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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.: 57 89 11 99
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk

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

0

www.stenlilleblomster.dk
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

31. januar 2011

Det er en kold tid, vi lever i. Det mærker vi i 
øjeblikket, dette på trods af at middeltempe-
raturen er stigende for vores klode, og det må 
så betyde, at vi har en god, varm sommer til 
gode. Jeg har nogle gode venner på Island, de 
har ingen vinter haft i år. Det er kun blevet til 
sjap og slud, så det er svært at love noget.

Her i vores nærområde kan vi godt have brug 
for den optimisme, som en god varm som-
mer kan give. Jeg synes personligt, at det er 
meget ærgerligt, at forsamlingshuset ikke 
mere holder loppemarked og sommerfest. 
Det var noget, der blev set frem til fra mange 
sider. Årsagen er at forsamlingshusets besty-
relse ikke mere magtede arrangementet. Der 
skulle meget arbejdskraft til og indtægterne 
stod ikke mål med den indsats, som var nød-
vendig.

Jeg ser tilbage på mange dejlige weekender, 
hvor der har været loppemarked og at bylau-
get med vores bod nærmest har holdt week-
end på sportspladsen. Der kom ved salg af de 
indleverede loppeartikler et godt tilskud til 
bylaugets drift. Herudover har det hver gang 
været en positiv oplevelse, som vi kan se til-
bage på med glæde.

Bylauget vil ikke bare fortsætte og begynde 
at lave loppemarked og sommerfest, som vi 
kender den. Vi tror at forsamlingshusets be-
styrelse har taget den rigtige beslutning. Vi 
vil komme med et arrangement til sommer, 
men det kommer ikke til at ligne festen på 
sportspladsen. Se herom side 8+9.

Vi kan jo også se frem til Grundlovsdag, hvor 
der kommer en fest, med diverse underhold-
ning. Som sædvanlig holdes den i præste-
gårdshaven og arrangeres af Stenlille og 
Stenmagle menighedsråd.

Udover vores sædvanlige arrangementer, 
som alle forløber som hidtil, vil vi forsøge at 
iværksætte nogle vandreture. Vi vil holde os 
til »spor i landskabet«, men hvis der er nogen 
der vil mere, tager vi det op.

Fra denne januarkulde vil jeg ønske alle et 
godt forår.

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen

Mød op, søndag 3. april kl. 10.00 ved Fattig-
huset, Stenmaglevej 5. 

Igen i år deltager vi i Danmarks Naturfred-
ningsforenings landsdækkende affaldsind-
samling. Vi samler affald ind, for alt for me-
get affald ender i naturen langs vores veje.

Vi sætter som sædvanligt fokus på vores eget 
område og samler ind langs hovedvejen og 

Affaldsindsamling  3. april

grøftekanterne fra Stenmagles begyndelse til 
Stenlille.

Så saml hele familien og vennerne og mød 
op ved Fattighuset, Stenmaglevej 5, kl. 10.00 
søndag 3. april. Medbring jeres gode humør 
og fornuftig påklædning samt handsker.
DN sørger for sække til alle.

Når vi er færdige med indsamlingen er der 
fællesspisning af den med-
bragte frokost i Fattighuset 
i vores egne lokaler. Bylau-
get byder på en øl eller vand 
som tak for hjælpen.

I 2010 deltog mere end 
82.000 i affaldsindsamlin-
gen og der blev samlet 160 
tons affald ind og dermed 
fjernet fra naturen til sam-
men med 197.000 dåser 

Vi glæder os til at se dig og 
din familie!

Marianne.
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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

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

Stationsvej 5  .  4295 Stenlille
Tlf. 5789 4800  .  www.dbiplastics.com

Snart skal alle Danmarks børn igen klædes ud og slå 
katten af tønden. Fastelavn er nemlig en af de tradi-
tioner, som vi danskere holder godt fast i. 

