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Bestyrelsen pr. 11. november 2009    (uændret fra 2008!)

Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16, 4295 Stenlille  henninghoejte@gmail.com  5780 5244
Kasserer Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Sekretær Marianne Justesen  Sorøvej 90, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5780 4062
Redaktør/webmaster Martin Bertelsen  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  martin@mber.dk  4027 6599
Bestyrelsesmedlem Birte Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  steen.agathon@tdcadsl.dk  4636 2189
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   3689 1699
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bestyrelsesmedlem Britta Bech  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  sejersdatter@mber.dk  4098 8528
Bestyrelsesmedlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4296 Nyrup  booghelle@mail.dk  5780 5287
Suppleant Inge Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk  3689 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. 250,-/påbeg.uge (dep. kr. 500,-) Marianne  5780 4062

Medlemsbladet BUDBRINGER – og hjemmesiden WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 42) er søndag 2/5-2010, og bladet udkommer i slutningen af 
maj måned til. Stof kan afl everes til redaktør og webmaster Martin Bertelsen (se ovenfor).  
Annoncer inde i bladet koster kr. 200,- pr. stk./nr. – For- og bagsideannoncerne er dog lidt dy-
rere.  Kontakt bestyrelsen herom. Der følger gratis hjemmesidelink med i annonceprisen. An-
noncen afl everes som pdf-fi l. Evt. opsætningsarbejde aftales med Lemann Grafi sk (se forsi-
den).

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

Der er fokus på tryghed og sikkerhed, herun-
der nabohjælp, i lokalområdet Assentorp-
Stenmagle-Vandløse, og der er nu nedsat et 
sikkerhedsudvalg under Stenmagle Bylaug. 
Her vender vi emner som naboovervågning, 
hjemmerøverier, alarmer, indbrudssikring etc.

Det første resultat er et tilbud til alle medlem-
mer, om at deltage på et møde med politiet, 
sikkerheds- og vagtfi rma, låsesmed og forsik-
ringsfi rma. Kriminalassistent/sikringskonsu-
lent Peter Anker Nielsen vil komme med et 
indlæg og alle fagfolkene vil kunne besvare 
spørgsmål. - Mødet, der er gratis for medlem-
mer af Stenmagle Bylaug, foregår på Sten-

Sikkerhedsmøde onsdag 21. april

magle skole onsdag den 21. april kl. 19.30. Alle 
andre interesserede kan melde sig ind i bylau-
get ved indgangen. Prisen er kr. 100,- pr. hus-
stand pr. kalenderår.

Vel mødt til sikkerhedsmøde på Stenmagle 
Skole, onsdag den 21. april kl. 19.30.

Sikkerhedsudvalget

Peter Grane (Vandløse), John Kristiansson 
(Assentorp), Martin Bertelsen (Stenmagle) og 
Preben Lemann (Stenmagle)
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NONGROWNUPS
Sorøvej 47 . Stenmagle . 4295 Stenlille
Tlf. 5784 0020  .  info@nongrownups.com

www.nongrownups.com

Smart tøj til smarte piger –  også til dig, der er ud over teenage-
alderen, men som alligevel godt vil være lidt smart klædt ...

Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

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

Det var godt, at vi fik gennemført kurser i 
førstehjælp, og tilslutningen med fulde hold, 
vidner om, at indbyggerne i Stenmagle gerne 
vil ofre en lørdag eller to på at være parate, 
hvis der er brug for hjælp i den bogstaveligste 
forstand.
Samfundsmæssigt kunne det tyde på, at vi i 
yderdistrikterne skal forberede os på i større 
grad, at kunne »overleve« ved egen hjælp. Det 
kan de nye sygehusplaner tyde på, men det 
varer da i det mindste 10 år, og endnu er det 
svært at vurdere om det er op eller ned.
Under alle omstændigheder kan det overra-
ske, hvor let det gik med at få forliget i hus. 
Det kan måske skyldes, at projektet er så de-
fust, at det er svært at angribe. 
Vi kan kun håbe, at det foregår mere forsig-
tigt, når nu det viser sig, at det sidste område, 
der kan spares på, er undervisningsområdet.
Igen og med henvisning til førstehjælps kur-
set kan vi også håbe, at den berøringsangst 

