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Suppleant Inge Kristiansson
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i_j@image.dk

57 80 47 32
57 80 46 33
40 68 00 59
57 80 52 87
57 80 55 34
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tkamper@mail.tele.dk

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999)
kr. 25,- pr. stk.
Grill
kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-)
Pavillon 3x9 m (2004)
kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-)

57 80 58 90
57 80 47 32
57 80 44 41

Stenmagle · Assentorp · Vandløse

Budbringer
Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

Stenmagle bylaug inviterer i samarbejde
med Stenmagle kirke til fastelavn

Henning 5780 5244
Vagn 5780 5534
Vagn 5780 5534

Medlemsbladet – BUDBRINGER – og hjemmesiden – WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 26) er den 23/5-2006, og bladet forventes at udkomme i begyndelsen af juni.
Stof kan afleveres til nærmeste bestyrelsesmedlem (se ovenstående liste)! Annoncer inde i bladet koster kr.
200,- pr. stk./nr. – For- og bagsideannoncerne er dog lidt dyrere. Kontakt bestyrelsen herom. Der følger hjemmesidelink med, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. – Redaktionen til
dette nummer bestod af: Marianne, Henning, John og Inge, Birthe og Torben, Vagn, Vinni, Annette og Preben.

Kom og slå katten af tønden søndag den 26.
februar.
Efter en hyggelig familiegudstjeneste kl. 14 i
Stenmagle kirke ved Maria Hjort, går vi alle
sammen til præstegården, hvor der er tønde-

slagning for store og små.
Der er præmier til kattekongen og -dronningen og til de bedst udklædte børn.
Bagefter er der varm chokolade og fastelavnsboller til alle i konfirmandstuen.

www.lemann.dk
Offsettryk og digitaltryk af bøger · visitkort · blanketsæt ·
etiketter · fakturaer · konvolutter · hæfter · julemærker ·
kalendere · brevpapir · streamers · plakater · mapper ·
tidsskrifter · foldere · kuvertfyld · løbesedler · postkort ·
endeløse baner · limede blokke · magnetblokke · følgesedler

Se også den ny Stenlille-Kalender digitalt
Lemann Grafisk · Mejerivej 8 · Stenmagle · 4295 Stenlille
Tlf.: 40680059 · Fax: 57804276 · E-mail: lemann@grafisk.dk
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Så trykker vi Bylaugets
Oldermand Henning Højte Hansen
forårsnummer, – sådan
lyder det nu. Vi har været længe om dette
nummer af Budbringer. Det skyldes, at vi har
svært ved at finde stof og igen svært ved at
finde en redaktør, som har tid til at bearbejde
stoffet. Det er et krævende job, som kræver at
en person har tid og vilje til både at indsamle
og bearbejde stoffet.
Med andre ord vil det være et dejligt mirakel,
hvis der blandt Bylaugets medlemskreds eller
bekendte var en journalist eller studerende,
der havde lyst til at være med.
Vi betragter Budbringeren som en meget vigtig del af Bylauget, idet det er vores talerør for
annoncering både for vores og andres arrangementer.
Som det næsten er standard, kan vi her efter
årsskiftet se tilbage på en række veloverståede arrangementer i året, der er gået. Vi har
ikke haft de store nyheder, men vores traditio-

Hjælp
Redaktør søges !!!!!!!
Bylauget søger en redaktør til Budbringeren.
Vi savner en, som har interesse og lyst til at
være primus motor i fremstillingen af vores
blad.
Hvis det har din interesse, vil vi med glæde
høre fra dig.
Henvendelse til oldermanden på tlf. 5780
5244 eller via mail hojte@stenmagle.dk
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

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...

www.stenlilleblomster.dk
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Velkomst til alle nye
Budbringeren, som du netop er i gang med at læse, er Stenmangle bylaugs talerør til lokale beboere i området Assentorp,
Stenmagle og Vandløse, og udkommer flere gange om året.
Netop dette nummer kommer i hænde på mange nye tilflyttere. Bladet er bylaugets velkomst til vore nye naboer med
ønsket om en god og positiv tid i vores midte, og vi håber, at
du også vil bidrage på én positiv måde i Bylaugets arbejde.
Du kan gøre det ved at deltage aktivt i arbejdet samt støtte
med et medlemskab.
Kontingentet er kr. 100,00 årligt og kan indbetales ved at
bruge vedlagte girokort eller overføres til vores bankkonto
3516-3516135727

