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Oldermandsævl
Så fik Danmark sin nye Kronprinsesse, Stenmagle og Stenlille sogn
fik sin ny præst – og så sætter vi lidt gang i debatten om kommu-
nestrukturen. Har nogen tænkt på Stenmagle Storkommune? Nej
vel, men vi har...
Valget af den nye præst faldt på Maria hjort. Det vil give det læn-
ge savnede liv i præstegården i Stenmagle. Maria er gift med Nils
Erik, der er pilot, og de har sammen børnene Gustav og Laura på
henholdsvis 5 og 4 år. Vi ønsker dem velkommen her fra bylauget, og håber, at de vil falde godt
til i Stenmagle præstegård og komme godt på plads i lokalsamfundet. Maria Hjort bliver ind-
sat i Stenmagle kirke – søndag den 20. juni kl. 10:30.

Fortsætter næste side

                                                          



Side 2 ·  Stenmagle-budbringer nr. 21 – juni 2004

JJEE AUTO I UNDLØSE
Billige med alt i reparationer!

• DÆK • BATTERIER • UDSTØDNINGER TIL LAVPRIS!
Skal bilen til syn, klarer vi også det

Hovedgaden 33, Undløse
Tlf./Fax  5912 0022

Fortsat fra forsiden!

Sct. Hans kommer til at
forløbe som det plejer
med bål, pølser og diver-
se læskedrikke, men
borgmester Vagn Guld-
borg kunne desværre
ikke deltage som båltaler.

Derfor har vi spurgt Maria Hjort, vores nye
præst, og hun sagde ja, så vi håber, at rigtigt
mange vil komme og hilse på hende i denne
uofficielle anledning. Læs også side 13.

Debatten om vores kommunesammenlægning
er i fuld gang, og inde i bladet er der allerede
forslag til, hvordan det gøres. Helt aktuelt er
jeg også sikker på, at en kommunesammen-
lægning vil berøre Stenmagle Bylaug. Hvis vi
ingenting gør, vil der være stor fare for, at vore
aktiviteter bliver udhulet af andre og kraftige-
re organisationer. Hvis vi bare er opmærksom-
me og følger op på udviklingen, vil vi have en
god chance for at opfylde vore mål og bestå.
Det hele er baseret på opbakningen fra med-
lemmerne, når de mange ændringer vælter
ind over de små lokalsamfund. For efter dem
vil der komme mange valg! Vil vi stadig i 2005

have et selvstændigt menighedsråd? – et for-
samlingshus? eller en SNIF (Stenmagle Nyrup
Idrætsforening)? Efter de store sammenlæg-
ninger vil DGI og Kirkeministeriet måske også
se en rationaliseringsgevinst ved at danne
større enheder.

Der er meget som kan skabe debat. Budbrin-
geren og vores hjemmeside (www.lal.dk/
stenmagle) må gerne benyttes til dette og alle
indlæg er velkomne. Vi ønsker alle læserne en
god og spændende sommer.

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen

Oldermand

Kontingentbetaling via netbank
Vores økonomimester Vinni oplyser, at
du er meget velkommen til at overføre
medlemskontingentet på kr. 100,- via
netbank. Vores bankkonto har reg.
3516 og kto. 3516 135 727. Husk at skri-
ve navn og adresse, så vi kan se, hvor
pengene kommer fra.
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onsdag aften den 23. juni
på Stenmaglevej 17

kl. 20.00
Boderne åbner

Vand/øl - kaffe - te - is - pølser & brød

kl. 21.00
Båltale ved og velkomst til

vores nye præst Maria Hjort

Bålet tændes
Fællessang og alm. fælleshygge

Alle er velkomne!

Skt. Hans bål i Stenmagle
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Hovedgaden 48, 4295 Stenlille, Tlf. 5780 4020

Da vi i den senere tid har haft en del tyverier af
haveredskaber her i Stenmagle foruden hær-
værk af cykler ved vores ungdomsklub bag sko-
len, opfordrer vi her i Budbringeren til at hjælpe
med at holde øje med hinandens ejendomme.
Der er desværre nogen, der har travlt netop nu,
og her i sommertiden har vi jo en tendens til at
lade vore døre stå åbne... Derfor opfordrer vi
kraftigt til nabohjælp. Vi foreslår at du snakker
med dine naboer, og bliver enige om, hvad du/I
kan gøre for at hjælpe hinanden. Det kan være
en langt bedre tyverisikring end nok så mange
elektroniske dimser! 

