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Professionelle tryksager

Juletræstænding
søndag den 28. november 2004

i Stenmagle

Program

Kl. 15.00 mødes vi i kirken, hvor der er guds-
tjeneste ved pastor Maria Hjort.

Kl. 16.00 mødes vi omkring juletræet i
præstegårdshaven. Her bliver juletræet tændt til et
par julesange. Bagefter er der salg af æbleskiver og
gløgg til rimelige priser i konfirmandstuen.
Alle er velkomne!
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JJEE AUTO I UNDLØSE
Billige med alt i reparationer!

• DÆK • BATTERIER • UDSTØDNINGER TIL LAVPRIS!
Skal bilen til syn, klarer vi også det

Hovedgaden 33, Undløse
Tlf./Fax  5912 0022

Older-
mands-
ævl
Endnu en gang står gene-
ralforsamlingen for dø-

ren, jeg håber, at der kommer mange der har
lyst til at deltage og være med i bestyrelsesar-
bejdet eller blot være aktive medlemmer.
Året der gik var præget af en lille fremgang
både af medlemstal og positive aktiviteter. Der
har været en god tilslutning til de arrange-
menter, som vi har afholdt. Af de mest mar-
kante kan nævnes: – Sct. Hans, som på trods af
en stor regnskylle blev gennemført med vores
nye sognepræst som båltaler, – en rigtig god
omsætning på kræmmermarkedet – og slutte-
ligt Åmoseturen, der tiltrak over 30 personer
til både optaktsaften og den følgende van-
dring.
Det er de små vellykkede ting der gør besty-
relsens arbejde til en positiv oplevelse. Det gør
det muligt også at få folk til at deltage til de
mindre sjove pligter, som f.eks. at male og
vedligeholde vores første og største projekt,

legepladsen bag Stenmagle Skole. Her er det
bare et stykke arbejde, der skal udføres, så
hjælp os med nogle succeser, som giver energi
også til det lidt mere kedelige og nødvendige.
I det nye år har vi samarbejdet i fokus. Det er
nu at vi skal forsøge at etablere samarbejde
med andre klubber og organisationer, således
at vi er rustet til følgevirkningerne af kommu-
nesammenlægningerne som tidligere er om-
talt her i bladet.
Jeg håber at mange af jer har lyst og lejlighed
til at deltage i generalforsamlingen. 

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen

Oldermand

Kontingentbetaling via netbank
Vores økonomimester Vinni oplyser, at
du er meget velkommen til at overføre
medlemskontingentet på kr. 100,- via
netbank. Vores bankkonto har reg.
3516 og kto. 3516 135 727. Husk at skri-
ve navn og adresse, så vi kan se, hvor
pengene kommer fra.
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Generalforsamling 11. november

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for medlemmerne i henhold til vore ved-
tægter. Den foregår i Stenmagle Forsamlingshus på Sorøvej, torsdag den 11. november kl. 19.30.

DAGSORDEN
1 Valg af dirigent/referant.
2 a. Oldermandsberetning og godkendelse heraf.

b. Udvalgenes beretning.
3 Fremlæggelse af revideret regnskab og inventarliste, og godkendelse heraf.
4 Indkomne forslag.
5 Fremlæggelse af budget.
6 Fastsættelse af kontingent.
7 a Direkte valg til sekretariatet. – På valg i år for en ny 3-års periode er kasserer, 

Vinni Jensen, der modtager genvalg.
b Valg af bestyrelsesmedlemmer. – På valg i år for en ny 2-års periode er 

Marianne, Helle og Vagn, der alle modtager genvalg. 
c Valg af minimum 2 suppleanter.
d Valg af 2 revisorer.

8 Eventuelt.

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses på bagsiden. Hvis du vil vide mere om arbejdet,
så ring gerne til en af dem. Der er altid plads til en ny aktiv ildsjæl! – NYT: Efter generalforsam-
lingen er bylauget vært ved et pølse-/ostebord. Hertil sælges drikkevarer til rimelige priser.