VI SKUBBER ALT TIL SIDE FOR DEM

Oldermandsævl

nelle arrangementer har været godt besøgt. Vi
ser positivt frem de til kommende arrangementer, som er programsat inde i bladet. Se
bl.a. også side 12 med Grundlovs- og LIS-fest,
samt side 7 med SNIF-gymnastikopvisning.
Skulle nogle af vore læsere ligge inde med en
god historie eller idé, er I velkommen til at
ringe eller maile til undertegnede.
Vore læsere ønskes et godt forår.
Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen

Sorø Maskinudlejning
Metalvej 29 · 4180 Sorø
Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71
www.soroemaskinudlejning.dk · sm@soroemaskinudlejning.dk

Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.
Stenmagle-budbringer nr. 25 – februar 2006 ·
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Assentorp i smuk vinterdragt (Foto: Vinni Jensen)

Vi har i år flyttet vores sædvanlige cykel- og
ægtrilletur fra palmesøndag til søndag den
28. maj.
Da turen er flyttet til et varmere tidspunkt,
håber vi, at mange flere vil møde op på parkeringspladsen ved Forsamlingshuset, søndag
den 28. maj kl. 10.00. Fra parkeringspladsen
cykler vi mod Assentorp og rundt ad de små
veje i området. Vi finder et sted, hvor vi kan

M E TA L S L IB E R I

v/Anders Larsen
Mejerivej 7 · Stenmagle
4296 Nyrup
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nyde naturen og spise den medbragte frokost
sammen. Når vi kommer tilbage, slutter vi
ved Fattighuset midt på eftermiddagen, hvor
bylauget byder på kaffe og kage.
Husk at tage frokost og drikkevarer med på
turen, der er gratis, og ikke kræver tilmelding. – Vi glæder os til at se jer alle sammen
Venlig hilsen
Socialudvalget

Stavgang/motionsturene
starter igen i Stenmagle!
Stenmagle by
Holmsgård

j

Toftegård

ve

Dyssegård

rø

Hver lørdag kl. 10.00 mødes en lille flok fra
Bylauget og går en tur sammen. Vi har holdt
vinterpause, og starter nu igen fra lørdag
den 4. marts.
Nogle går med stave og andre uden, enkelte
vælger at lufte hunden i godt selskab. Turene
er på 3-6 km afhængig af deltagernes ønsker,
for intet er planlagt på forhånd. Da vi gerne
vil gå rundt, er turene ved Stenmagle ret begrænsede. Derfor fylder vi nogle gange bilerne op og kører lidt væk. Vi aftaler lidt fra
gang til gang, hvem der kommer næste gang,
men da vi bare dukker op, de lørdage hvor vi
har lyst, kan vi godt være der alene eller 2-3,
mens andre gange er vi 6-8 stykker. Det er altid spændende, hvor mange der kommer. Vi
mødes ved Fattighuset på Stenmaglevej
nr. 5. Her er der tit et par stykker, som arbejder på huset lørdag formiddag. Dem drikker
vi den medbragte kaffe sammen med, når vi
kommer tilbage fra gåturen. Gåturen, kaffen
bagefter og ikke mindst det hyggelige sam-

So

Cykeltur den 28. maj 2006 i
Assentorp og omegn

S t e n m ag l e v e j

Me j e

rivej

Fattighuset
Stenmaglevej 5
Præstegård
Lynggård

Kirke

Skole

vær imens, tager 2 timer, så der er ikke ret
mange undskyldninger som dur, for ikke at få
lidt frisk luft og motion. Men vi har et
STORT ønske. Nemlig nogle flere deltagere. Hvis du har lyst, så mød op lørdag den 4.
marts kl. 10 ved Fattighuset, Stenmaglevej 5,
med eller uden stave og hund.
AL.

