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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 
Bemærk datoen: Søndag den 26. februar 2012 – altså ugen efter vinterferien. 

Først er der en familievenlig gudstjeneste i Stenmagle kirke kl. 10.30, hvor alle gerne må komme 
udklædte, herefter vil Stenmagle Bylaug (som altid) være vært for tøndeslagning på Stenmagle 
skole, hvor vi spiser pølser og brød og lidt sødt til kaffen herefter.

Hvad vil vi med et bylaug?
Vi har masser af visioner i bylauget, og har 
mange traditioner med gode arrangementer. 
Dem kender I efterhånden, og ellers læs »Bud-
bringer« og se på www.stenmagle.dk
Men det er strengt taget slet ikke det vi egent-
lig vil. Det er alt sammen værktøjer til at føre 
vores vision ud i livet. Vi vil først og fremmest 
have, at vi i lokalsamfundet kommer hinan-
den ved. 
Vi skal kende hinanden og kunne hjælpe og 
støtte, når der er behov for det. Vi har mange 
forskellige resourcer, og nogen har langt mere 
overskud end andre. 
Der er desværre alt for mange i dag, der knapt 
nok kender sin nabo, for slet ikke at tale om at 
bede om hjælp eller yde hjælp. Ikke fordi de 
fl este ikke har lyst, men vi lever i en tid, hvor 
mange føler, der simpelthen bare ikke er tid 
og overskud til at gå ind til naboen.
Alle bylaugets tiltag drejer sig om, at du får 
lært dine naboer i lokalsamfundet at kende, 
og helst før du skal til at diskutere hækkens 
højde, hundelarmen eller støjgener fra musik-
anlægget. Det er meget nemmere at snakke 
om disse »store problemer« når man kender 
hinanden (positivt) i forvejen, end hvis det er 
den eneste kontakt man har.
Vi har også fl ere gange opfordret til naboover-

vågning, og netop på det område, kan vi ikke 
gøre så meget i et bylaug, der dækker hele 
Assentorp-Stenmagle-Vandløse-området. Her 
skal hver enkelt lille lokalområde op til 10-20 
huse simpelthen fi nde sammen og få snakket 
sammen.
Husk at fortælle hinanden, når I er på ferie, og 
hvordan man kan få fat i jer, – for der kan jo 
komme en fl yttevogn til dit hus, mens du er 
på ferie i 14 dage, og så kan alt være tømt, når 
du kommer hjem – fordi alle naboerne tro-
ede, du var ved at fl ytte. De kender dig måske 
slet ikke, og de vil helst ikke virke påtrængen-
de, da du aldrig har vist interesse for noget.
Det er først og fremmest dig selv, der skal vise 
interesse for dine medmennesker. Vis at du 
godt vil hjælpe andre, når der er behov. Det 
kunne blive dit livs bedste investering.

Hvis du ikke ved, hvordan du lige kommer i 
gang med at investere dit liv i noget fornuftigt, 
så deltag i bylaugets generalforsamling den 21. 
marts. Her kan du melde dig til arbejdet i et 
udvalg, eller stille op til bestyrelsen. Vi er nog-
le stykker, der har været med lige fra starten, 
og hvis vi ikke skal ende med en ren pensio-
nist-bestyrelse, og forventelig foreningsdød, så 
skal vi ha' yngre kræfter på banen!

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
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Generalforsamlingsindkaldelse

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling, onsdag den 21. marts 2012 kl. 

19.30 på Stenmagle Skole. Da der afgår et par bestyrelsesmedlemmer, håber vi på, at 

der er nye friske krafter i lokalområdet, så der nu også snart kan ske en foryngelse.

 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 4 og bagsiden m/udlejn.effekter)

 4. Indkomne forslag (skal være et bestyrelsesmedlem i hænde 

  senest 1 uge før generalforsamlingen).

 5. Fremlæggelse af budget. (Se side 6)

 6. Fastsættelse af kontingent.

 7. a. Direkte valg til sekretariatet. Oldermanden går af. Da han har siddet i max-

   perioden, kan han ikke genvælges. Valget er for en 3-årig periode.

  b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Gert Nielsen, Birthe Kamper og Bo 

   Eriksen. 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 flere suppleanter, så kom gerne på banen!