Men faktisk har 
fastelavnsfesten 
udviklet sig be-
tydeligt gennem 
tiden. Oprinde-
ligt var Faste-
lavn nemlig slet 
ikke en fest for 
børn, men en 
drukfest, hvor 
både mænd og 
kvinder klædte 
sig ud og feste-
de i dagevis. Or-
det Fastelavn 
stammer fra det 
plattyske ord 
Faste lovend, der 
betyder før fa-
sten og henty-
der til de 40 da-
ges faste, der i 
Kristendommen 
falder før Påske-
søndag. 

Ikke for børn
Indtil første halvdel af det 19. århund-
rede kunne Fastelavn visse steder 
være en ret løssluppen og voldsom 
fest, hvor folk slap hæmningerne og 
klædte sig ud for at skræmme hinan-
den. Man spiste og drak tæt og rev 
halsen af en ophængt gås. Tøndeslag-
ningen foregik mange steder til hest 
med levende katte i tønderne, som 
børnene efter nedslagningen kunne 
prygle ihjel med kæppe og kviste. Fa-
stelavnsrisene blev af børnene an-
vendt til at slå på forældrenes senge 
og husdyrene på gårdene for at få 
frugtbarhed. Alt i alt unægtelig en 
anden slags fest, end vor tids Faste-
lavnsfest. 

Fastelavn i 2011
I dag er Fastelavn heldigvis en mere 
børnevenlig begivenhed, hvor børne-
ne i skoler og institutioner hygger sig 
med at lave fastelavnsris og masker. 
Det hele kulminerer til den festlige 
tøndeslagning til fastelavnsfesten. 
Og det er bestemt ikke en tradition, 
der er på vej væk

Fastelavn - en gang druk Fastelavn søndag 6. marts
søndag 6. marts kl. 10.30 i stenmagle kirke 

Som altid slår vi katten af tønden i Stenmagle til fastelavn. 

Vi begynder kl. 10.30 med gudstjeneste for hele familien i 
Stenmagle kirke og hvor prinser, prinsesser, trolde og andet godtfolk 

er velkommen i deres udklædninger.
Gudstjenesten er begyndelsen på fastelavnsfesten. Fra gammel tid er 

fastelavn en kirkelig fest som markerer begyndelsen på den lange 
fastetid før påske. Derfor klædte man sig ud og festede den sidste dag 

før fasten begyndte.

Efter gudstjenesten, som bliver tilrettelagt i børnehøjde, er der 
tøndeslagning på Stenmagle skole i gymnastiksalen. 

Når kattekonge og -dronning – samt den bedst udklædte 
er kåret, og når tønderne er faldet – går vi ind i morgensangsalen, 

hvor Bylauget sørger for det praktiske med pølser og brød, 
kaffe, kakao og en fastelavnsbolle, der er gratis. 
Bylauget sælger vand og øl til rimelige priser.

Marianne

Tekst og foto: www.kreativhobby.dk
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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

Linda Hesselmark
Uafhængig forhandler

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

Verdens største producent af Aloe Vera

Cykeltur i lokalområdet 15. maj kl. 10

Bylaugets årlige cykeltur er planlagt til søn-
dag den 15. maj 2011, med start fra Fattighu-
set, Stenmaglevej 5.  

Cykeltur i lokalområdet 15/5

Sidste år gik turen til Østrup skov i et dejligt 
forårsvejr, og det håber vi, at det bliver igen i 
år. Vi kører aldrig længere, end at alle delta-
gere kan være med. 

Formålet med 
turen er at se 
lokalområdet 
fra en ny vin-
kel. Husk 
madpakke og 
drikkelse til 
turen.

For nærmere 
information 
om, hvor tu-
ren går hen i 
år, gå ind på 
vores hjem-
meside – 
www.sten-
magle.dk – 
når tiden nær-
mer sig.