som mange os borgere i vores lille nærsam-
fund kan have, for at tage sig af andre menne-
sker som akut har brug for hjælp, kan forsvin-
de eller begrænses. 
Hvem har ikke prøvet at køre forbi en, der er 
ved at skifte hjul og bagefter tænke, om man 
selv, bare ved en lille indsats, kunne have red-
det dagen for den, der var punkteret. 
Jeg har to gange i trafikradioen her i vores 
strenge vinter hørt, at en fodgænger i små sko 
var på vej til fods i nødsporet, og at politiet 
var på vej. Hvad er meningen, hvorfor har 
ham eller hende med telefonen ikke taget den 
nødstete bilist op ?? Såden opfører vi os hel-
digvis ikke, os fra Stenmagle, Assentorp og 
Vanløse, vi er mere ansvarsbeviste og sociale. 
Det kan vi være glade for, for uden dette, 
kunne det være ligemeget med førstehjælp, 
nabohjælp, og med at skabe den sikkerhed, 
der er så vigtig for trygheden her i området.
Trygheden i vores nærområde er det næste 
tema vi skal se på. Vi skal sørge for, at det ik-
ke er en frygt der tænder os, så vi på grund af 
den, forskanser os bag infarøde kameraer og 
alverdens udstyr, men at vi bruger dette i for-
nuftigt omfang. Således at det der virkeligt 
bærer frem er vores kontakt og tillid til vores 
naboer og genboer, og den tryghed, lokal-
samfundet kan give. Der er mere om dette 
emne i bladet.
Det har været en lang og hård vinter, men på 
den anden side var den ikke så dårlig. Lyset 
fra det snehvide landskab har betydet, at vi 

ikke har nær så mange vinterdepressioner, 
som årstiden normalt ellers medfører. 
Noget tyder også på, at foråret er på vej, og 
bylaugets bestyrelse glæder sig til at møde al-
le læsere og medlemmer af bylauget til en 

snak ved de forskellige kommende arrange-
menter.
Med ønske om godt forår og sommer.

Venlig hilsen
Henning Højte Hansen

Affaldsindsamling søndag 18. april
Vær med til at holde naturen ren. Igen i år deltager vi i Danmarks Naturfredningsforenings 
landsdækkende affaldsindsamling. Vi samler affald ind, fordi alt for meget affald ender i natu-
ren langs vores veje. Kom og vær med til at hjælpe naturen, miljøet og de vilde dyr i dit nærom-
råde. Vi sætter igen i år fokus på vores eget område og samler ind langs hovedvejen og i grøfte-
kanterne hele vejen fra Stenmagles begyndelse og til Stenlille.  Saml hele familien og mød op 
ved Fattighuset, Stenmaglevej 5, kl. 10.00 søndag 18. april. Medbring jeres gode humør og for-
nuftig påklædning. DN sørger for sække og handsker til alle. Efter indsamlingen er det muligt 
at spise evt. medbragt frokost i Fattighuset og se bylaugets egne lokaler. Vi byder på en øl eller 
vand som tak for hjælpen.  Sidste år deltog 48.000 i den landsdækkende affaldsindsamling. Der 
blev indsamlet 173.000 kg affald og 152.000 dåser. Vi glæder os til at se dig og din familie!

Marianne
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Slip musikken løs – i hele din bolig

StreamTech multirumsløsninger med musik i fuld CD-kvalitet. 
Vi har vellydende anlæg til en lav pris og high-end anlæg til absolut fornuftige 

priser. Kontakt os uforpligtende for at få et forslag til en 
løsning, der passer præcist til dig!