Vi mangler tilbagemeldinger!
Den gennemførte undersøgelse om interessen
for forskellige arrangementer i Stenmagle
Bylaug (i forbindelse med vores generalforsam-
ling den 13. november 2003) er ikke særlig
repræsentativ, da vi kun har fået besvarelser fra
7 medlemmer. Vi  har derfor ikke fået svar på
vores spørgsmål om, hvilke arrangementer vi
skal lave i Stenmagle Bylaugs regi. Derfor vil vi

gerne gentage undersøgelsen, og denne gang
håber vi fra redaktionens side, at flere medlem-
mer vil besvare den. 
Når vi ser på resultater fra de 7 medlemmer vi
har fået, kan vi se, at der er størst interesse for at
vi anlægger en petanquebane, og at der afholdes
vinterhyggeaftener enten med bankospil eller
lokalhistoriske emner. Der er også stor tilslut-
ning til at vi laver en rødvinsklub, hvor vi i for-
bindelse med god mad får information om vine.
Derfor vil jeg gerne som redaktør af Budbringe-
ren opfordre vores medlemmer til at give deres
mening til kende, så vi i Bylauget kan lave
arrangementer, som har interesse for dig og din
familie, udover dem som vi laver nu. 
Jeg modtager gerne ideer fra jer alle. I kan bare
ringe eller lægge en seddel med ønsker i min
postkasse, Sorøvej 90, og jeg skal bringe jeres
ønsker videre til de rette personer, som vil arbej-
de for sagen. Se også skemaet på side 15.

Marianne Justesen
redaktør · tlf. 57 80 40 62

kennet@sponkie.dk

Redaktøren har ordet
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I debatten om den nye kommunestruktur, vil
vi fra bylaugets side gøre opmærksom på, at
man som landdistrikt måske kunne frygte, at
vi vil blive et endnu mere isoleret yderområde
eller randområde i en ny og større storkom-
mune, end vi er det i dag.

Uanset om vi i fremtiden går i samarbejde
med Sorø, Ringsted, Dianalund eller hvem det
nu bliver, så forbliver vi her i Stenmagle
næsten med garanti et yderområde, – lige
langt fra alting.

Man kunne jo også vende det lidt på hovedet
og så sige, at vi ligger i centrum, – midt imel-
lem de store bycentre som Slagelse, Ringsted
og Holbæk.

Men uanset hvordan vi vender og drejer det,
kan vi risikere at blive en udørken, der vil bli-
ve tyndere og tyndere befolket, efterhånden
som små byer som Stenlille oplever yderligere
butiksdød. Assentorp, Stenmagle, Nyrup m.fl.
har jo forlængst oplevet den alvorlige butiks-
død. Den nuværende kommunes 3 skoler vil
måske alle blive nedlagt, idet vi jo i forvejen
skal have vores unge mennesker til de store
byer for at gå i gymnasium, handelsskoler
o.lign., så vi er jo vant til transporterne og
skridtet er derfor ikke så stort.

Stenmagle storkommune?

Billedet herunder er venligst udlånt af Lene og Flem-
ming Blaabjerg, der netop i disse år er i fuld gang med
en gennemgribende renovation af »Flagsbo«, der er
Stenmagles gamle kommunekontor. Det hvide hus th. er
byens gamle forskole, der blev nedlagt som skole i 1958,
da vi fik en centralskole i stedet for de mange små skoler.
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Jesper

SCHRØDER

AUT. E
L-IN

STALLATØR

Stenmaglevej 19

4295 Stenlille

Tlf. 5
7 84 01 20

Fax 57 84 01 30

www.volt.d
k

Men er det så det, vi ønsker? Og da vi er nogle
stykker, der mener, at det ikke er det, vi
ønsker for fremtiden, hvad kan vi så gøre ved
det?

Først og fremmest må vi i lokalområderne fin-
de endnu mere sammen, end vi gør det i for-
vejen. Fællesskab gør stærk, siges det. Bylau-
get her i Stenmagle har siden starten haft til
formål at samle Assentorp, Vandløse og Sten-
magle-områdets beboere. Der har ikke været
de store »katastrofesituationer« endnu, så vi
har i det store og hele »kun« været et hygge-
arrangements-bylaug. Men nu gælder det!

Nu står vi overfor en alvorlig beslutning. Vi
skal hver især tage stilling til, om det er OK, at
vi som landdistrikt bliver mere og mere affol-

ket, og at vore små bysamfund dør mere
og mere ud. Hvis du vil være med til at
gøre noget ved det, så skal vi måske til at
finde ud af, hvordan vi gør det.