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

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

Stenmagle Bylaug Regnskab 2011
Periode 1. Okt. 2010 til 31.Dec.2011

      Kontosaldo       Gruppesaldo
Kontonr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

100 Budbringer-annonceindt. 18.700,00
110 Budbringer-trykkeomk. 13.771,49

Budbringer overskud 13.771,49  18.700,00  4.928,51       

170 Kontigent indtægter 2011 8.400,00    
171 Kontigent 2011 forudbetalt 2010 1.100,00    

180 Fonde/udlejning/ andre indtægter 11.173,75
181 Tilskud fra Sorø kommune 2.500,00    
980 Renteindtægt: Bank / Giro 10,46         

Kont. og andre indt. I alt -             23.184,21  23.184,21     

190 Div. Omkostninger:
Porto/udbringning 350,00       
Gebyrer 935,00       
Tryksager/kontor 1.507,50    2.792,50    

191 Mødeomkostninger 1.083,95    
200 Gaver 1.509,00    
195 LAL-kontingent + LAL møde 525,00       

Kontor og adm. i alt 5.910,45    -             5.910,45    

300 Juletræstænding 2010 1.848,20    1.684,00    
Juletræstænding 2011 829,10       981,10       

310 Generalforsamling 437,00       
320 Fastelavn 2.338,07    2.415,07    
325 Forårs cykeltur 98,00         
330 Kulturaftener / div. Arrangementer 516,50       895,00       
340 Skt. Hans fest 2.328,64    1.875,45    
350 Bestyrelsesarr. 3.639,23    
354 Fattighuset grus & gas 359,95       
355 Sommerfest 10.965,00  16.933,00
360 Internet 45,00         
371 Vedligehold af aktiver
400 Nyindkøb Hjertestater mm. 27.887,67

1502 Afskrivning 905,44       
Øreafrunding
Aktiviteter i alt 52.197,80  24.783,62  27.414,18
DRIFT TOTAL 33.324,63 28.112,72     
Årets resultat (5.211,91)     

STATUS Aktiver Passiver
1010 Bank indestående 38.641,22
1015 Giro indestående 6.770,40
1020 Kassebeholdning 546,50       
1400 Kreditorer 3.639,23       
1500 Forudbetalt annonce 200,00          
1510 Forudbetalt kontingent 5.000,00       

STATUS TOTAL 45.958,12  8.839,23       

2000 Egenkapital primo 42.330,80     
Årets resultat -5.211,91

Ny egenkapital 37.118,89     
Regnskabet godkendt : dato

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

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

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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Vil du være med til at finde lokalhistorien?

Stenmagle Bylaug vil gerne lave en gruppe, 
der har lyst til at dykke ned i lokalhistorien. 
Formålet er at formidle historien. Vi vil bringe 
historien frem i Budbringer og af og til også 
sende til lokalaviserne. Vi vil prøve at skaffe 
midler til at udgive et årligt skrift og endelig 
arrangere aftener med foredrag.
Bylaugets grænse er det gamle 
sogn – og da vi også har Nyrup 
med i sognet, vil vi samarbejde 
med Nyrup Borgerforening om 
netop dette projekt.
Sognet var i gamle dage opdelt i 
mindre områder såsom Konge-
mosen, Assentorp, Stenmagle, 
Ostrup, Vandløse, Nyrup og 
Vielsted-Kyringe (Stenmagle 
Sogn går helt ned til Gyrstinge 
sø – uden dog at have Kyringe by 
med). 
Deltagerene i gruppen kan så evt. 
arbejde med hver sit lokalområ-
de, men kunne også arbejde med 
et speciale, som fx kirkehistorie, 
gårdene, industrien etc. Det er 
helt op til gruppen selv, hvordan 
man gør det.

Kontakt Preben Lemann (tlf./SMS) på 4068 
0059 – eller email lemann.grafisk@gmail.com  
hvis dette tilbud lige er noget for dig. Når der 
er tilmeldt en lille håndfuld, finder vi ud af, 
hvordan vi starter.  Men ring/skriv gerne NU.

   
Uddrag fra Mansas kort fra 1837

Budgetforslag 2012
 Udgifter Indtægter

Budbringer  2500

Kontingenter  9000

Sorø Kommune, adm.tilskud  2500

Generalforsamling 800

Fastelavn 800

Sankthans 4000

Cykeltur 400

Div. omkostninger 1500

Sikkerhedskursus 6000

Juletræ 6000

Ægget i Assentorp 800

Møder 2000

Ialt 22300 14000

Underskud tages fra egenkapitalen  8300

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 pileflet
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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Har du e-mail?

Vi vil gerne have oplyst din e-mail-
adresse, hvis du har en. Så kan by-
lauget sende dig aktuelle nyheder 
fra lokalområdet.  Brug gerne hjem-
mesidens kontaktformular »oplys-
ninger om husstanden« - se www.
stenmagle.dk  under kontakt...

