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v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille

Åbent:  ti-fr 10-17  .  lø 9-13  .  sø-ma lukket

Tlf.  57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

v/Susanne Richardt

www.stenlilleblomster.dk

Indkaldelse 
fra for-
manden

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.
Genfind balancen og bevægeligheden med et Rolf metode forløb!

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

Indkaldelse til ekstraordinær general-
forsamling i Stenmagle Bylaug 25/11.

Vi skal have lavet vedtægtsændringer, så vi 
kan holde ordinær generalforsamling i  ja
nuar. Det er kommunens krav om, at vi skal 
have afregnet evt. tilskud allerede i januar, 
og dermed kunne aflevere et årsregnskab, 

 Program tid sted 
MAN. Gade op & gade ned.  

Stenlille Cykelklub, Lokalarkivet og Stenlille Vandværk. Cykeltur i 
gaderne, Stenlille vandværk byder indenfor. 

19.00 Stenlille Kulturhus 

TIRS. 
 
 
 
 
 

Indvielse af det nye spændende aktivitetsområde.  
Borgmester Gert Jørgensen klipper snoren. Motions-fitness 
indvier banen. SHHB er vært og tænder grillen.  
Hvordan så byen ud da jeg var barn? 
Stenlille Cykelklub & Lokalarkivet byder på en god cykeltur og 
afslutter i Kulturhuset, hvor lokalarkivet fortæller og viser billeder 
af det gamle Stenlille. 

16.00 
 
 
 
19.00 

Stenlille Skole 
 
 
 
Stenlille Kulturhus 

ONS. 
 
 
 
 
 

Hvordan så byen ud da jeg var barn?  
(samme tur som tirsdag) 
 
Master drummer Sylvester Agbedoglo. Byens Menighedsråd, 
invitere de små borgere på en kæmpe oplevelse, alle aldre er 
velkomne! Gratis 150 pladser 

 9.30 
 
 
17.00 

Stenlille Kulturhus 
 
 
Sognegården i 
Stenlille 

TORS. Foredrag: Sognepræst Maria Hjort vil vise og fortælle om 
Stenlille Kirkes spændende historie fra 1100 tallet. Om martyr 
Laurentius og hvilken rolle Stenlille spillede for historien i 
forbindelse med Indre Missions store møde i 1861. 
 
SJOV I GADEN LØB: Snør løbeskoene. Løb/gå med i gaderne. 
Uanset alder! Kodeordet er fællesløb, eller i hold. 
5 eller 10 km. nærmere info: Kimj 60 104 088  

19.00 
 
 
 
 
19.00 

Stenlille Kirke 
 
 
 
 
Stenlille lægehus 

FRE. DRENGERØVSAFTEN.  
Masser af biler & motorcykler besøger byen.  
Helstegt pattegris fra Cafe Rødhætte til rimelige priser.  
Irske Henry O’Conner & band kommer og spiller, Den gamle 
hætte byder på musik til midnat. 

17.00 
 
 
22.00 

Cafe Rødhætte  
 
 
Den gamle hætte 

LØR. Det lange morgenbord. Gratis sponsoreret af Stenlille 
Bageren, Brugsen og Fakta. 
Nordvang Sannerud – Jazz i Hovedgaden 
Byens butikker rykker ud på gaden 
Biler for sjovt. Veteran/klassiske køretøjer ankommer 
Trampolina laver sjov i gaden, midt på hovedgaden 
Hvad skal du gå til, når det bliver vinter? 
Sjov i gaden for børn 
Foreningerne møder op. Her er blandt andet ponyridning for 
børn. 
Sjov i Stenlille Kulturhus – og lidt til ganen. 
Forenings dag med stande. Maling efter foto v/Jens & Allan. 
Lokalarkivet, Bogcafeen og Kunstudstillingen åbner. Organist ved 
Stenmagle og Stenlille kirke, musiker Jesper Fink-Jensen spiller i 
Kulturhuset. 
Magisk show/trylleshow med TRAMPOLINA 
Derefter ballonsværd til alle skønne Stenlille børn! 
Superbrugsen griller i gården, til ”vennepriser” 
Nordvang Sannerud spiller 
Sjov i gaden med ZUMBA – Mette Stuhr holder fest! 
Kom og dans, det er sjovt og man bliver glad i låget! 
Pandekager med syltetøj – Freddie bager 