Et kontroversielt forslag i debatten kunne
være at foreslå en helt ny og stor Sten-
magle storkommune. Magle betyder stor,
så hvad er mere nærliggende? Vi har til
dette formål fundet det gamle kommune-
skilt frem, der stadig sidder på bygnin-
gerne på Sorøvej. Og selve bygningen er
jo smuk. Langt smukkere end alle de
mange moderne kommunale glashuse,
og da vi jo også går ind for, at det alt sam-
men skal være mere effektivt og billigere
med de nye storkommuner, så må denne
bygning jo fuldt ud kunne indeholde den
fremtidige administration. 

Har du andre (måske mere realistiske)
forslag eller andet at byde ind med i
debatten om vores fremtid, så kom frem
af busken nu. Stenmagle Bylaug vil gerne
være med i debatten, og ordet er hermed
dit...

Preben Lemann
sekretær i Stenmagle Bylaug
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Kommunesammenlægningen ligger foran os,
hvordan bliver vores indflydelse i dette pro-
jekt? Vi slæber på en gæld på 38 millioner kro-
ner. Hvor er de storkommuner, der står i kø
for at få Stenmagle-Stenlille kommune at
slæbe på, eller kan vi komme til at stå alene?

Skal vi arbejde for Stenmagle Storkommune
og lægge Stenlille, Dianalund og måske Ring-
sted og Sorø med i vort fællesskab?

Uanset vort optimistiske
forslag, vil vi jo desværre
nok ende med at blive
yderområdet af en stor-
kommune, hvor vil vil få
svært ved at blive hørt.
Derfor vil sammenhold
og fællesskab gøre det
nemmere, måske ikke at
få den store indflydelse,
men at blive hørt. Men
selv dette enkle mål for-
udsætter, at Stenmagle
bylaug består, er slagkraf-
tigt og har opbakning fra
lokalbefolkningen, så se
at få dig meldt ind, hvis
du ikke er det i forvejen. –
Og som medlem, se at
komme med din mening
om de lokale forhold. 
Læs endvidere redak-
tørens indlæg længere
foran i bladet. 

38 millioner i gæld –
hvem vil overtage?

Kortet her på siden er fra det åbne møde i
Stenlille-Hallen som kommunen havde ind-
kaldt til. Her ses de eksisterende kommuner
samt indbyggertallene i 1000 – og så lige vort
forslag trukket op med tyk streg...

Man hører meget om Stenmagle Bylaug, at det
er tordenskjolds soldater, men der er ikke lim
på bestyrelsesstolene, og det er medlemmernes
aktive medvirken, der skal gøre en forskel.

Vagn Jensen

STENMAGLE  STORKOMMUNE
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E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

STENMAGLE  FORSAMLINGSHUS
Sorøvej 31,  4295 Stenlille
Formand Susanne Pedersen 
tlf. 57 80 53 38  &  28 62 45 54
http://forening.bynet.dk/stenlille/
stenmagle-forsamling/

14. KRÆMMERMARKED
Markedet åbner fredag d. 9. juli kl. 18 til kl. 22.
Fortsætter lørdag d. 10. juli kl. 9.00 til kl. 24.00.
Fortsætter søndag d. 11. juli kl. 10.00. 
Og slutter søndag kl. 16.30.

Programudpluk 
Veterantraktor-ringridning • Volvo Amazonetræf • lørdag gratis morgenkaffe • ålegilde. 
Søndag kl. 12.00 gratis sildebord • kl. 13.30 bankospil med 31 gevinster.

Stadeleje
Kr. 60,- pr. facademeter inkl. moms (min. 3 m) – Strøm kr. 80,- inkl. moms.
Kontaktperson Susanne Pedersen, tlf. 57 80 53 38 & 28 62 45 54.
E-mail:  kolsomosegaard@post.tele.dk

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

Nyrup VVS- og
El-service aps

Stenmagle Bylaug laver loppemarked hvert år på det hyggelige
Stenmagle Kræmmermarked. Vi vil gerne hjælpe til med at gøre

det til et endnu større marked, så vi indsamler gode effekter 
hele året igennem. – Kontakt Vagn på 5780 5534!

    



Side 10 ·  Stenmagle-budbringer nr. 21 – juni 2004

Kaj  Nikolajsen
Stenmaglevej 34 · 4295 Stenlille

Tlf. 57 80 46 91 · fax 57 84 00 92 · bil 40 60 87 91

ASSENTORP
MURERFIRMA

Aut. Kloakmester
ApS.