Flemming Blaabjerg, Sorøvej 47, Stenmagle, 4295 Stenlille, 5784 0020

www.StreamTech.dk

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

Nedenstående er fremsendt efter en brev-
veksling med bylaugets oldermand:

Tak for jeres svar på mit sidste mail, det er 
sjovt at have kontakt til sin barndoms lands-
by. Du opfordrede mig til at skrive om den 
gang, – jeg skriver lidt nedenfor.

Det med at skrive en artikel skal jeg lige tæn-
ke lidt over. Jeg synes ikke, jeg kan huske så 
meget fra dengang, i al fald ikke noget der eg-
ner sig til at blive offentliggjort!  :-) 

Det var min farfar, der var smed, men han 
døde, da jeg var 7 år gammel, så det er ikke så 
meget jeg kan huske fra den tid. Da jeg var 1 
år, i 1947, flyttede jeg med mine forældre fra 
København til min fars forældre i  Stenmagle, 
fordi min farbror var omkommet ved en 
færdselsulykke samme år.  Min far fik auto-
værksted i forlængelse af smedeien.

Det ligger der da stadigvæk. Beboelsen og 
værkstederne blev solgt lige efter, at mine for-
ældre døde i 2003. 

En af mine lærere, Holger Jørgensen, forskede 
og skrev en del om Stenmagles historie.

Jeg begyndte at lede efter mine skolekamme-
rater, fordi jeg tænkte, at skolen snart havde 
50 års jubilæum, men så fandt jeg ud af, at det 
var i 2008  - som tiden dog går - Det ville el-
lers havde været sjovt at være med til, for jeg 
var jo med da skolen blev indviet. Da gik jeg i 
5. klasse hos lærer Jensen. Til næste år må det 
jo så være 50 år siden, at jeg gik ud af 8. klas-
se!

Jeg sender et gammelt billede med af  'vores 
hus' det kan være at du kan bruge det til no-
get.

Med venlig hilsen
Anni  Ertmann 

Er der nogle af læserne, der kan huske Anni 
eller har gået i skole med hende, vil Anni ger-
ne modtage en mail eller brev. Adressen er 
nedenfor.

HHH
 

Navn:   Anni Ertmann Wacht 
Gade og nr.:  Zur Spinnerin 1/307
Postnr. og by:  1100 Wien
E-mail:   anni.wacht@chello.at
Telefon:   0043 69917 146971

Efterlysning fra Anni Ertmann

Hvis du er i tvivl om du har betalt kontingent til Bylauget, så kontakt kassereren.
Bestyrelsen håber, at du vil fortsætte som medlem af Stenmagle Bylaug og betale 
kontingentet for 2010 – hvis det ikke allerede er betalt. Kontingentet er uændret 
kr. 100,- om året for hele husstanden.
Ved at betale til Bylauget gennem netbank sparer du penge og glæder kassereren. 
Bylaugets bank er Danske Bank reg.: 3512 kontonummer: 3516 135 727.
Husk at skrive navn og adresse, så vi kan se hvor pengene kommer fra.

Med venlig hilsen kassereren 
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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

Grundlovsfest lørdag 5. juni kl. 13

Sæt kryds i din kalender! Stenmagle og Stenlille menighedsråd samt pastor Maria Hjort holder 
Grundlovsfest lørdag den 5. juni i præstegårdshaven i Stenmagle kl. 13-17. Et mere detaljeret 
program kommer i kirkeblad nr. 23, der uddeles i slutningen af maj måned.

Cykeltur i lokalområdet 2. maj kl. 10

Bylaugets årlige cykeltur er planlagt til søndag den 2. maj 2010, med start kl. 10 fra Fattighuset, 
Stenmaglevej 5. Sidste år cyklede vi til Gyrstinge sø, som det ses på billedet, i herligt sommervejr, 
og det håber vi jo på det bliver igen i år.  Vi kører aldrig længere, end alle deltagere kan være 
med, og det er primært for at se lokalområdet fra en ny vinkel. Der er talt om Østrup Skov denne 
gang. Husk madpakke og drikkelse til turen. Afsluttes med kaffe og kage i Fattighuset.
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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