8.00-9.30 
 
8.00-9.30 
9.00 
9.30-15.00 
10.00-11.00 
11.00-13.00 
 
 
 
10.00-14.00 
 
 
 
 
12.00 
 
11.00-14.00 
12.00-14.00 
13.00-14.30 
 
10.00 

Hovedgaden  
 
Hovedgaden 
 
v/ Røde kors butik 
Hovedgaden 
Festival pladsen 
 
 
 
Stenlille Kulturhus 
 
 
 
 
Kulturhuset 
 
Superbrugsens P-
plads 
Festival pladsen 
 
Cafe Rødhætte 

SØN. Fest og åbning af VANDVÆRKSSKOVEN. 
Stenlille vandværk er vært og byder på et glas vand. 
Program følger, læs ugeavisen eller på facebook. 

14.00 Sorøvejen 

 
NB. Der kan ske små ændringer i programmet. 
Følg med på opdateringer på FACEBOOK: Sjov i gaden i Stenlille og på hjemmesiden: WWW.STENLILLE.DK  

SJOV I GADEN
17. aug.

18. aug.

19. aug.

20. aug.

21. aug.

der gør det nødvendigt.

Samtidig laver vi vores struktur om til, at vi 
arbejder med udvalg, for at få flere medlem
mer aktiveret. Som det er nu kommer der 
stort set ingen hjælp fra medlemmer, ud over 
bestyrelsesmedlemmer. Det fungerer derfor 
ikke, og vi har behov for hjælp i vores udvalg.  
Se side 4 og 5.

Vi indkalder hermed til ekstraordinær ge-
neralforsamling, onsdag den 25. novem-
ber kl. 19 i Stenmagle Forsamlingshus. 

Dagsorden er vedtægtsændringer og etable
ring af udvalg. Mere i næste Budbringer, men 
indkaldelsen er hermed ude i rigtig god tid.

Ses vi?
Gert Nielsen

Gran sælges
fx til æresport og gravdækning – køb lokalt hos

Arne Markussen
Højbodalvej 12, Assentorp, 4295 Stenlille

Mobil: 4018 4024
E-mail: markussenarne@mail.tele.dk

22. aug.

23. aug.
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Her er lidt om de forskellige udvalg vi p.t. har 
brug for, og hvad de evt. beskæftiger sig med. 
Det er dog udvalgene, der lægger linje og 
indhold, så der kan se fornyelse. 

Har DU lyst til at hjælpe, så kontakt et besty
relsesmedlem. Se bagsiden.

Generelt for udvalgene bruges der en aften til 
planlægning af hvordan begivenheden skal 
forløbe og i forbindelse med selve begivenhe
den nogle hyggelige timer for at forberede og 
rydde op bagefter.

Udvalg i bylauget

Legeplads og Fattighuset 

Legeplads: Lugning af sandkasse, maling af 
pladsen, maling af borde og bænke, generelt 
opsyn med pladsen, klargøring forår og ef
terår, slå græs ved Fattighuset, plankeværk ved 
vejen males og repareres.

Fattighuset: Pudsning  af mure, maling af hu
set og tag, glas i vinduer på loftet, loftet tætnes 
mod rummet, belysning udendørs, vand og 
kloak med mulighed for toiletforhold, rengø
ring af mødelokalet og klargøring til møder, 
holde opsyn med området og legepladsen.

Juletræstænding 1. søndag i 
advent om eftermiddagen

Skaffe og opsætte, nedtage juletræ til præste
gårdshaven. Lille juletræ til forsamlingshuset,
dække borde, varme æbleskiver og gløgg, lave 
kaffe og te. Oprydning efter gløggen, 
pynte juletræ i forsamlingshuset, julemand., 
lave poser med julegodter til børnene og 
indkøb af, hvad der skal bruges til æbleskiver 
og gløgg, samt hyggeligt samvær med dine na
boer. Det hele laves i samarbejde med kirken 
og Maria Hjort.