Jord · Kloak · Beton · Murerarbejde · Ny- og ombygning

Invitation til en tur til Åmosen

Forfatteren Jørgen Mogensen, lokalkendt med
Dianalunds historiebøger »Langs Landeve-
jen«, vil i september fortælle os lidt om Åmo-
sens historie.

Det sker ved et møde, torsdag aften den 16.
september kl. 19-21 i Stenmagle Forsam-
lingshus. Efterfølgende samles vi lørdag 18.
september kl. 10 samme sted for at køre i pri-
vatbiler ud i moseområdet. Hvis man ikke kan
deltage begge dage, kan man nøjes med en af
gangene, men der er ingen tvivl om, at man vil
få mest ud af det, ved at være med begge gan-
ge. Om lørdagen regner vi med at være færdi-
ge senest kl. 16, og her skal man selv medbrin-
ge mad og drikkevarer.

Det er Stenmagle Bylaug, der i samarbejde
med Stenmagle Menighedsråd og Stenlille
Kommunes Lokalhistoriske Arkiv, står for
arrangementet. I starten af september vil der
komme indbydelse ud i lokalpressen, men da
der ikke kommer en Budbringer før i oktober,
så gem denne indbydelse.

Prisen er kr. 20,- pr. næse pr. gang. Om torsda-
gen er det til lokaleleje, og om lørdagen skal
betalingen ske til den chauffør, der lægger bil til.

Oldtidens mose
Åmosen består af tilslammede og tørveopfyld-
te søer, der tilsammen udgør Danmarks største
lavmose. Oven på søaflejringerne er der flere
steder opstået højmoser – kæmpemæssige
puder af vandmættet, lyngklædt tørv.
At grave i Åmosen er som at blade i naturens
Danmarkshistorie. Hver skovlfuld rummer
spor af det plante- og dyreliv, der har udfoldet
sig på stedet i stenalderen.
Oldtidens mennesker er der også talrige spor
efter. Gennem mange 1000 år var Åmosen et
yndet bosted. De første spor er ca. 11.000 år
gamle,  men de fleste fund er fra tiden, hvor
mennesket blev bønder omkring år 4000 f.Kr.
Man ankom om foråret og slog sig ned så tæt
ved vandet som muligt. Hele sommeren leve-
de man højt på områdets vildt, fisk og plante-
føde. Når vandet i søen om efteråret begyndte
at stige ind over bopladserne, forlod man atter
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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.

stedet. Dynd og tørveplanter bredte sig
herefter hurtigt ind over tomterne. Såle-
des blev hundredvis af bopladser efter-
hånden dækket og bevaret af tørvelage-
ne. Vinterbopladserne var måske ved
havet i vest. Man har »pendlet« fra Åmo-
sen gennem å-systemet til Storebælt. –
Der findes næppe noget andet indlands-
område i Nordvesteuropa med en tilsva-
rende koncentration af bopladser, offer-
pladser, fiskeredskaber, stammebåde mv.

Tørvegravning
I tiden i og omkring verdenskrigene blev
der gravet store mængde tørvebrændsel
i Åmosen. Bodal gods var et af de steder,
hvor gravningerne var sat mest i system.
I en periode i 40’erne arbejdede langt
over 1000 mand i godsets mose. Fra disse
perioder har Lokalhistorisk arkiv et
omfattende materiale.

Naturgenopretning
Kongemosen og Sandlyng mose blev fredet i
1993, og i 1995 blev alle drænrør afbrudt og
vandet i grøfterne blev stemmet op. Grund-
vandet står nu igen højt i denne del af Åmo-
sen, og hermed er skabt en tilstand, som min-

der om den, der gennem årtusinder har beva-
ret moselagene med deres enestående levn fra
stenalderen.

Vi ses
Preben Lemann

Materialet er fra Miljø- og Energiministeriet, Skov-
og Naturstyrelsens brochure fra august 1995.
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

SNIF · Stenmagle-Nyrup
Idræts ForeningS
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SNIFSNIF

A F 19 55

Vi er en lille idrætsforening
med en god blanding af
idræt til alle aldre. Vi satser
meget på børneidræt og har
mange børn på vores hold.

Nu er vi kommet i den situation, at vi mangler
en instruktør til holdet, som skal have de
3-5 årige. Har du interesse, tid og lyst til at
prøve, vil vi gerne høre fra dig. Bestyrelsen skal
nok sørge for alt det administrative, og vi hjæl-
per selvfølgelig også med at finde kurser til dig.