Vedr. generalforsamling siger vedtægternes §5:
a) Generalforsamlingen er højeste myndighed.
b) Den afholdes 1 gang årligt i november måned.
c) Kontingentstørrelsen vedtages på generalforsamlingen.
d) Alle fremmødte medlemmer fra 16 år har stemmeret.
e) Alle medlemmer over 16 år er valgbare til bestyrelsen. Der kan vælges 1 voksen og 1 ung

(16-24 år) pr. husstand. Oldermand, sekretær og kasserer skal dog være min. 18 år.
f) Alle valg og beslutninger vedtages ved simpelt stemmeflertal uanset antallet af fremmødte.
g) En generalforsamling skal være indkaldt ved annoncering i en husstandsomdelt ugeavis –

eller i medlemsuddelt blad/seddel – senest 3 uger før.
h) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.
i) En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis en fjerdedel af de registrerede med-

lemmer eller et flertal i bestyrelsen kræver det.
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Indbydelse
til en hyggelig aften

Her er der plads til din annonce
men du skal nok være hurtig

Ring til Preben Lemann på 5784 0058

Du/I indbydes til en aften med lidt god/bil-
lig/let (at lave) mad

fredag den 29. oktober kl. 18.00

Jeg vil gerne samle en lille flok, ca. 8-10 voksne
mennesker (+ evt. børn, der ikke kan være ale-
ne hjemme), til en familieklub / rødvinsklub /
eller hvad den nu skal hedde.

Det er tanken, at de samme mennesker spiser
hos hinanden ca. 1 gang om måneden. Det er
for at lære nogle mennesker at kende i vores
lokalområde. Det er ikke ment som en diskus-
sionsklub, men spændende oplæg er altid en
god debat værd.

Da jeg naivt nok tror, at der er helt vildt man-
ge, der gerne vil være med, er der selvfølgelig
tilmelding til mig,

senest den 22. oktober 

Annette Lemann, Rønnevej 4, tlf. 26 55 40 77
eller 57 80 44 76.

PS: Der er absolut også andet end rødvin til
maden!
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Kirkekoncert med Tove Hyldgaard og Tonny Landy

1. november kl. 19.30 i Stenmagle kirke

Der venter alle en stor oplevelse, når vi siger velkom-
men til dette kendte sangerpar, der med deres store
repetoire har charmeret sig ind på alle og enhver. Vi
kender dem for musicals, evergreens, danske sange,
operetter, wienerlieder men Tove Hyldgaard og Tonny
Landy har gennem flere år også stået for adskellige
kirkekoncerter. Efter koncerten i Stenmagle kirke, hvor
der er gratis adgang, er der kaffebord i Stenmagle for-
samlingshus, hvor kaffen vil koste 20 kroner.

Koncerter
i Stenmagle Kirke
nov.-dec. 2004

Julekoncert med PRO CANTU fra Ringsted
16. december kl. 19.30 i Stenmagle kirke

Ingen jul uden koncert i Stenmagle kirke. I
år får vi besøg af det dygtige kor PRO CAN-
TU fra Ringsted. Koret har gennem mange
år gjort sig bemærket ved sit høje niveau, og
vi glæder os til at byde dem velkommen til
Stenmagle. Efter koncerten vil der være
kaffebord, gløgg og æbleskiver i forsam-
lingshuset. 
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Jesper

SCHRØDER

AUT. E
L-IN

STALLATØR

Stenmaglevej 19

4295 Stenlille

Tlf. 5
7 84 01 20

Fax 57 84 01 30

www.volt.d
k

Borgerkrig i Stenmagle 1489
I Stenløsemagle (Stenmagle) sogn ejede klosteret
også al jord. Det var sket ved gave af Esben Sna-
res søn Johannes. Han havde i mange år trodset
og nægtet at udlevere klosterets arv efter fade-
rens testamente, men dødssyg i Lybæk 1213 lod
han abbed Gaufrid kalde til sig og testamentere-
de dette sogn til klosteret, som for resten endda
først fik det endelig udleveret 1293 efter strid
med arvinger og arvingers arvinger. Men kirken
og præstekaldet var ikke under klosteret, så
præsten havde ikke abbeden i Sorø, men biskop-
pen i Roskilde til herskab. Derimod var alle hans
sognefolk i højeste grad abbeden undergivne, og
klosteret betegner dem som stavnsbundne
»trælle«, der kan sælges og bortgives, og ofte er
blevet det. Og det ser ud til, at klosteret ved den-
ne tid (1489) også har drevet sine Grangier ved
sådanne trælle og ikke ved Lægbrødre. Måske
skal det forstås om vordende fæstebønders
Hoveritjeneste, så at Cistercienserklostrene i alle
møder har givet forbilledet på herremændenes
senere stordrift, der endnu knap var begyndt.
Så sker det, at præstegården i Stenmagle bræn-
der. Det må være sket før 1444, thi abbeden var
da Niels Clemensen, som var farbror til præsten