Fastelavn søndag formiddag 
i februar

Indkøb af pølser, fastelavnsboller og andet 
der skal bruges, dække borde, hænge tønder 
op, sørge for at tøndeslagning gennemføres, 
pyntning af tønder samt at de fyldes med 
indpakket slik. Indkøb af præmier til katte
konger og dronninger, præmie til bedste 
udklædte, oprydning bagefter og hygge med 
dine naboer.
Det hele laves i samarbejde med kirken og 
Maria Hjort.

Affaldsindsamling i foråret

Tilmelde Bylauget til DNs affaldsindsamling, 
modtage materialer fra DN: Sække, foldere og 
andet informationsmateriale. Skaffe gule ve
ste til deltagerne, sørge for drikkevarer under 
indsamlingen, køre det indsamlede affald på 
genbrugspladsen, fællesspisning af medbragt 
frokost efter færdigt arbejde i Fattighuset med 
hygge blandt de fremmødte. 

Sankthansbål 23. juni

Opsætning og nedtagning af telte, borde og 
stole hentes, pyntning af telt. Opbygning af 
bål,lave heks til bålet, lave kaffe og te, bage 
kager, lave salat, pasning af grill og stegning 
af kød, passe salget af øl og vand. uddeling af 
sange, skaffe båltaler og generel hygge med 
alle dine gode naboer.

Bylaugs seminar august

Udsende indbydelse, modtage tilmeldninger, 
finde udflugtsmål, lave oplæg til debatemner 
og fremtidsplaner for Bylauget, aftale mid
dagen om aftenen med hygge.

Næstformand
Marianne Justesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

26/10-2014, kl. 13.00 - Gavespil/banko 

23/11-2014, kl. 10-16 – Julemarked 

29-30/11-2014, Dueudstilling 

Stenmagle Forsamlingshus 

Lej forsamlingshuset til fødselsdag, 
bryllup, konfirmation, barnedåb 

foreningsmøde m.v.  
Vi kan også hjælpe med begravelseskaffe 

Tjek priser og yderligere info på 
www.stenmagleforsamlingshus.dk 
Ring: 41657026 eller 61675910,  
Mail: udlejer@stenmagleforsamlingshus.dk 






                   









RUNABYG
Alt i murerarbejde

murermester Dennis runa
dennisrun@msn.com

TLF 2893 3211
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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

Lidt datoer

Husk at holde dig orienteret via Stenlille-
kalenderen - se www.stenlillekalender.dk

August
Uge 34 – Sjov i Gaden i Stenlille:
Mandag den 17. august kl. 19 – Cykeltur i gader

ne og vandværket byder indenfor.
Tirsdag den 18. august  Indvielse af nyt aktivi

tetsområde v/skolen. – Cykeltur med 
lokalhistorie.

Onsdag den 19. august kl. 17 – Master drummer 
Sylvester spiller i sognegården.

Torsdag den 20. august kl. 19 – Maria Hjort hol
der foredrag i Stenlille kirke.

Fredag den 21. august – Drengerøvsaften.
Lørdag den 22. augsut – Langt morgenbord i Ho

vedgaden kl. 89.30. Herefter jazz, bi
ler, Trampolina og kl. 1014 Forenings
dag og loppemarked i Kulturhuset, 
med Trampolina og musiker Jesper 
FinkJensen. 

Søndag den 23. august – kl. 14 indvielse af vand
værksskoven med fest.

De medtagne programpunkter er kun udpluk og 
vejledende. Se mere på facebook.

Tirsdag den 25. august kl. 17 – Stenlillespej
derne 68 årige Åbent Hus kontakt 
Annette Lemann på 2655 4077.

Søndag den 30. august kl. 10.30 – Forklarings
gudstjeneste i Stenmagle kirke. Her-
efter er Stenmagle kirke lukket i 
hele september og oktober.