Marianne Justesen

Kassererens klumme

Vores nye kasserer Marianne oplyser, at du er 
meget velkommen til at betale medlemskon-
tingentet via netbank og spare penge og glæ-
de kassereren.

Bylaugets bank er Danske Bank 
Reg.: 1551, kontonummer 3516 135 727

Husk at skrive navn og adresse, så vi kan se 
hvor pengene kommer fra. 

Med venlig hilsen
Kasserer 
Marianne Justesen

Hvis du er i tvivl om du har betalt kontingent 
til Bylauget for 2011, så kontakt kassereren.

Bedst mellem kl. 16.00 og 18.00 mandag til 
torsdag.

Bestyrelsen håber, at du vil fortsætte som 
medlem af Stenmagle Bylaug og betale kon-
tingent for 2011 – hvis der ikke allerede er be-
talt. Kontingentet er uændret kr. 100,- om året 
for hele husstanden.  
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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

E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

Annonce 2007  20/03/07  10:16  Side 1

Sommerfest  13.-14. august  på    Assentorp Campingplads

Den 13. januar havde vi et møde i Fattighuset, 
hvor vi fik lagt rammerne for årets nye som-
merfest – som ikke skal være en fortsættelse 
af Kræmmermarkedet ved skolen. 

Først og fremmest ligger festen ikke midt i 
sommerferien, men lige efter at skolerne er 
begyndt igen, nemlig i weekenden 13.-14. 
august. Og så ligger den heller ikke centralt i 
Stenmagle, men i Assentorp. Det er et forsøg, 
og betyder ikke nødvendigvis, at den skal 
være her hver år fremover.

Der er ikke lagt et program endnu, men der 
bliver tale om opstilling fredag, fest hele lør-

dagen samt søndag formiddag, og så nedtag-
ning over middag.

Der skal være plads til alle lokale, der gerne 
vil have en bod til enten loppesager eller hob-
byaktiviteter. Alle medlemmer får gratis 3 fa-
cademeter til rådighed (fx et 3x3 m pavillon), 
og ellers er der foreløbig tovholdere til disko-
tek lørdag aften, kagekonkurrence, print af 
logo på eget tøj, motionsløb, spejderløb med 
aktiviteter, salg af øl/vand, grill og fællesspis-
ning, vinsmagning – så der er stadig plads til 
at du melder dig som tovholder eller hjælper.

Næste møde foregår onsdag den 16. marts 
kl. 19 på Campingpladsen. 

Alle medlemmer, der er interesseret i at være 
med til at forme vores nye sommerfest er me-
get velkommen på dette møde. Her skal der 
fremlægges skitser, aktivitetsforslag samt for-
slag til programmet i sin helhed. Sorø Brand-
væsen er inviteret, men vi afventer en be-
handling af vores ansøgning her i skrivende 
stund.

Tovholder for hele sommerfesten er Preben 
Lemann, – så tag fat i undertegnede på 4068 
0059 eller lemann.grafisk@gmail.com hvis du 
ønsker at blive involveret. Vi skal have rigtigt 
mange mennesker engageret i denne fest, så 
den på alle måder kan blive en nyskabelse 
her i vores lille lokalområde. 

Der er nævnt ideer som snobrød, andedam, 
cykel-ringridning, havetraktortræk, svøm-
mekonkurrence, sækkevæddeløb, ølkasseløb, 
skattejagt, træ-klatring, vandrutsjebane, flø-
debollekast, hestevognskørsel, ponyridning, 
ølsmagning, mælkekassestabling, fodbold-
turnering, minigolf og petanque. Du kan og-
så komme med skøre ideer, eller bare melde 

dig som tovholder på en af de ideer vi her har 
nævnt.   Ses vi?                                                 mvh

Preben
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Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

F.eks. minigraver 1700kg
Pr. dag kr. 950,- + moms Jes
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Jesper annonce 2007  20/03/07  10:33  Side 1

Hvordan ringer klokkerne?

