igen – tirsdag og torsdag aften.

Jeg vil takke alle de mennesker, der gør et 
stykke arbejde for at fremme vores lokalsam-
fund, og de sponsorer der bevilgede penge / 
juletræ til vores aktiviteter i året, der er gået . 
Jeg glæder mig til den kommende sæson og 
håber på stort deltagelse til vores aktiviteter.

Gert 
 
 
Rabat                                                            Marts/April
15%                                                                    
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Bestyrelsen   
Oldermand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille gn-projektering@email.dk 4030 7731

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

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

Best.medlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4296 Nyrup  booghelle@mail.dk  5780 5287

Best.medlem Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941

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

Best.medlem John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699

Suppleant Inge Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk  4089 1699

Suppleant Hanne Jensen  Stenmaglevej 21 A, 4295 Stenlille  bertoghanne@gmail.com  5826 3541

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

Bilagskontrollant Leif Hansen  Rønnevej 3, 4295 Stenlille  LGHansen@hotmail.dk 5780 4441

Udlejningseffekter for medlemmer:

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

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

Medlemsbladet BudBringer – og hjemmesiden www.STENMAGLE.dK
Næste Budbringer (Nr. 54) har deadline 1. maj og udkommer sidste halvdel af maj måned. 

Deadline er 4 gange årligt, ca. 1. aug., 1. nov., 1. februar og 1. maj. Stof kan afleveres til: 

Redaktør Preben Lemann Sørensen, Rønnevej 4, 4295 Stenlille, lemann.grafisk@gmail.com, 4068 0059

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

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

Stenlille Naturgaslager

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