Venlig hilsen Preben

Medlems-logo-konkurrence

Vi har brug for et godt og tydeligt logo i Sten-
magle Bylaug, så vi kan lave fx store skilte ala 
Liv i Stenlilles »mand« (foto th.) og Stenlil-
lespejdernes sankthansbål.

Derfor indbydes alle medlemmer til at ind-
sende forslag. Det skal være i en enkelt streg, 
så det kan bruges både i frimærkestørrelse og 
som et stort skilt, og ikke i farver. Kun sort 
streg. Der skal vedlægges en forklaring på, 
hvorfor det netop ser ud, som det gør, og hvad 
det symboliserer i forhold til Stenmagle-om-
rådet. Lav det enten som sort stregtegning på 
et hvidt A4-papir eller som computertegning i 
tif- eller jpg-format.
Da der ingen brugbare forslag er indkommet 
har vi udskudt fristen. Forslag skal sendes til 
sekretær Britta Bech (kontakt oplysninger – 
se bagsiden) senest mandag 12. marts 2012. 

Vinderen modtager en præmie samtidig med 
offentliggørelsen på vores generalforsamling 
på skolen den 21. marts 2012.

Vi glæder os til at modtage nogle spændende 
og kreative tegninger.

Red.

Affaldsindsamling 22. april

Der er atter affaldsindsamling. En gammel 
tradition i bylauget, men på et tidspunkt 
koordinerede vi datoen med Dansk Natur-
fredningsforening, og vi deltager nu hvert år i 
deres landsdækkende indsamling.

Vi samler ind på Sorøvej – medmindre vi 
bliver så mange, at vi deler os – og mødes 
søndag den 22. april kl. 10.00 ved Fattig-
huset, Stenmaglevej 5. 

Medbring gerne selv gule veste, da vi ikke altid 
har nok til alle. Vi skal jo være supersynlige, 
da affaldsindsamlingen har stor signal værdi 

for de forbikørende på hovedvejen. Dog har 
hver metaldåse og stykke plastik vi fjerner fra 
naturen betydning.

Vi har gule sikkerhedsveste til børnene, og 
efter endt arbejde, byder bylauget på en øl el-
ler vand, som tak for hjælpen med affaldsind-
samlingen. Det er også muligt at nyde sin 
medbragte frokost i Fattighuset. Vi regner med 
at være færdige ved 12-13 tiden.
Så tag hinanden under armen og kom og 
tilbring et par hyggelige timer sammen 
med dine naboer og giv naturen en hånd.

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

• 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
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Sommermarked 2012
Kræmmer – sjov & sport

Bylauget holder sommermarked på Assentorp Camping den 2.-3. juni, 
i samarbejde med campingpladsen. Vi gentager succesen fra 2011 og holder marked 

for alle interesserede i lokalområdet.

Det er aktiviteter for børn, fx fl ødebollekast, muntert køkken, spejderaktiviteter - og bylauget 
har selv en lille kræmmerbod. Det er også muligt at købe en øl/vand eller spise en kage til kaf-
fen eller købe en varm pølse. Børnene får deres eget kræmmermarked lørdag 2. juni kl. 13-15, 
hvor de kan sælge deres legetøj. Tilmelding til kasserer Marianne Justesen (se bagsiden). Det er 
helt GRATIS at deltage som børnekræmmer.
Medlemmer af Stenmagle Bylaug har mulighed for at få en plads til boden på 3 x 3 m GRATIS, 
og det er muligt at købe ekstra facademeter a kr. 50,- samt strømstrik til kr. 75,-. Al henvendelse 
herom ligeledes til kasserer Marianne Justesen. Den 14. april er der deadline på en fl ot kræm-

meravis, som uddeles til alle husstande i hele gl. 
Stenlille kommune samt i Ugerløse-området. Her 
søges sponsorannoncer til hhv. 500 og 1000 kr. Kon-
takt Preben Lemann (se forsideannoncen), hvis du 
kunne tænke dig at være med i denne avis.
Du kan stadig nå at melde dig til med aktiviteter – så 
har du en god ide, så tag fat i Birgit Jensen på tlf. 4110 
6570 eller brug www.stenmagle.dk

Tag familie og sommergæster med for at besøge de 
lokale kræmmere og gør et godt kup.

Vi ses på Assentorp Camping 2.-3. juni

I regn og frost skal kloakfolkene ud...