Knive og sakse slibes
Kobber og messing pudses

5780 3180
www.alslib.dk

·

alslib@alslib.dk

Torvet 27 · 4293 Dianalund

58 24 26 80
Stenmagle-budbringer nr. 25 – februar 2006 ·
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Aktiviteten
– et åbent dagcenter

Helle Runa – Foto: Vinni Jensen

Pr. 1. januar 2006 lykkedes det mig at få lederjobbet i Aktiviteten efter 10 års arbejde som
social og sundhedsassistent samme sted.

– Jeg er derfor af Stenmagle Bylaug blevet
opfordret til at fortælle, hvad Aktiviteten er.
Aktiviteten er et åbent dagcenter med en mas-
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se spændende tilbud til alle Stenlilles pensionister samt efterlønsmodtagere. Det koster
ikke noget at komme her, men man betaler
dog kaffe/mad i madgruppen samt de materialer man bruger.
Her er mulighed for at lave en masse spændende aktiviteter så som stofmaling, syning,
filtning, dans, løvsav, pc. hold, gymnastik,
vedligeholdelses træning, banko, kortspil, billard, madgruppe, udflugter, fester, ferietur,
m.m. samt en masse social samvær og hygge.
Aktiviteten har hovedsæde i Servicehuset,
Hovedgaden 60B i Stenlille, og vi har åbent
man.-tors.kl. 9.00-12.00 samt fredag kl. 9.0013.00. I disse åbningstider er der personale til
stede, som er behjælpelige med aktiviteter og
de plejemæssige behov.
Derudover er der eftermiddagsklub, der
køres på frivillig basis mandag kl.14.00-16.00
og torsdag kl. 13.00-16.00 og denne dag
underviser Kirsten Rahbek i Folkedans fra kl.
13.00-14.00.
Tirsdag eftermiddag er der også klub i Nyrup
Dagcenter, Rolighedsvej 11 i Nyrup. Ved denne klub er der personale til stede, dog ikke på
bankodagene.
Er du pensionist og ikke selv har mulighed
for af helbredsmæssige grunde at klare trans-

SNIF
Stenmagle-Nyrup Idrætsforening (SNIF) afholder gymnastikopvisning i Stenlille-Hallen, søndag
den 19. marts kl. 13. Udover at vores
egne gymnaster samt gæstehold laver
opvisning, vil der også være opvisning i
linedans. Kom og vær med, og få en hyggelig eftermiddag.
mvh
Mette Forsingdal, fmd.

porten, er der mulighed for kørsel.
I uge 25 kan vi tilbyde en 5 dages ferietur
med 65-Rejser til Fyn og Øerne. Turen er også
egnet for kørestolsbrugere, dårligt gående
eller hvis du har behov for hjælp til personlig
pleje, er vi hjælpere med – lige til det samme.
Vi udgiver Aktivitetens blad 10 gange om
året, det kan hentes i Servicehuset, på Rådhuset eller på Biblioteket. Har du lyst til at høre
mere, er du velkommen til at ringe til mig i
Aktiviteten på tlf. 57 89 42 97.
Med venlig hilsen
Helle Runa

P. H. VagtService

Vi tilbyder:
Alarmkørsel

Autoriseret vagtselskab

Patruljevagt
Servicevagt

DØGNVAGT

Stationærvagt
Portvagt
Byggepladsvagt

Tlf. 2513 1024 · e-mail: ph_vagt@hotmail.com
Døjringevej 17A · 4190 Munke Bjergby

www.ph-vagt.dk

Brandvagt
Festvagt
Adgangskontrol
Kræmmermarkedsvagt

Stenmagle-budbringer nr. 25 – februar 2006 ·
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Assentorp Camping

Vi er en byfamilie på 6 personer, der har solgt
alt hvad vi havde, for at komme til Assentorp.
Vi havde store drømme/planer for pladsen,
men alt tager tid og koster mange penge.
Vi vil gerne være et godt tilbud til hele egnen.
Brug os evt. som et billigt overnatningssted
til Jeres gæster, kom ud og tag en svømmetur
i vort nu opvarmede bassin eller spil et slag
golf på vor nyrenoverede minigolfbane på 20
huller.
I kan bestille morgenbrød/aviser i butikken,
hvor vi har et lille købmandssortiment, eller I
kan nyde en af vore menuér i grillen. Vi kan
varmt anbefale »Assentorpburgeren« eller
»Flæskestegssandwichen« – husk at slutte af
med en »gammeldags isvaffel«.