September
Tirsdag den 8. september kl. 10 – Sangcafé i 

Stenlille sognegård.

Lørdag den 12. september kl. 18 – SIFKandis
fest i Stenlille

Tirsdag den 15. september kl. 19.30 i Stenlille 
sognegård – foredrag med Erik Lind
sø om tilværelsen.

Tirsdag den 29. september – Opstartsgeneral
forsamling Stenmagle mandemad
klub. Fmd. Henning Højte Hansen.

Oktober
Fredag den 2. oktober  LiSSodadisk

Søndag den 4. oktober kl. 1416 – Folkedans 
(Ældresagen) i Aktiviteten

Onsdag den 7. oktober kl. 19 – Fam&Samf. 
Irsk Folkemusik i Aktiviteten.

Onsdag den 7. oktober kl. 19.30 – Carsten 
Knudsen fra »De Nattergale« med 
okulelekoncert i Stenlille kirke.

Lørdag den 10. oktober – Efterårsskoleferien 
starter, slut igen søn 18. oktober.

Tirsdag den 20. oktober kl. 10 – Sangcafé i 
Stenlille sognegård.

Lørdag den 24. oktober kl. 16 – Gospelkoncert 
i Stenlille kirke – Worship.

Lørdag den 24. oktober – Høstfest i Stenmagle 
Forsamlingshus – se andetsteds i bla
det.

Søndag den 25. oktober – Gavespil i Stenmagle 
Forsamlingshus – se andetsteds i bla
det.

Onsdag den 28. oktober kl. 19 – bestyrelses-
møde i Stenmagle Bylaug. Dead-
line Bylaugets blad »Budbringer«.

November
Søndag den 1. november kl. 14.30 i Stenmagle 

kirke og kl. 17 i Stenlille kirke – »Alle 
Helgen« med suppe og cellist. Sten-
magle kirke er atter åben efter at 
have været lukket i 2 måneder.

Fredag den 6. november  LiS sodadisk

Tirsdag den 10. november kl. 10 – Sangcafé i 
Stenlille sognegård.

Tirsdag den 10. november kl. 19.30 i sogne
gården – en aften med salmedigter 
Hans Anker Jørgensen  med sang.

Onsdag den 11. november kl. 19 i Aktiviteten – 
Fam&Samf. – Foredrag om Sprogø
pigerne v/Carsten Egø Nielsen.

Søndag den 22. november – Julemarked i Sten
magle Forsamlingshus.

Onsdag den 25. november – Stenmagle Bylaug, 
ekstraordinær generalforsamling,

Søndag den 29. november kl. 15 – Juletræstæn
ding med start i kirken og afslutning 
i Stenmagle Forsamlingshus.

December
Søndag den 6. december kl. 10 – Julemærke

march fra Stenlille Kulturhus.

Lørdag den 19. december kl. 10 – Nisseteater i 
Stenlille sognegård.

Onsdag den 23. december – Juleskoleferien 
starter, slut igen søn 3. januar.

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

Stationsvej 5  .  4295 Stenlille
Tlf. 5789 4800  .  www.dbiplastics.com
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Sankthansbål i Stenmagle

    
  

   
   

   
 

 

   
  

 

   
   

   
 

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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WWW.BORDEBAENKE.DK

JR@BORDEBAENKE.DK

JOHNNY  ROLSTED
SORØVEJ 96,  4296 NYRUP

MOBIL  24 42 90 47

Du er meget velkommen til at gøre brug af campingpladsen, 
når du fx har gæster. Her kan de overnatte, og alle kan få 
en oplevelse i swimmingpool, minigolf m.v. – ligesom vi har 
en udvidet grill-bar med fx smørrebrød. 
– Kom ud og se hvad vi kan tilbyde dine gæster.

Højbodalvej 35, 4295 Stenlille, ac@assentorp-camping.dk
Tlf. 5780 4387 eller 3124 2589

Jørgen Pedersen og Anan Sutthi

Swimmingpool

Legeplads

Stenmagle 
Antik- & Kræmmerhal

500 kvm indendørs marked
• Antikke møbler
• Nostalgi – loppeting – tøj
• Byggevarer – døre – vinduer 

– tagsten og mange andre 
ting

• Ting i kommission.