Tirsdag den 30. august 2011 blev alle bebo-
erne i Stenmagle indkaldt til møde i Forsam-
lingshuset, til orientering vedrørende separe-
ringen af kloakkerne i Stenmagle. Det var Leif 
Lysgaard Larsen fra Sorø Forsyning, der stod 
for mødet, og tilstede var også repræsentanter 
fra entreprenøren C. Holbøll. 

På mødet fi k mange af os det indtryk, at de 
ville starte dagen efter, og være færdige til jul 
2011. Men sådan gik det ikke!

Der gik næsten en måned, før kloakfolkene 
kom i gang, og i skrivende stund arbejdes der 
fortsat. Vejret har været svingende fra regn til 

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
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den størke frost, vi har i skrivende stund. Men 
de har trofast startet maskinerne omkring kl. 
6 om morgenen.
Der har været et godt samarbejde mellem klo-
akfolkene og borgerne i Stenmagle. Der har 
ikke været de store problemer, med at komme 
ind og ud af vores matrikler. Nogle gange har 
vi været nød til at vente, ind til en af de store 
maskiner skulle fl yttes. Rønnevej har dog op-

levet, at man ikke kunne komme af med spil-
devandet, så det er gået retur i kælderen, men 
det er midlertidig løst med en pumpe, indtil 
de nye kloaker lægges i den rigtige højde.
Det store spørgsmål er nu, hvornår de bliver 
færdige? Hvornår bliver vejene sig selv igen? 
Og hvor bliver det dejligt, når der er kommet 
nyt asfalt på og der ingen huller er i vejene.

Britta Bech, sekretær

Lokalhistoriske årstal 
ca. 400-600

Stenlille dannes som udfl ytterby fra Stenmag-
le – heraf navnene -lille og -magle (stor).

1000-tallet
Storgård »Øxneskov« i Stenmagle. Placering 
ukendt, men sandsynligvis nær Holmsgård.
Udfl ytterbyerne Assentorp og Nyrup dannes.

1100-tallet
Stenmagle kirke bygges, måske af byboerne 
selv – ejes senere af Roskilde bispestol.

1213
Johannes (søn af Esbern Snare) skænker 
ved sin død »Stenmagle gård og by« til Sorø 
Kloster. Familien modsætter sig gaven og 
beholder den gennem fl ere slægtsled.

5/12 1293
Sorø Kloster får »Stenmagle by og gård« efter 
at kong Erik Mændved havde inddraget det fra 
Lage Little – en af de formodede kongemordere.

1489-1493
Strid mellem Roskildebispen Niels Skave og 
Sorø Kloster om en præstegård, som var ned-
brændt før 1444. Bønderne sat i lænker i lang 
tid selv om de var uden skyld i sagen.

1717
Stenmagle og Stenlille kirker ejes af Bonderup.

1717-1726
Stenmagle og Stenlille kirker ejes af Kaptajn 
Jacob Mathias Kleve. 

1726-1731
Stenmagle og Stenlille kirker ejes af justitsråd 
Lauritz Kreyger.

1731-1752
Stenmagle og Stenlille kirker ejes af Oberst 
Schack (Kongsdal).

1732-1812
Stenmagle har sin første skole i en gammel 
bygning i bygaden ved Holmsgård. Villads 
Olufssen bliver den første skoleholder. 

1752-1766
Assentorp ejes af Ledreborg gods.

1766-1805
Assentorp ejes af Bonderup gods (skødet først 
underskrevet 1878)

1782
Stenmagle by udskiftes.

1789
Oustrup by udskiftes.

1797
Kyringe og Assentorp byer udskiftes.

1800
Stenmagle og Stenlille kirker sælges til Sorø 
Akademi.

1802
Vandløse udskiftes.

1803
Den gamle stubmølle går ud af drift og erstat-
tes af en stor hollandsk mølle.

(Årstallene fortsætter side 15)

Sorøvej 59  .  4295 Stenlille
www.eye4u.dk  /  info@eye4u.dk
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Sekretær 
vrøvl

Britta Bech

Vinteren er over os. Det er koldt derude. Det 
fryser og vi fryser. Men vintergæk og erantis 
er kommet op af jorden. Og så ved vi alle, at 
det trods alt bliver forår og varmt i Stenmagle 
igen.
Hele vinteren har Stenmagle været gravet 
op, sådan føles det tihvertifald. Kloakarbej-
det skrider frem som planlagt, og engang i 
foråret ser vi alle frem til, at vejene er blevet 
 asfalterede igen, at ingen maskiner vækker os 
klokken 6 om morgenen, at kloaksystemet er 
blevet separeret og at det fungerer, også ved 
kraftig regn.
Den 21. marts er der generalforsamling 
på Stenmagle Skole. Mød op og mød alle 
de  aktive mennesker i Bylauget. Hvis du 
er  interesseret i Bylaugets arbejde, skal du 
overveje at stille op til bestyrelsen. Der er også 
plads til dig. Du kan også bare melde dig til 
en af vores grupper. Der er altid brug for et par 
ekstra, aktive hænder.