Oluf Lauridsen. Abbeden hjalp da sin slægtning,
satte en bonde ud og lod præsten få fæstegården
at bo i. Så lod præsten være med at bygge, og
brandtomten blev liggende. Eftermanden Hr.
Oluf Jensen samlede tømmer til en ny præste-
gård, men flyttede, inden der blev bygget. Hans
eftermand Ingver var der til 1471, og så kom Hr.
Jens Mortensen, der gik af 1489 og afløstes af Hr.
Jens Olsen. De tidligere præster havde betalt
afgift af præstegården, men det nægtede Hr.
Jens.

Abbeden blev naturligvis stødt over dette, og
nu udviklede der sig en række begivenheder, 
som er ægte middelalderlige,
og viser os noget af det,
som reformationen
gjorde op med.
Tidspunktet er
jo, da dren-
gen Martin
Luther kom
i skole i
Mansfeld.
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Abbeden foretog en rejse til Fyn og overlod
imidlertid forretningerne til prioren. Så skete
det 8. maj 1489, at Prior Mads Jepsen og to mun-
ke mødte hos præsten i Stenmagle og lod ham
sætte ud. Efter han egen fremstilling skete det
med stoffeprygl og pisk. Hans ejendele blev
kørt hen i Degnens hus ved kirken. Efter hans
fremstilling har også bønderne plyndret og øde-
lagt.

Præsten klagede alt dette for sin herre Biskop-
pen i Roskilde. Denne var den stridbare Niels
Skave (1485-1500), som paven efter kongens
ønske, havde indtrængt i embedet mod Domka-
pitlets vilje. Han stævnede da Abbeden, Prioren
og Bønderne til at møde for landsmødet i Ros-
kilde i juni. Abbeden protesterede i henhold til
Cistercienserordenens privilegier. Cistercienser-
klostrene og deres undergivne lå ikke under
Biskopperne og kunne ikke stævnes for hans
ret. De mødte ikke. Men Abbeden løste sine
bønder af Bannet, og det holdt de sig til. De var
jo hans »trælle«. Præsten, der var Bispens, reg-
nede dem derimod stadig for bandlyste. Men de
trodsede på Abbedens afløsning, mødte på
trods i kirken eller stillede sig op ved kirke-
døren og hindrede præsten i at komme ind. Og
Abbeden indgav klage til Paven, hvis auditør
stævnede Biskoppen for sig.

Som modtræk havde imidlertid Præsten med
Biskoppen i ryggen stævnet sagen ind for Sjæl-
lands landsting. Abbeden protesterede imod, at
en verdslig ret skulle dømme. Men man dømte
bønderne til bøder. Da de i overensstemmelse
med deres Abbeds ord ikke mødte og vel var
forbudt at møde ved de senere retsmøder, blev
de på Præstens forlangende berøvet deres
Mandhelg, dvs. gjort halvt fredløse, så man selv
kunne tage sig til rette over for dem.

Så blev det Biskoppens tur. I begyndelsen af sep-
tember hjemsøgtes Stenmagle af en skare på 80
væbnede mænd med Peder Lauridsen til Skaf-
televgård og Biskoppens halvbrødre Jacob og
Søren Daa i spidsen. Klosterets foged, som nu
boede i den tidligere af Præstens beboede gård,
blev med kone og børn jaget ud under hån og
mishandlinger, og alle deres ejendele plyndrede
og ødelagt. Nogle af Bønderne lykkedes det at
flygte. De øvrige blev pågrebne og blev efter
Abbedens beretning »anbragte i snævre fange-
huller, hvor de næppe kunne ånde, lagt i bånd
og jern, der var trange, grusomme og umenne-
skelige, tillige underkastede en frygtelig tortur,
så at deres hænder, arme, fødder og andre lem-
mer mistede kræfterne og blev stive og ubrugeli-
ge«. Sammen med Biskoppens væbnede svende
kom Præsten Jens Olsen tilbage og blev indsat i
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E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

den gård, han i maj var blevet udjaget af.
Præsten havde foreløbig sejret, og det var et slag
i luften, at Abbeden lod klosterets birketing i
Pedersborg erklære deltagerne i togtet mod
Stenmagle fredløse.