CHRIS
JENSEN

I er mere end velkomne til at deltage i vore
fester/arrangementer, f.eks. banko, kondibingo, minigolf, petanque-turneringer, fodbold og vandpolo.
Vi stiller en A-buk på parkeringspladsen,
hvor I kan se, hvad der er af aktiviteter i den
kommende uge og tilbud i butik og grill.
Vi kunne godt tænke os at høre, om der er
nogen, der har noget Påske- eller Julepynt, 3d kort, hjemmelavede pølser, frugt og grønt,
tøj eller husflid. Kort sagt alt mellem himmel
og jord, som vi kan sælge for Jer i vor butik
eller ved vore markeder.
Er der nogen, der f.eks. kan ansigtsmaling,
tekstiltryk, stearinlysdypning o.a., som vi
kunne hygge os med herovre om sommeren.

STENMAGLEVEJ 20 · DK-4295 STENLILLE

Nyrup VVS- og
El-service aps

STENLILLE A/S

TELEFON 57 80 46 00
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Snefotos fra Campingpladsen i dag (Foto: Vinni Jensen)

Vi kan også bruge forhandlere af Tubberware,
tøj, kosmetik, læder o.a., som kunne have lyst
til at holde et »party« hos os.
Vi kan bruges til festlige arrangementer op til
100 personer. Man kan holde børnefødselsdag
ved poolen, hvor vi står for mad og opdækning, og man kan også holde grill-aften her.
I år slår vi dørene op for vort nye »spillehjørne« med bordtennis, dart, fodboldspil, airhochey, flippere o.a.
Man kan også bare komme herud og hygge
sig med alle de andre. Pladsen er meget social
anlagt.
Udover at prøve at skabe en rar campingplads, vil vi meget gerne være et godt værested for Jer alle.
På gensyn i foråret
Anette og Henrik

SBM

Sandtoften 2 · 4296 Nyrup · Tlf. 57 80 30 33 · Biltlf. 20 12 63 15 · Fax 57 80 30 23
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Toftegård, Stenmaglevej 4

Danske Bank Cup i indefodbold

Toftegård – Foto: Torben Kamper

Vi flyttede ind på Toftegård den 1. december
2005.
Birthe og Hans som boede på Toftegård i ca.
12 år, er nu flyttet til Stenlille.
De formåede at bringe gården tilbage i dens
herskabelige former, med de prægtige omgivelser der samtidig har været med til at give
Stenmagle by et løft.
Jacob er landmand og vil selv drive jorden,
ved siden af hans firma.
Han er opvokset i Stenmagle, og er efter nogle år vendt tilbage til området, hvor han har
firmaet Compact med en kompagnon, som

Hippierne!
Foto: Danske Bank

laver entreprenørarbejde, samt pakning af
juletræer på hele Sjælland.
Line arbejder som ejendomsmægler i Jyderup, mens ridning er den store hobby.
Her på Toftegård med staldbygninger og god
plads til heste(hold) og dejlige udendørs omgivelser, er der nu mulighed for yderligere at
kunne udfolde sig og nyde den store hobby.
Vi glæder os til at møde vore naboer, og er
også glade for at være kontaktet af bylauget
med interesse i vores tilflytning.
Med venlig hilsen
Jacob og Line

De tre skoler i Stenlille Kommune afholder,
traditionen tro, Danske Bank Cup i indefoldbold.
Stævnet har været afholdt i 29 år, heraf de 28
som en vinterferieaktivitet, hvilket blev ændret i forbindelse med kommunens beslutning om ferielukning af hallen.
I år sker det lørdag den 4. marts 2006 i
Stenlille Hallen. Stævnet starter kl. 8.00,
med de yngste klasser først på dagen, og plejer at vare til sidst på eftermiddagen, når de
sidste finaler for de ældste klasser er afviklet.