I kirkebladet, der uddeles her i den samme 
tid som Budbringer, kan man læse, at Sten-
magle kirke har fået automatisk klokkering-
ning. 800 års praksis med at det er klokkeren, 
der trækker i snoren, er nu slut. Måske en af 
årsagerne kan fi ndes i en beretning fra lektor 
Beck i Sorø og Omegns Avis fra midten af 
1990'erne. Her fortæller H. G. Beck om en 
hændelse, der fandt sted 65 år tidligere, dvs. 
omkring 1930.
 Han fortæller også om byggeriet af præste-
gården, og det er jo meget apropos til det 
igangværende nybyggeri af en sognegård i 
Stenlille.

– Min far var dengang præst i Stenmagle, og 
jeg var hjemme på juleferie fra Akademiet. 
Nytårsnat var jeg kravlet op i tårnet for at hil-
se på klokkeren Kristoffer. Da han havde rin-
get nytåret ind og slået de ni bedeslag, fl øj en 
eller anden drilledjævel i mig, og jeg slog et 
ekstra slag. Kristoffer så lidt på mig, men min 
far blev meget vred. Dengang var det nok 
mere almindeligt, at folk talte bedeslagene, så 
måske har der siddet Stenmagle-folk og kor-
set sig over det tiende slag.
 – Det smukke billede af præstegården min-
der mig om min norske mors medvirken til 
præstegårdsbyggeriet, der stod færdigt i 1917.
 Min mor var opvokset i et kemi-professor-
hjem lige bag universitetet i Oslo. Man havde 
der, for sin tid, meget avancerede ideer om 
sund mad og levevis.
 Min mor var da fra den vestjyske præste-
gård, hvor vi dengang boede, rejst til Sten-
magle, for at se på familiens kommende hjem 
– en fi rlænget stråtækt idyl, hvor den forrige 
præsts børn var døde på stribe af tuberkulose.
 Hun nægtede at fl ytte ind med sine otte 
sunde børn!
 Så blev kredslæge Kaarsberg sendt på til-
syn, og han indstillede »idyllen« til nedriv-
ning.

1917 kunne vi så fl ytte ind 
– mon ikke det var sidste 
gang, en præstegård blev 
bygget med lader, stalde, 
dueslag og en rejsestald til 
kirkefolkets heste?

Efterskrift/red.: Filip Beck 
var søn af Indre Missions 
stifter Vilhelm Beck, og 
var præst i Stenmagle 
1914-34. Den gamle præ-
stegård lå højere oppe 
mod kirken, tæt bag den 
nuværende  toiletbygning.

Den gamle »idyl«, og et billede, der får en 
til at tænke på Morten Korch.

Den »nye« præstegård, her et billlede fra 1925. Bemærk 
vandposten og porten. Men ellers ligner den jo sig selv.
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ROADSHOW

VIDEOVERVÅGNING

www.eye4u.dk

Mød os
Sorøvej 59
4295 Stenlille
Tlf. 61799700
info@bv-group.dk

Udvalg i bylauget - vær med

Bylaug-bestyrelsen vil gerne involvere fl est 
muligt af medlemmerne, og det kan vi gøre 
ved at få fl ere med i de aktive udvalg. Vi har 
både permanente og midlertidige udvalg. P.t. 
har vi et udvalg, der skal lave sommerfest i 
august, og her skal der være rigtigt mange 
engagerede medlemmer. De involverede p.t. 
er Preben Lemann, Jørgen Pedersen, Mette 
Brodersen, Marianne Justesen, Birgit Jensen, 
Gert Nielsen og Annette Lemann. Disse er 
tovholdere, men der skal bruges fl ere, så læs 
mere andetsteds i bladet om sommerfesten!