Husk også vores sommermarked den 2. og 3. 
juni på Assentorp Camping.

Kommende lokale arrangementer:
Hvor der kun står Fattighuset, er adressen 
Stenmaglevej 5, Stenmagle, 4295 Stenlille.

Torsdag den 23. februar
Stenmagle Kirke

Kl. 19.30: Sangaften med Klaus og Lars.
Søndag den 26. februar

Kl. 10.30: Fastelavn. Der startes med bør-
negudstjeneste i Stenmagle Kirke. Derefter 
tøndeslagning i Stenmagle Skole. Der er gratis 
pølser/brød og fastelavnsboller.

Fredag den 2. marts
Kl. 19.00: Flinterup Kirke. Musical med »The 
Broadways«.

Onsdag den 14. marts
Kl. 19.00: Bestyrelsesmøde i Fattighuset

Onsdag den 21. marts 
Kl. 19.30: Generalforsamling på Stenmagle 
Skole.

Søndag den 22. april
Kl. 10.00: Affaldsindsamling - start fra Fattig-
huset. DN holder affaldsdag over hele landet.

Tirsdag den 24. april
Stenmagle Kirke

Kl. 19.30 Koncert med Erik Grip.
Mandag den 30. april

Fattighuset
Kl. 19.00: Bestyrelsesmøde

Weekenden den 2.-3. juni
Sommermarked - kræmmer, sjov & sport  
på Assentorp Camping

Lørdag den 23. juni
Sankthansbål, Stenmaglevej 

Husk at bestyrelsesmøderne er åbne for alle 
medlemmer af bylauget. – Du er velkommen 
til at henvende dig til mig, for at få en dagsor-
den eller komme med forslag til bylauget.

Sekretær Britta Bech

1808
Nyrup udskiftes.

1825
Vandløse by sælges til Sorø akademi (Mørup).

1888
Der bygges bageri ved Stenmagle Mølle.

1889
Stenmagle Mejeri bygges (nedlagt i 1961).

1894
Der bygges missionshus i Stenmagle, nedlagt 
1980/81.

1901
Tølløsebanen åbnes. Stenlille vokser hurtigt.

1907
Stenmagle Mølle brænder. Ny bygges.

1909
Stenmagle forskole begynder undervisning i 
en ny skolebygning.
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3/10 1909
Baptistmenigheden indvier ny kirke i Nyrup.

1911
Ny skole i Vandløse med hovedskole og 
forskole.

1914
Stenmagle Mølle overgår fra at være fæste-
mølle under Sorø Akademi til fri ejendom.

1920
Stenmagle by får elektricitet. Vandløse Mølle 
(lå på Vanløsevej 41-43) brænder.

1923
Stenmagle hovedskole begynder undervisning 
i en ny bygning. 

1938
Stenmagle forsamlingshus bygges.

5/9 1958
Stenmagle Centralskole indvies. Alle de 
»gamle« skoler nedlægges. 

1981
Chris Jensen køber Bygården i Stenmagle. 
Denne rives ned og der bygges helt ny mo-
derne fabrik.

Maj 2002
Stenmagle skole udvides kraftigt med bl.a. ny 
glasfacade.

30/5 2008
DBI plastics indvier ny fabrik i Stenmagle. 

Maj 2009
Ny fl ot legeplads på Stenmagle skole.

Juni 2011
Sorø Kommune nedlægger Stenmagle Skole,  
men der er dog fortsat elever (Stenlille Skole).

 
 
 
Rabat                                                            Marts/April
15%                                                                    
                                             

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

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk



Bestyrelsen (valgt november 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@gmail.com  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  LGHansen@hotmail.dk 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 5x10 m (2007) kr. 300,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 5x10 m (2010) kr. 300,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne 5780 4062

Medlemsbladet BudBringer – og hjemmesiden www.stenMagle.dk
Næste Budbringer (Nr. 50) bliver et flot Sommermarkeds-hæfte. Der er deadline 14. april og 
det udkommer midt i maj. Næste ordinære Budbringer (Nr. 51) har deadline 31. juli og ud-
kommer midt i august.  Stof kan afleveres til red. Preben Lemann (se ann. på forsiden). 

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