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

F.eks. minigraver 1700kg
Pr. dag kr. 950,- + moms

Oplevelser siden sidst

Fastelavnsfest 14. februar

Byrådene i de 3 åmosekommuner, Kalund-
borg, Holbæk og Sorø, inviterede alle interes-
serede på en tur i Naturpark Åmosen, tirsdag 
den 2. marts. 
Der mødte 80-90 mennesker op!
Turen startede ved satellitten på Maglemose-
vej i snevejr. Vi gik et stykke ud i Åmosen, og 
fi k fortalt lidt om tørvegravning. Derfra gik 
turen videre til Maglebjerg, hvor vi nød ud-
sigten fra toppen. Turen varede omkring 2 ti-
mer, og efter ankomst til satellitten igen, var 
der varm kaffe og en lille en til halsen.
Der er oprettet en Støtteforening - Naturpark 
Åmosen, med stiftende generalforsamling 15. 

Naturpark Åmosen

marts. Er du interesseret i at blive medlem, er 
mail-adressen haerslev@post.tele.dk

Kommuneplantillæg vedr. Naturpark Åmo-
sen er netop nu i høring - frem til 7. april.  
Kan ses på kommunernes hjemmesider samt 
på www.naturparkaamosen.dk
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ATTENTIF  tømrerarbejder 
V/ Kim Foget Jørgensen, Sorøvej 49, Stenmagle, 4295 Stenlille 
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Jesper annonce 2007  20/03/07  10:33  Side 1

30 uddannede førstehjælpere

3 lørdage i marts måned har 30 mennesker 
fra Stenmagle og omegn aktivt deltaget i to 
førstehjælpskurser.

Undervisningen har Dansk Røde Kors fore-
stået, og det har været to kompetente  første-
hjælpsinstruktører der har undervist. Sten-
magleborgerne er gået til opgaven med me-
gen energi og godt humør. Der er blevet lagt 
forbinding, øvet førstehjælp, prøvet en hjerte-
starter og man er blevet »fodret« med meget 
teori.
 
Så nu er der mange, der er godt rustet i det til-
fælde, at der sker en ulykke, hvis der er en der 

får hjertestop eller er ude for en kraftig blød-
ning eller kommet til skade på anden måde.
 
TrygFonden har givet 21.800 kr til afvikling af 
disse kurser. Stenmagel Bylaug takker mange 
gange for dette tilskud. Kursusdeltagerne har 
selv betalt lidt for deltagelsen.
 
Kurserne har foregået på Stenmagle Skole. 
Bylauget takker også for, at vi har kunne be-
nytte skolens lokaler gratis.

Venlig hilsen
Britta



14   Budbringer nr. 41 – marts 2010 Budbringer nr. 41 – marts 2010   15

 
 
 
Rabat                                                            Marts/April
15%                                                                    
                                             

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

Sekretær Marianne Justesen

Sekretær 
vrøvl

Nu er foråret endeligt begyndt at vise sig fra 
sig dejlige side med varme og ingen sne. Efter 
en lang vinter ser vi igen frem til at kunne be-
gynde at lave arrangementer i bylauget, hvor 
vi bruger vores dejlige natur i området. Der-
for begynder vi med vores arrangementer 
med affaldsindsamlingen i samarbejde med 
Danmarks Naturfredningsforening i april og 
bylauget cykeltur ud i det blå i maj. 

Selv om kræmmermarkedet først er i juli, så 
vil vi i bylauget gerne modtage ting som vi 
kan sælge til fordel for bylauget. Har I/du no-
get som bylauget kan sælge så henvend dig til 
sekretæren Marianne, 57 80 40 62 og vi finder 
ud af hente eller modtage jeres ting.

Kommende lokale arrangementer 
Søndag 18. april 2010 kl. 10.00: Affaldsind-
samling på Sorøvej, arr. af bylauget.

Onsdag 21. april 2010 kl. 19.30: Sikkerheds-
møde på Stenmagle skole, arr. af bylauget.