arrangementsudvalget står for alt det 
praktiske i forbindelse med vores arrange-
menter. Bl.a. indkøb og bagning af kager til 
Sankthans og andre møder. Det er dette ud-
valg, der laver heksen til Sankthansbålet. 
Den er sjov at lave. I øjeblikket er det faste-
lavn, der er det næste, vi skal arrangere, og 
det gør vi i samarbejde med kirken. Har du 
lyst til at være med, så kontakt os. Vi kan al-
tid bruge fl ere hænder. Nuværende medlem-
mer er: Marianne Justesen, Vinni Jensen, Bir-
the Kamper, Birte Agathon, Britta Bech, Inge 
Kristiansson, Mette Forsingdal og Annette 
Lemann.

assentorpudvalg:  Har for ca. 2 år siden i 
samarbejde med Arne Markussen på Højbo-
dalvej, istandsat æggene. Nu trænger de til 
maling igen, for ikke at forfalde. Vi kunne 
godt tænke os at få renset gadekæret op, så 
det bliver pænt at se på, men vi skal have 
kommunens godkendelse, og den har vi ikke 
endnu, trods henvendelser. Bylauget har i 
samarbejde med Campingpladsen planer om 
at holde en sommerfest, – læs nærmere her-
om andetsteds. Er der nogle ildsjæle, der 
kunne have lyst til at hjælpe til med nogle af 
tingene, kan man kontakte John Kristiansson 
på 4089 1699. Udvalget består af John Kristi-
ansson, Henning Højte Hansen, Sv. Erik Jen-
sen og Leif Hansen.

sikkerhedsudvalget arbejder med første-
hjælpskurser, naboovervågning og sikkerhed 
i lokalområdet generelt. P.t. arbejdes der på at 
skaffe en hjertestarter til ophæng centralt i 
Stenmagle. Udvalget består af Preben Le-
mann, Peter Grane, Britta Bech og John Kris-
tiansson.

Vi har også et Husudvalg samt et web- og 
bladudvalg. 

På modsatte side kan du læse om udvalgene i 
bylauget. Du kan også bare gå ind på vores 
hjemmeside www.stenmagle.dk og så under 
»kontakt« skrive til os, hvis du har lyst til at 
blive lidt involveret. Du kan fx skrive til sek-
retæren, så vil der blive taget hånd om din 
henvendelse med det samme. Vi vil meget 
gerne have dig med!

Her er en masse ideer til overvejelse, så sæt 
dine krydser nu!

Jeg kunne godt tænke mig at disse ting 
blev lavet i bylauget:

❑  Flere cykel- og vandreture.

❑  Flere foredrag med fx lokalhistorie.

❑  Petanquespil og anlæggelse af bane ved 
Fattighuset.

❑  Organiseret indsamling af loppeeffekter.

❑  Madklub – hvor man mødes fx en gang 
månedligt og spiser noget god mad sam-
men.

❑  Indretning af et lokale til loppeeffekter.

❑  Skakklub.

❑  Frimærkeklub.

❑  Homeparties.

❑  Ungdomsarbejde.

❑  Oprettelse af et lokalhistorisk udvalg.

❑  Oprettelse af et »teknisk udvalg«, hvor der 
bliver snakket buslinjer, omfartsvej etc.

❑  Vandrestier i nærområdet.

❑  Et Vandløse-udvalg.

Og så tilføjer du bare alle dine gode ideer. 
Det er dig, der skal lave liv i lokalområdet, nu 
hvor vi er i færd med at miste vores skole, og 
vores »hovedstad« Stenlille er i fuld gang 
med at blive reduceret til en landsby – nu 
uden bibliotek. Vi tør ikke tænke på hvad det 
næste bliver. Vi er selv ansvarlig for det hele.

Du er ansvarlig for, at det sker
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                                        V / Johnni Johansson 
                                        Engkrogen 6 
                                        4295 Stenlille 
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Sekretær 
vrøvl

Efter generalforsamlingen i november 2010 blev 

jeg valgt som sekretær. Jeg takker for valget og 

ser frem til at varetage denne funktion for alle 

medlemmer i Stenmagle Bylaug.