Der er i skrivende stund tilmeldt 23 hold til
stævnet fra Stenmagle, Munke Bjergby og
Stenlille skoler. Stævnet afvikles primært af
lærere fra skolerne, mens Danske Bank sørger
for præmierne.
»Vi er meget glade for dette samarbejde med
lærerne«, udtaler Helle Munksgaard fra Danske Bank i Dianalund Afdeling, og fortsætter
»Vi glæder os til en god dag, med fair play.
Og håber at mange forældre vil være tilskuere
til deres børn og unge's kampe.«
TK

Nyrup Knallert
2261 3560
STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE 57 80 50 60
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www.nyrup-knallert.dkn
mail: nyrup@cykel.dkn

Salg af reservedele til alle typer cykler og knallerter · Reparation
af cykler og knallerter · Nyhed: Flot Manet-Korado, Super Maxi,
TX pris kr. 8.995,- incl. moms (+ lev. omk. kr. 498,-)
Ring eller mail for nærmere aftale.
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Grundlovsfest & LIS-fest

Sejersgård, Engkrogen 10

i Stenmagle

Grundlovsdag i Præstegårdshaven
Ny tradition indføres i Stenmagle-Stenlille
pastorat. Grundlovsdag vil vi fejre, ikke i kirken, men i haven.
Dagen starter kl. 12.
Man medbringer sin madkurv og egne drikkevarer.
Kl. 12.30 til 15.30 vil der være traditionel
live-jazz.
Kl. 13.30 kommer der en og tryller for børnene, samtidig med, at der bliver fortalt kristendomshistorier.
FDF vil lave bål til pølser og snobrød.
SNIF vil lave en opvisning med et hold
springgymnaster.
Endelig vil der blive et »kagebord«, hvor der
sælges øl/vand, kaffe og hjemmebagt kage
som i gamle dage...
Vi håber, at så mange som muligt vil komme
og bakke op om dagen og den nye tradtion,

som vi håber på bliver en tilbagevendende
ting hvert år på Grundlovsdag.
Dagen er gratis, men frokostkurv og køb af
øl/vand/kaffe/kage til overkommelige priser
betales selv.
Dog skal alle medbringer godt humør, så sørger vi for det gode vejr :-)
med venlig hilsen
Sognepræst Maria Hjort, tlf. 57 80 40 54

Bal for »de unge på 40«
i Stenmagle Forsamlingshus
Lørdag den 11. marts 2006
kl. 19.00 - 01.00 (dørene åbner kl. 18.00)
med det lokale band »Skæve Helligdage«
Kroplatte og god musik – kun kr. 160,Billetter kan købes på tlf. 61 78 42 95 og
hentes i Stenlille Kiosk.
Tilmeldingsfrist 28. februar
www.livistenlille.dk

Abonnementsordning med kød og grøntsager
12 · Stenmagle-budbringer nr. 25 – februar 2006

havde børnene Jette og Ole. Johannes blev syg
for ca. 10 år siden og kom på plejehjem og
Mary levede hjemme på gården i nogle år, ind
til hun også kom på plejehjem. Både Johannes
og Mary er nu døde og som nævnt i første
linie er historien om landbruget »Sejersgård«
nu slut. Men historie slutter ikke – vi venter
bare på fortsættelsen.
HHH

Entreprenør & Tømrerfirma
Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted
Øko.aut.: 21105

Åben Økologisk gård
Ørnekildevej 22 · Ørslevvester
4173 Fjenneslev
Tlf. 57 80 94 57 el. 40 54 04 57
www.krogagergard.dk

Inden længe er »Sejersgård«, Engkrogen 10,
kun historie i den form vi kender det i dag.
For få år siden blev stedet solgt til Morten
Larsen, Engkrogen 8, der havde behov for jorden til at skabe et bæredygtigt kvægbrug. Stedet var ejet af Johannes og Mary Rasmussen,
der havde overtaget stedet fra Johannes’ forældre. Johannes havde drevet stedet på ca. 70
tdl. med kvæg og grise i en menneskealder og

E-FREE v/Erik Friis

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.