Søndag 2. maj 2010 kl. 10.00: Cykeltur i lo-
kalområdet, arr. af bylauget.

Onsdag 26. maj kl. 19: Bestyrelsesmøde i Fat-
tighuset, Stenmaglevej 5.

Lørdag 5. juni: Grundlovsfest i præstegårds-
haven, arr. af menighedsrådene. 

Onsdag 23. juni kl. 19.30: Sankthansbål på 
Stenmaglevej 17 i fårefolden. 

Weekend 16.-18. juli. Stenmagle Kræmmer-
marked bag skolen. Arr. af Forsamlingshuset.

Onsdag 17. november 2010 kl. 19.30: Gene-
ralforsamling i bylauget, Fattighuset, Sten-
maglevej 5.

Søndag 28. november 2010 kl. 15.00: Jule-
træstænding i Stenmagle kirke med æbleski-
ver og gløgg i konfirmandstuen efter gudstje-
nesten i kirken.

Forebyggelse af kriminalitet

Se vores indbydelse på side 3. – Her er 
et udpluk fra en pjece fra Det kriminal-
præventive Råd - »Senior og sikker«

- forebyggelse af kriminalitet mod ældre

Lås din dør, men lad være 
med at “låse dig inde”.

Der er ingen som helst 
grund til at være bange for 
at gå ud i verden og livet 
- heller ikke når man er 
blevet pensionist.

Nogle ældre kvinder har været ude for at deres taske er 
blevet rykket fra dem - f.eks. når de har været på indkøb.

Hvis det sker, skal man råbe op. Gå aldrig til modstand, 
men gør straks andre opmærksom på hvad der er sket 
- og tilkald politiet.

På gade og vej...

 Gå på indkøb med plastikposer eller indkøbsnet i 
stedet for tasken. Opbevar penge, nøgler og lignende i 
sikre lommer - helst en inderlomme lukket med lynlås.

 Lange damefrakker har ikke den slags lommer, men 
det kan man få lavet. Man kan også have sine penge i en 
“Pengekat”. 

 Hav ikke pengepungen i baglommen - for mændenes 
vedkommende - her frister den let lommetyve. En sikker 
inderlomme i overtøjet er bedre.

 Bruger du Dankort, så hold hånden for når du taster 
koden ind. Så kan man ikke “lure koden af”.

 Hav ikke store pengebeløb på dig. Brug i stedet
nogle af de mange andre betalingsmuligheder, som 
pengeinstitutterne tilbyder - f.eks. PBS, Dankort, 
hævekort og check.

Senior og sikker

Heldigvis kan man gøre meget 
for at sikre sig

Odinsvej 19
DK-2600 Glostrup
Telefon (+45) 4344 8888
Telefax (+ 45) 3343 0139
E-mail dkr@crimprev.dk
www.crimprev.dk

Det Kriminalpræventive Råd

Det Kriminalpræventive Råd

Du kan hente yderligere 
information på  vores hjem-
meside: www.crimprev.dk. 

Sikker bolig

Mange ældre mennesker er bange for kriminalitet. 
Det er ikke så mærkeligt, når man tænker på hvordan 
aviser og tv fokuserer på volden. 

Men sandheden er, at jo ældre man bliver, desto mindre 
er risikoen for at blive udsat for vold. Faktisk er det uhyre 
sjældent at ældre bliver ofre for vold. Derfor er det helt 
meningsløst hvis man ikke tør gå ud af frygt for overfald. 

De former for kriminalitet, som ældre oftest kommer 
ud for, kan man forholdsvis let beskytte sig imod. 

I denne folder giver vi nogle gode råd om hvordan.

Mange ældre er alene, og det gør dem mere sårbare over 
for visse typer af kriminalitet. Der er dog meget man kan 
gøre for at sikre sig.

 Kend dine naboer, snak med dem og aftal at de holder 
lidt øje med dig og din bolig. Det skaber tryghed i hverdagen.