Flere kender mig, eftersom jeg nu har boet 2-3 

år i Stenmagle. Desuden var jeg med til at arran-

gere de to førstehjælpskurser i 2010. Bylaugets 

sikkerhedsgruppe arbejder hårdt på, at der skal 

anskaffes en hjertestarter til central opsætning i 

Stenmagle. Der er søgt fonde, men indtil videre 

har det ikke givet penge. Så hvis der er nogen, 

der sidder med gode ideer, må man gerne hen-

vende sig til undertegnede (se bagsiden).

Kommende lokale arrangementer: 

Lørdag 5. marts 
Aktivitetsudstilling i Stenmagle Forsamlings-

hus.

Søndag 6. marts 
Kl. 10  Fastelavnsfest. Starter i kirken med 

børnegudstjeneste og fortsætter med tønde-

slagning på Stenmagle Skole. Se side 5.

Onsdag 16. marts
Kl. 19  Festmøde på Campingpladsen.

Søndag 3. april
Kl. 10  Affaldsindsamling på Sorøvej i 

samarbejde med Danmarks naturfrednings-

forening. Se mere side 3.

Søndag 15. maj
Kl. 10  Cykeltur med start fra Fattighuset.

Søndag 5. juni
Kl. 13  Grundlovsfest i præstegårdshaven.

Følg med på hjemmesiden www.stenmagle.dk 

hvor du kan se de forskellige arrangementer, 

som bylauget arrangerer eller støtter.

Husk at bestyrelsesmøderne er åbne for 
alle medlemmer af bylauget.
Du er velkommen til at henvende dig til 

mig, for at få en dagsorden eller komme med 

forslag til bylauget.

Grane Sikring
Vagt og sikring

21 75 01 04
www.grane-service.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-service@grane-service.dk

Grane Sikring visitkort.indd   1 07/01/11   9:51:47

vrøvl

Britta Bech

Opslagstavlen i Stenmagle

GN-Tømreren Gert Nielsen har sponse-
ret en opslagstavle til bylauget, og 
opsat den centralt i Stenmagle. 
    Alle medlemmer af bylauget 
kan bruge den. Husk at fjer-
ne uaktuelle opslag igen, 
evt. skrive »udløbsda-
to«, så andre kan 
fjerne dem, hvis de 
alligevel er i »kas-
sen«. 
     Vi laver i første 
omgang ingen reg-
ler for brugen. By-
laugets bestyrelse 
forbeholder sig dog 
ret til, til enhver tid, 
at fjerne indhold, der 
ikke harmonerer med by-
laugets hensigt med bru-
gen af tavlerne.
     På billederne her kan 
du se, hvor opslagstavlen 
hænger. Eventuelle kom-
mentarer til opslagstavlen 
kan rettes til Gert Nielsen 
eller sekretær Britta Bech 
(se bagsiden).



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

Bestyrelsen pr. 1. december 2010   
Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16, 4295 Stenlille  henninghoejte@gmail.com  5780 5244
Kasserer Marianne Justesen  Sorøvej 90, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5780 4062
Sekretær Britta Bech  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  sejersdatter@mber.dk  4098 8528
Bestyrelsesmedlem Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Bestyrelsesmedlem Birte Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  birte.agathon@mail.dk  4636 2189
Bestyrelsesmedlem Gert Nielsen Sorøvej 57 gn-projektering@e-mail.dk 4030 7731
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bestyrelsesmedlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4296 Nyrup  booghelle@mail.dk  5780 5287
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   5780 4441

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. 300,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062

Medlemsbladet BudBringer – og hjemmesiden www.steNMagle.dk
Deadline til næste nummer (nr. 46) er onsdag 27/4-2011 kl. 19, og bladet udkommer inden 1. 
juni til alle husstande. Stof kan afleveres til Preben Lemann (se annonce på forsiden). 