Kong Hans måtte nu gribe ind, for at der ikke
ligefrem skulle blive krig på Sjælland. Fredløs-
hedsdommen over bønderne ophævedes og de
fængslede frigaves. Høsten på markerne i Sten-
magle var ikke blevet høstet 1489, og man vove-
de ikke at berede markerne til det kommende år.
Processen sled sig fremad for den pavelige ret og
var blevet en strid om kompetence. Men det så
ikke godt ud for Biskoppen, og så endte det
med, at kongen mæglede et forlig i Korsør 1493.
Hvis gården virkelig var klosterets, skulle det
have den tilbage, men så skulle det skaffe
Præsten en gård.

Men de for paveretten fremlagte dokumenter
kaster et interessant lys over mange ting, selv
om de må læses med forsigtighed. Biskoppens
sagfører udslynger de voldsomste be-
skyldninger mod Munkene i Sorø for deres lev-
ned, – så voldsomme, at de formentlig er løgn.

Men han kommer også ind på det med kirkerne.
Han klager over, at klostrene har fjerntliggende
sognekirker, ved hvilke der skulle ansættes faste
præster (perpetui vicarii), men som de lader
betjene af deres munke og sjælesorgen udøver
ved samme, skønt de er utilgængelige om natten
i det lukkede kloster. Derfor dør i pesttiden ofte
folk uden skriftemål og sakramenter (Acta Pont.
Dan. IV. 484). 

Biskop Niels Skave havde brug for anklager,
men man har altså dog følt de uheldige sider
ved disse klostersogne. Abbeden har dog ingen
betænkelighed, men søger at få Paven til at stad-
fæste det alt sammen, for på den måde at have
våben mod Biskoppen. I et pavebrev af 1491 er
klosterets ansøgning refereret, men det pavelige
Kancelli har kludret slemt med navnene. Først
nævnes den Birkeret, som kong Hans havde
givet 1485, hvorefter klosterets bønder ikke skal
svare for nogen anden dommer end Abbeden,
og der er oprettet et birketing i Pedersborg,
hvortil folk skal søge hver lørdag fra sognene
Alstede, Biernet, Padersbugh, Brumu, Bierbi,
Swartorp (Sorterup), Guidioni (Gudum), Ryn-
nortopt (Kindertofte) og fra begge byerne Oors-
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Sandtoften 2 · 4296 Nyrup · Tlf. 57 80 30 33 · Biltlf. 20 12 63 15 · Fax 57 80 30 23

Nyrup VVS- og
El-service aps

loff (Ørslevvestre og Ørslev u. Sk.) samt byen
Valbry (Valby i St. Mikkels sogn). Derpå fortsæt-
tes med at sognekirkerne i disse sogne også
hører med. For Sorterups vedkommende er det-
te utvivlsomt urigtigt, og de aldeles sikre Lynge,
Broby og Slaglille mangler. Så ved man ikke,
hvor meget man kan regne med resten af listen.
Men oplysningen om klostersognenes behand-
ling i Abbedens fremstilling er følgende:

»Desuden har også sognekirkerne i de nævnte
sogne, der er grundlagte og opførte på Kloste-
rets Gods, fra Arilds tid hørt til klosterets ejen-
dom og bord, og hører fremdeles dertil, og til
dem sender de nuværende Abbeder nu en, nu
en anden munk, uden nogen anden regel, og
ved dem besøger de de guddommelige ting fej-
rede og Sakramenterne forurettede«.

Det er rene ord for pengene fra en tid, da man
ikke generede sig. Paven stadfæster det forsig-
tigt »for så vidt som det er i Burg«. (Acta Pontifi-
cum Danica IV 539. Johs. Lindbæk: Biskop Niels
Skave og Sorø Kloster, Hist. Tidsskr. 8. I. 254 ff.).

Uddrag fra Sorø Amts Klostersogne og Frigørel-
se 1569.
P. Severinsen.

?
En sidste hilsen

Vi har sagt farvel til vores forhenværen-
de kasserer i Stenmagle Bylaug, 

Ole Jakobsen, den 24. september 2004,
den dag han blev 58 år.