Nyd en gratis kop kaffe, 
mens du går og oser.

Lej en stand: tlf. 6015 0724

Åbent hver lørdag kl. 10-16
Sorøvej 57, Stenmagle 

4295 Stenlille

 
 
 
 
 
 

STORT GAVESPIL 

SØNDAG d. 25 OKTOBER 
kl. 13:00 

DØRENE ÅBNER KL. 12:00 

STENMAGLE 
FORSAMLINGSHUS 

Sorøvej 31 4295 Stenlille 
 

 
 
 
 
 
 

 
Arg: Bestyrelsen Stenmagle Forsamlingshus  



              Service
                 &
            Maskiner

www.jjsm.dk
Tlf. 2685 7897

 Salg/reparation 
   Havemaskiner
     Cykler          

Hovedgaden 42B
4295 Stenlille
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Hen over sommeren har huset stadigvæk sum
met af liv. Der har været bryllup, fødselsdage, 
ungdomsfest og et guldbryllup. Det er skønt, 
at huset bliver brugt og at det fortsætter med 
mange udlejninger. Vær derfor i lidt god tid, 
hvis du planlægger at bruge huset.

Derudover er bestyrelsen gået i gang med 
hovedrengøring af huset. Efter et travlt forår 
er det rimeligt tiltrængt. Vi håber også meget 
på, at få styr på udenomsarealerne i løbet af 
august.

NYT!!! Ændringer af lejen! Vi har valgt, at leje 
af service er inkl. i prisen, så nu er alt med, når 
lejen er betalt.

Den 30. maj åbnede vi dørene for et nyt til
tag – sommerfest med temaet »8090'er fest«, 
og jer der ikke kunne komme, gik glip af en 
hyggelig aften med god mad, underholdning 
og dans.

Det har givet os mod på at holde endnu en 
fest for alle. Denne gang bliver det en høstfest, 
som afholdes den 24. oktober. Se invitationen 
andetsteds i bladet, og hold øje med opslag 
på facebook eller ring til forsamlingshuset på 
6167 5910 og hør nærmere.

Den 25. oktober afholder vi gavespil på vanlig 
vis med fine præmier fra virksomheder og for
retninger i området. Vi skal nok sætte borde og 
stole op, så der er plads til alle.

Bestyrelsen

Nyt fra Stenmagle Forsamlingshus

Yngste og ældste deltager i sommerfestenHyggelig stemning under maden

HØST FEST 
24/10-15 

i Stenmagle forsamlingshus 
fra kl. 18.00 - 01.00 

 
Høsten er i hus, så lad os fejre det. 

Stenmagle Forsamlingshus åbner dørene 
til en brag af en høstfest. 

Til festen serveres en lækker buffet, 
kaffe/the, samt musik til dans efter 

maden. 
 

Pris 200 kr. pr. person 
 

Bestil din billet allerede nu, da der er 
begrænset pladser. 

(max 100) 
 

Billetter bestilles på 6167-5910 

Betaling kan ske på  
Reg. 9883 konto nr. 203042 
eller på mobile pay/swipp - 61675910 
Husk navn + mail-adresse ved indbetaling. 
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Legepladsen ved Fattighuset

Vi har nu haft en lille legeplads i gang et styk
ke tid, og forsøger både at vedligeholde den 
og udvide den lidt med et kreativt område.

Der har dog allerede været lidt hærværk, som 
vi har repareret, men vi kunne godt tænke os 
flere voksne med i et udvalg, der både kunne 
hjælpe med reparation og udvidelse (vi 
mangler også ideer), og samtidig være med til 
at holde lidt opsyn.

Vi har forsøgt nogle onsdag aftener, – og vi 

fortsætter med at forsøge at samle folk hver 
onsdag aften – dog nu først kl. 18.30 og 12 
timer frem. Hvis vi er 45 stykker, vil bare en 
times arbejde betyde rigtigt meget. Tag gerne 
selv fx buskrydder, skovl, hakkejern, rive, 
skovl, sav, skruemaskiner o.l. med. 