 Kend viceværten, postbudet og andre som eventuelt 
kommer i kvarteret eller opgangen. Skriv viceværtens 
telefonnummer ned.

 Noter dig hvornår der skal komme håndværkere. 
Håndværkerbesøg bliver som regel varslet god tid i forvejen.

 Har du hjemmehjælp, så lav en fast aftale om hvornår 
hjemmehjælpen kommer. Bed dem om at ringe hvis afta-
len må ændres.

 Der er ingen grund til at “skilte” med at man er alene. 
Navneskiltet på døren behøver kun at vise efternavn og 
eventuelt et forbogstav.

I gamle dage låste man aldrig døren. De tider er forbi, 
og vi må lære at leve med kravet til solide låse og andre 
forholdsregler.

 Få en låsesmed til at efterse dørlåsen. Det kan være 
at der skal en ny og bedre i - eller en ekstra lås.

 Få også installeret en dørspion, hvis du ikke har en 
allerede.

 Få monteret en sikkerhedskæde eller en sikkerheds-
bøjle af god kvalitet, og sæt den på før du lukker op for 
folk du ikke kender. Kig gennem dørspionen.

 Lås omhyggeligt når du går hjemmefra.

 Er du hjemmefra i længere tid, så bed en nabo om at 
kigge efter og fjerne tegn på, at du er væk - f.eks. rekla-
mer og post på gulvet foran døren.

Det kan være en god idé at have en ekstranøgle. Hvis 
der er en person i nabolaget som du kender meget godt,
så bed eventuelt ham eller hende om at opbevare 
ekstranøglen.

Ellers har Falck og nogle forsikringsselskaber, 
“Nøgleservice-ordninger”. De tilbyder at opbevare 
ekstranøgler sikkert for deres medlemmer.

 

Nogle ældre oplever desværre såkaldte “tricktyverier”, 
hvor tyve skaffer sig adgang til de ældres bopæl under
alle mulige påskud. De beder f.eks. om at få lov til at
låne telefonen, udgiver sig for at være vicevært, hjem-
mehjælp eller lignende. 
 Samtidig med at man sikrer sit hjem, er det også 
en god idé at tænke over, hvor man opbevarer sine 
penge og andre værdier. 

Der er kun én måde at undgå denne type tyverier på: 
Lad være med at lukke mennesker ind, som du 
ikke kender. Spørg efter legitimation hvis du er 
det mindste i tvivl.

 Opbevar ikke penge, smykker og lignende i “den 
nærmeste skuffe”. Opbevar dem på et sikkert sted 
- og samme sted hver gang. 

 Hav ikke store pengebeløb liggende. Få f.eks. 
banken til at betale dine regninger via PBS - Penge-
institutternes Betalings Service - og få et Dankort 
eller et checkhæfte til at klare de daglige indkøb med.   

 Tal med din bank om mærkning af bankbogen, 
og om hvordan man får spærret sit Dankort, hvis det 
skulle blive stjålet.

 Tal eventuelt også med banken om en bankboks til 
opbevaring af værdigenstande.

Du kan sikre dig

Ældre som bor alene

Tricktyve

Opbevaring af penge 
og værdier

Gå på indkøb med plastpose eller • 
indkøbsnet i.s.f. tasken. Opbevar 
penge, nøgler o.lign. i sikre lommer 
– helst en inderlomme lukket med 
lynlås.
Hav ikke pengepungen i baglommen • 
– her frister den let lommetyve. En 
sikker inderlomme i overtøjet er bed-
re.
Bliver tasken rykket fra dig, så råb op, • 
gå aldrig til modstand, men gør 
straks andre opmærksom på, hvad 
der er sket – og tilkald politiet.



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

TALCIRKLEN
regnskab

Bogføring & regnskab
Joan Low Har du brug for hjælp �l

bogføring, regnskab, løn 
m.v., så er hjælpen nær.
Timepris kun kr. 250,- + moms

Ugerløsevej 18, 4296 Nyrup - tlf. 2088 1910 - talcirklen@gmail.com - www.talcirklen.dk