Sejersgård 2006 – Foto: Vinni Jensen

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage
Vinduer
Sokler
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Omfartsvej omkring Stenmagle

Bylaugshus
Præstegård

Forsamlingshus

Stenlille Naturgaslager

I de sidste 2 numre af Budbringer, har vi haft
et indlæg i vedr. en omfartsvej omkring Stenmagle. - Desværre stadig larmende tavshed
fra offentlige myndigheder, selv om der er
sendt brev til amtet.
Hermed et åbent brev til: 1) Vestsjællands
Amt, Vejområdet, Fælledvej 1, 4200 Slagelse
2) Ringsted Politi, Politimester Signe Justesen,
Tinggade 15, 4100 Ringsted, 3) Stenlille kommunalbestyrelse, v/borgmester Vagn Guldborg samt teknisk udvalg v/Kjeld Braun,
Hovedgaden 60, 4295 Stenlille.
Vedr.: Omfartsvej omkring Stenmagle
I forbindelse med en stærkt stigende trafik
anbefaler Stenmagle Bylaug, at der etableres
en omfartsvej om Stenmagle.

Der er fra 1995 til 2006 sket en stigning i trafikken fra 5000 til ca. 10.000 biler i døgnet, der
kører gennem Stenmagle. I 2003 var antallet af
lastbiler (større end 3,5 t) 1010 køretøjer i døgnet. Sorøvej fungerer i dag som forbindelsesvej for trafik mellem København, Nord- og
Vestsjælland til Midt- og Sydsjælland og Storebæltsforbindelsen. Den fortsat stigende trafik
gennem vores lille landsby, herunder forbi
Stenmagle Skole, gør, at det er nødvendigt
med en omfartsvej.
Omfartsvejen kan føres øst eller vest om Stenmagle. Fordelen ved en østlig omfartsvej er, at
det er den korteste linjeføring. Til gengæld
skal en østlig omfartsvej krydse 3 eksisterende
veje – Præstelyngen, Mejerivej og Ostrupvej,
hvor mange skolebørn har deres daglige færden. Denne løsning vil derfor stille krav til
bygning af tunneler og gangbroer o.lign., for
at opnå en sikker krydsning af omfartsvejen.
Alternativt kan omfartsvejen føres vest om
Stenmagle, hvor byens industrikvarter er placeret. Fordelen ved denne linjeføring er derudover at omfartsvejen kun vil krydse 1 eksisterende vej – Stenmaglevej.

Desværre et syn vi ser igen og igen på
Sorøvej, og ret ofte ud for skolen.

Argumenter for etablering af omfartsvej:
• Der er konstant fare for ulykker ved skolen,
og der sker jævnligt ulykker på Sorøvej.
• Alvorlige støjgener for beboerne tæt på vejen.
• Vejen er ikke konstrueret til den kapacitet og
vægt, som den nuværende trafik udgør.
• På grund af husenes beliggenhed er det ikke
muligt at udviden vejen, når behovet for
større kapacitet opstår.
• Risiko for materielle skader på huse nær
vejen – både ved ulykke og ved påvirkning
på langt sigt.
• Vejen er allerede nu fysisk for lille til de stadig tungere og længere køretøjer.
• Udrykningskøretøjer kører gennem byen
med meget høj hastighed.
• Der foregår en konsekvent overskridelse af
hastighedsbegrænsningen – også af busser
og lastbiler.
• Der foretages ofte hasarderede overhalinger
over dobbelt optrukne striber eller udenom

Hvornår går det rigtigt galt?

heller (overhaling i banen for modgående
trafik!)
Vi har endvidere igennem mange år foreslået
mindre omfattende tiltag, som kunne gøre trafikken for især skolebørnene mere sikker, herunder fodgængerovergang ved skolen, byskiltet i den sydlige ende flyttes længere
sydpå til Ostrupvejen samt byporte i både
nord- og sydenden af Stenmagle.
Et gammel ordsprog siger: Kast brønden til
inden barnet falder i. Mere nutidigt og lokalt
kan vi sige, at vi har intet hospital, men en stor
kirkegård.
Der vil blive sat en underskriftindsamling i
gang, efter I har modtaget Budbringeren.
Med ønske om en saglig behandling hos de
forskellige myndigheder.
fmd.teknikudvalget
Vagn Dalbjerg Jensen

Udlejning af minigraver
m/ og u/fører
Gravearbejde med rendegraver udføres
Ring for tilbud!

Entreprenør
Johnny Kristiansen
Sorøvej 64 · »Frølund« · 4295 Stenlille
Mobil 26 17 15 50
Privat tlf. 57 80 02 20
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