Udover børneidræt har foreningen også fire
voksenhold, en fodboldafdeling, en skyde-
afdeling og en badmintonafdeling. Har dette
din interesse vil vi gerne høre fra dig.
Formand Mette Forsingdal kan kontaktes på
tlf. 57 80 52 44.

Liste over Stenmagles hjemmefodboldkampe,
med en opfordring til at besøge os på banerne
ved Stenmagle skole.

Herre 1. hold
Lørdagene
12. juni, 7. august, 28. august, 11. september,
25. september og 9. oktober. 
Alle lørdagene spilles kl. 14.00.

Herre 2. hold
Søndagene
13. juni, 8. august, 22. august, 5. september,
19. september og 10. oktober.
Alle søndagene spilles kl. 10.00.

Dame 1. hold
Tirsdagene
1. juni og 15. juni
Begge dage kl. 19.00.
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»Vi glæder os meget til at blive
en del af det lokale miljø«

Jeg er af Henning Højte Hansen blevet bedt
om at fortælle lidt om mig selv til jer:

Jeg er den nye sognepræst i Stenmagle-Stenlil-
le. Som I måske allerede har set i den lokale
presse, hedder jeg Maria Hjort. Jeg er 35 år.

Jeg er gift med Nils Erik Hjort – vi har sam-
men Gustav på 5 år og Laura på 4 år, som flyt-
ter ind med os i præstegården den 1. juni.

Gustav skal begynde i Stenmagle børnehave-
klasse og Laura i børnehaven i Nyrup.

Vi glæder os meget til at blive en del af det
lokale miljø, og alle, der har børn, ved jo, at
det er en af de veje man nemt kommer i kon-
takt med mange mennesker. En hund plejer
også at hjælpe på det  :o)

Jeg er vokset op i Skibby, som ligger mellem
Frederikssund og Roskilde, sådan cirka. Der
boede jeg med mine forældre til jeg blev stu-
dent. Så flyttede jeg til København for at læse
teologi. Det blev til 16 år i København, for
efter endt studie i 1997 fik vi vores børn i 1998
og 2000.

Først i marts 2002 blev jeg ordineret i Roskilde
Domkirke. Det fik os dog ikke ud af byen, for
til arbejdet som præstevikar i 2 år i Hvalsø-
Særløse, Greve, Solrød og Jersie-Solrød fulgte
der ikke embedsbolig med. Det gør der så nu
– og det glæder vi os til. Jeg håber, der er ting,
der bliver lettere på den konto.

Og min familie vil også bedre kunne forholde
sig til mit arbejde, tror jeg, da de jo bliver en
del af det.
En del af sognet bliver jeg allerede tre dage
efter min indsættelse, som er den 20. juni, for
der skal jeg være båltaler i Stenmagle. Så der
kan vi mødes og hilse på hinanden.

Jeg håber at vores nye ramme vil bringe man-
ge gode oplevelser i mange år fremover.

Vi ses 
Maria Hjort, Præstegården, Sorøvej 84.
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Nullermænd og gæve kvinder

AOF Stenlille satte servicearbejde og rengøring
på dagsordenen den 17. maj i Stenmagle For-
samlingshus. Det var forrygende morsomt, med
skuespillerne Terese Damsholt, Anette Katz-
mann og Pauli Ryberg som kastede sig ud i Rik-
ke Wölcks forrygende komedie og kabaret,
»Nullermænd og gæve kvinder«.

Igennem halvandet år har Terese Damsholt og
Anette Katzmann medvirket i et KAD-uddan-
nelses- og udviklingsprojekt for rengøringsas-
sistenter, hvor de har gennemspillet små episo-
der af de historier, som rengøringsassistenterne
fra har fortalt undervejs. Forfatteren Rikke
Wölck har forvandlet de mange små beretnin-

ger til en sammenhængende forestilling fyldt
med humor. 
Stykket bliver opført 40 steder rundt om i lan-
det. Formålet er at skabe debat – ikke blot mel-
lem rengøringsassistenterne, med også med og
mellem brugerne af deres produkt: en arbejds-
plads uden nullermænd.
Skuespillerne blev akkompagnet af musikeren
Peter Bom, som også har skrevet og arrangeret
musikken, og det hele er instrueret af Kirsten
Peüliche.