Ole var en god kammerat og nabo, 
en man kom til at holde af, en der altid

var i godt humør.

Ole fik for ca. 4 år siden tilbudt af sit 
firma en stilling på Bornholm, hvor han

var barnefødt, og familien flyttede til
Rønne. Familien har lige siden stadig

været medlem af bylauget. 
Så kom sygdommen snigende.

Fæ dør, frænder dør, en ting ved vi
aldrig dør, mindet om en god ven.

Vagn
Stenmagle Bylaug
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Kaj  Nikolajsen
Stenmaglevej 34 · 4295 Stenlille

Tlf. 57 80 46 91 · fax 57 84 00 92 · bil 40 60 87 91

ASSENTORP
MURERFIRMA

Aut. Kloakmester
ApS.

Jord · Kloak · Beton · Murerarbejde · Ny- og ombygning

Legepladsrenovering
Stenmagle Bylaug vil ikke se byens legeplads forfalde, så lørdag den 2. oktober arrangerede
bylauget renovering af legetårnet bag Stenmagle Skole. 
De seks friske medlemmer, Annette, Mette, Svend-Erik, Vagn, Preben og Leif, fik på 3-4 timer
gjort et pænt stykke arbejde, så byens børn har et godt sted at lege.  
Legepladsen er åben for alle børn, selv om den ligger lige bag Stenmagle Skole!
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Sorø Maskinudlejning 
Metalvej 29 · 4180 Sorø
Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71
www.soroemaskinudlejning.dk  ·  sm@soroemaskinudlejning.dk

VI
SK

UB
BE

R
AL

T
TI

L
SI

DE
FO

R
DE

M

Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.

Stor trafik på Åmosen i september
Med tilslutning fra over 30 deltagere både torsdag og lørdag, blev årets Åmosetur en 

gedigen succes. På billedet ses Jørgen Mogensen fortælle om Gl. Lårup og Verup.

          



Side 12 ·  Stenmagle-budbringer nr. 22 – oktober 2004

STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

Farvel til en afholdt skoleleder
Vores skoleleder på Stenmagle skole, Peter
Svarre, – også medlem af bylauget – har sagt
farvel til os. 
Peter har gjort et fremragende stykke arbejde
gennem de mange år han har været på skolen,
så det er med vemod, børn, kolleger, forældre
og alle vi andre nu må undvære ham.
Viceskoleinspektør Bo Kyhn Rasmussen aflø-
ser Peter som skoleleder, så stabiliteten, det
gode arbejde og den gode stemning, der har
hersket bliver heldigvis videreført.

Vi ønsker Peter lykke og held i sin nye stilling
i Jyderup, og tak for et fint samarbejde med
bylaug og lokalsamfundet.
På billedet spiller Peter på klaver til et  jule-
træstændings-arrangement i bylauget for et
par år siden.
Der var bare gang i den, hver gang spilleman-
den satte sig ved klaveret. – Det kommer vi
også til at savne!
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Vores store ønske om at få en stor familie i den
gamle præstegård i Stenmagle ser ud til at lyk-
kes fint. Med menighedsrådets ansættelse af
Maria, fik vi en dejlig familie med 2 børn, og
nu er der så en ny på vej!
Det betyder desværre, at vi skal undvære
Maria fra 2. juledag, hvor hun går på barsel.
Men pyt, så længe det er en så glædelig begi-
venhed, så holder vi jo nok den pause ud.
4. oktober er ansøgningsfrist for en barsels-
vikar, og så er det spændende at se, hvem vi
får som præst i første halvdel af 2005. Stenlille-
Stenmagle menighedsrådene vil holde møde
med biskoppen den 3. november, hvorefter
der vil blive indkaldt ansøgere til samtale!
Her kan du se hvad en ansøger bl.a. får at vide
om stillingen (puha, man bliver helt svedt):

Statistik
- Der er ca. 4000 sognebørn, ingen pastoral-

bistand.
- Begravelser og bisættelser: Lidt over en om

ugen (45 indtil uge 31/2004).
- Vielser ca. 10-12, primært om sommeren.
- Barnedåb ligger i højmessen: Ca. 30-35 om

året (25 indtil uge 31/2004).
- Gudstjenesten ligger typisk kl. 9.00 og kl.

10.30 hver søndag. God kirkegang.