Vi skal bl.a. have repareret rækværket øverst 
ud mod Sorøvej, der trænger både til flere 
planker og maling. Tag fat i et bestyrelsesmed
lem (se bagsiden) eller mød op onsdag aften 
kl. 18.30. Vi garanterer ikke for, at der er nogen 
hver gang, men vi prøver.

Har du betalt kontingent?

Mandemadklub i Stenmagle

Der er relativt mange i forhold til sidste år, 
der endnu ikke har betalt kontingent for 
2015. – Kontingentet er på kun kr. 100, for 
hele husstanden, så vi opfordrer derfor meget 
til, at alle i lokalområdet bakker op omkring 
lokalrådet Stenmagle Bylaug og får betalt

Du kan indsætte de 100 kr. på Nordeareg. 
2301  kto. 6278 196 591. Husk navn og 
adresse, så vi kan registrere, hvorfra pengene 
kommer. Alle beløb derover, registrerer vi som 
gaver, så du er selvfølgelig meget velkommen 

til at sende et større beløb :)

Har du en virksomhed, må du gerne skrive 
lidt om den i Budbringer, dog vil vi gerne 
have at du er annoncør også. En annonce 
koster kun kr. 200, (også samme pris som i 
1998), og er en enkel måde at støtte bylauget 
på. Vi har flere annoncører, der har været med 
helt fra starten! – Men hermed en stor tak til 
samtlige annoncører i Budbringer. 

Tak for støtten til alle.
Kasserer Preben Lemann

Fra sidste tirsdag i september er der mande
madklub i Stenmagle Forsamlingshus. Det 
foregår i kælderen i køkkenet og i et lille 
mødelokale dernede. 

Der er plads til 10 mænd, og p.t. er vi netop 
10. Der er selvfølgelig mulighed for at en 
enkelt bliver forhindret, og da vi helst skal 
være 10, er du velkommen til at kontakte os, 
og blive skrevet op på en venteliste. 

Kontakt gerne kasserer Steen Agathon på 
4636 2189 eller formand Henning Højte 
Hansen på 5780 5244.

Vi koncentrerer os om alm. god dansk mad, 
som mænd kan li' den, og man behøver ikke 
at være en gourmetørn i køkkenet på for
hånd. Vi skal nok få det sjovt, selv om bøffen 
brænder lidt på. 

Wellness House Massage
Lider du af hovedpine, har du muskel-, sene- eller ledproble-
mer, er du stresset eller trænger du bare til at forkæle dig selv?

Vi har Thai-massage, Urtemassage, Oliemassage og 
Sportsmassage.

Hovedgaden 79 (tidl. kiosk v/Uno-X-tanken) 
4295 Stenlille  .  Tlf. 7131 7948 eller 3124 2589



Bestyrelsen   
Formand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille gn-projektering@email.dk 4030 7731
Næstformand Marianne Justesen  Sorøvej 551, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  2427 7794
Sekretær Mette Brodersen Stenmaglevej 25, 4295 Stenlille mette_brodersen@hotmail.com 2614 8423 
»Hus-far« John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699
Kasserer /red. Preben Lemann Rønnevej 4, 4295 Stenlille lemann.grafisk@gmail.com 4068 0059

Suppleant Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Suppleant  Steen Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  steen.agathon@gmail.com  4636 2189

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

HUSK STOF TIL BÅDE HJEMMESIDE OG BUDBRINGER!

Medlemsbladet »Budbringer« – og hjemmesiden www.STeNMAGle.dK

Næste Budbringer (Nr. 64) har deadline 28. oktober og udkommer midt/sidst i november. 
deadline er 4 gange årligt, ca. 1. august (efterår), 1. november (vinter), 1. februar (forår) og 1. maj 
(sommer). Stof kan afleveres til ethvert bestyrelsesmedlem eller til redaktøren Preben Lemann. 

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. 6124 4372  •  E-mail:  ahj@energinet.dk

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