Der var ca. 50 mennesker til stede i Stenmagle
Forsamlingshus, og alle fik en forrygende herlig
oplevelse, og lidt at tænke nærmere over.
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Det kunne jeg altså godt tænke
mig at være med til !
Kryds derfor venligst af udfor de aktiviteter du synes vi skulle tage op i bylauget, og har du selv
forslag, så skriv dem på. Aflevér eller send siden til Marianne Justesen, Sorøvej 90, 4295 Stenlille
(første hus på højre hånd på Mejerivej). Du kan også maile dine forslag til:  kennet@sponkie.dk

q Istandsættelse af den gamle vej-

tromle »Helmer«.

q Være med til at lave arrangemen-

ter generelt.

q Cykel- og/eller vandreture i lokal-

området.

q Hyggeaftener en gang ugentlig

nogle måneder hver vinter (med 

kortspil, lidt banko og kaffe/kage).

q Hyggeaftener om vinteren med

lokalhistorie, hvor man også selv

skal prøve at finde noget historisk.

q Ungdomsarbejde, fx i forbindelse

med ungdomsklubben.

q Petanquespil og anlæggelse af

bane ved tromlehuset i Stenmagle.

q Indsamle loppeeffekter og sætte i

stand (til kræmmermarked).

q Rødvinsklub! Vi mødes måned-

ligt, og spiser noget god mad og

drikker lidt vin. Fx 8-10 par/enlige.

Der laves mad på skift.

q Sommerfest med spisning samt

diskotek om aftenen. Man kunne

evt. selv tage mad med til et fælles

ta-selv-bord.

q Skakklub.

q Homeparties.

q Computercafé.

Dine forslag:

q

q

q
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Besøg et naturgaslager
Stenlille Naturgaslager har etableret et besøgscenter, hvor grupper
på 10-30 personer efter aftale kan få mere at vide om naturgas og
naturgaslagre. En udstilling fortæller om DONGs aktiviteter i ind-
og udland.

Interesserede grupper bedes aftale tid for besøg:

Stenlille Naturgaslager
Merløsevej 1 B, 4296 Nyrup
Telefon  4517 1707 – leverandør af dansk naturgas

Bestyrelsesadresser mv. 2004
Oldermand/kulturfm. Henning Højte Hansen Engkrogen 16 4295 Stenlille h.hoejte@get2net.dk 57 80 52 44
Kasserer Vinni Jensen Stenmaglevej 21A 4295 Stenlille v-s@mail.dk 57 80 49 41
Sekretær Preben Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille lemann@stenlille.bynet.dk 57 80 44 76
Bestyrelsesmedlem Winnie Jørgensen Sorøvej 72 4295 Stenlille lewin@mail.tdcadsl.dk
Ungdomsudvalgsfmd. Jonna Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille casey@ofir.dk 22 96 00 58
Webmaster Kennet Kristensen Æblehaven 12 4295 Stenlille kennet@sponkie.dk 57 84 02 17
Socialudv.fm. Helle Runa Mejerivej 17 4296 Nyrup 57 80 52 87
Teknikudv.fm. Vagn Dalbjerg Jensen, Rønnevej 8 4295 Stenlille vagn.birte@get2net.dk 57 80 55 34
Redaktør Marianne Justesen Sorøvej 90 4295 Stenlille 57 80 40 62
Suppleant Finn Olsen Engkrogen 3 4295 Stenlille finn.olsen@if.dk 57 80 53 69
Suppleant Birthe Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Revisor Torben Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Revisor Leif Hansen Rønnevej 3 4295 Stenlille 57 80 44 41

Udlejningseffekter for medlemmer:
Video-camcorder, JVC (1999) kr. 50,-/påbeg. uge (dep. kr. 300,-) Preben 5784 0058
Spanske skillevægge (1999) kr. 25,- pr. stk. Henning 5780 5244
Grill, kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Vagn 5780 5534
Pavillon 3x3 m (1999) kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Vagn 5780 5534
Pavillon 3x9 m (2001) kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Vagn 5780 5534

Budbringer & hjemmeside
Deadline til næste nummer (nr. 22) er den 22/9-2004, og bladet forventes at udkomme i midten af oktober måned.
Stof bedes afleveret til webmaster Kennet eller redaktør Marianne Justesen, Sorøvej 90, 4295 Stenlille, tlf. 57 80 40 62.  
Webmaster er Kennet Kristensen, tlf. 57 84 02 17, E-mail: kennet@sponkie.dk – bylaugets web-adresse: 

www.lal.dk/stenmagle 

                               