Særgudstjenester:
- Fastelavn: En børnegudstjeneste + tønde-

slagning i præstegården.
- Påske: En børnegudstjeneste.
- Evt. en konfirmandgudstjeneste.
- Grundlovsdag i præstegårdshaven.
- Konfirmandindskrivnings-gudstjeneste.

- Børnegudstjeneste i efteråret.
- Alle Helgen m/lystænding og suppe.
- 1. søndag i advent, juletræstænding i

præstegårdshaven.
- Jule og børnegudstjenester for børnehave-

børn og Stenmagle skole.

Andet
- Personalemøde hver 2. onsdag fra kl. 8.15 -

9.15.
- Konfirmander (to hold) tirsdag og torsdag

kl. 8 - 9.40 i konfirmandstuen.
- Plejehjemsgudstjenester hver 4. onsdag kl.

10-11.
- Der arbejdes på at få en sognemedhjælper.
- Godt samarbejde med menighedsrådene.
- Godt samarbejde i personalegruppen.
- Dygtig sekretær 12 timer om ugen.
- Nyt kirkeblad under udarbejdelse.

Barselsvikar
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Vi vil gerne byde velkommen til vores nye
institution på Holtevej, på det nedlagte land-
brug Sønderbjerggård, med psykoterapeut
Nanna Bjerre og institionsleder Erik Sonne,
samt 6 beboere. – Institutionen er et behand-
lingstilbud til voksne med misbrugs- og psy-
kiatriske problemer. 

På gården er der bl.a. smede- og tømrerværk-
sted på ca. 200 kvm, og bostedet er indrettet i
den ene længe og udgør ca. 360 kvm af de ialt
ca. 1800 kvm, som ejendommen totalt er på.
Grunden er på ca. 20.000 kvm.

Sønderbjerggård på Holtevej

Hvis du vil se mere 
om bl.a. det pæda-
gogiske indhold, 
så besøg hjemme-
siden:
http://www. soenderbjerggaard.dk
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Husk vores 

TØNDESLAGNING 
søndag den 6. februar kl. 14

Vi afholder i samarbejde med Stenmagle Kirke fastelavnsarrangement
med børne/familiegudstjeneste i kirken kl. 14.00.

Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden i præstegården, hvor vi ser-
verer lidt varmt at drikke samt fastelavnsboller inden døre.

Bare mød frem – og helst udklædt!

Her er der plads til din annonce
men du skal nok være hurtig

Ring til Preben Lemann på 5784 0058
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Bestyrelsesadresser mv. 2004
Oldermand/kulturfm. Henning Højte Hansen Engkrogen 16 4295 Stenlille h.hoejte@get2net.dk 57 80 52 44
Kasserer Vinni Jensen Stenmaglevej 21A 4295 Stenlille v-s@mail.dk 57 80 49 41
Sekretær Preben Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille lemann@stenlille.bynet.dk 57 80 44 76
Bestyrelsesmedlem Winnie Jørgensen Sorøvej 72 4295 Stenlille lewin@mail.tdcadsl.dk
Ungdomsudvalgsfmd. Jonna Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille casey@ofir.dk 22 96 00 58
Bestyrelsesmedlem Kennet Kristensen Æblehaven 12 4295 Stenlille kennet@sponkie.dk 57 84 02 17
Socialudv.fm. Helle Runa Mejerivej 17 4296 Nyrup 57 80 52 87
Teknikudv.fm. Vagn Dalbjerg Jensen, Rønnevej 8 4295 Stenlille vagn.birte@get2net.dk 57 80 55 34
Redaktør Marianne Justesen Sorøvej 90 4295 Stenlille 57 80 40 62
Suppleant Finn Olsen Engkrogen 3 4295 Stenlille finn.olsen@if.dk 57 80 53 69
Suppleant Birthe Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Revisor Torben Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Revisor Leif Hansen Rønnevej 3 4295 Stenlille 57 80 44 41

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999) kr. 25,- pr. stk. Henning 5780 5244
Grill kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Vagn 5780 5534
Pavillon 3x9 m (2004) kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Vagn 5780 5534

Medlemsbladet Budbringer
Deadline til næste nummer (nr. 23) er den 7/1-2005, og bladet forventes at udkomme i slutningen af januar måned.
Stof bedes afleveret til redaktør Marianne Justesen, Sorøvej 90, 4295 Stenlille, tlf. 57 80 40 62.

                           


