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Affaldsindsamlingen søndag 15. april 
Den 15. april har bylauget en affaldsindsamling af affald på Sorøvej.  Indsamlingen er i samarbejde 
med Danmarks Naturfredningsforening igen i år. Vi plejer at kunne samle en trailer fuld af affald, 
fra vi begynder ved forsamlingshuset og arbejder os ned til Stenlille og tilbage igen. Har du lyst til 
at være med, så mød op kl. 10.00 ved Fattighuset på Stenmaglevej. Når vi er færdige med at samle 
affald ind, byder Stenmagle Bylaug på øl/vand som tak for din indsats.

Affaldsindsamlingen 2006, langs Sorøvejen 
mellem Stenlille og Stenmagle

Læs bl.a. i bladet om:
-  Cykelture 
-  Tilflyttere til Engkrogen
-  Åmosen
-  Hvad der sker hos Pionergrupppen på         

Kragebjerg
-  Grundlovsfest
-  Gymnastikopvisning
-  Høkerne i Assentorp
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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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Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

Så har vinteren forhåbentligt givet sit sidste pust. 
Vi kan nu tage cyklerne frem, en god grund til 
at få de i vinterhiet ekstra kilo omsat til godt 
samvær på bylaugets årlige cykeltur.
Vi glæder os i bestyrelsen til at tage fat i vores 
traditionsrige arrangementer og håber på rigtig 
god opbakning fra medlemmerne.

Som en fornyelse har vi i bestyrelsen besluttet, at 
vi skal have en ny struktur. Forandring er godt 
og vi ser frem til at kunne fremlægge denne 
til vores generalforsamling. Der vil være ting, 
der her skal tages stilling til. Desværre kan der 
endnu ikke siges mere, da vi først på det kom-
mende bestyrelsesmøde tager hul på projektet.

I den kommende tid vil der komme tilbud 
om førstehjælpskursus, den årlige indsamling 

af affald på Sorøvej i samarbejde med Dansk 
Naturfredningsforening. Det sjove ligger ikke i 
indsamlingen, men i at møde de andre deltagere 
til en hyggelig formiddag. 
Åmosen, udsigtspunktet Brunebanke vil blive 
et stop på vores cykeltur i maj, og vi har igen i 
september en tur til Åmosen. Det er med Jørgen 
Mogensen, hvor der både er foredrag og en tur 
ud i mosen. I efteråret vil vi ligeledes afholde 
økologiaften med Bjarne Krogh, men senere om 
dette til den tid.

Er der læsere der har gode ideer er de naturligvis 
som altid velkomne.

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen

Kontingentbetaling til bylauget
Vores økonomimester Vinni oplyser, at du er 
meget velkommen til at overføre med-
lemskontingentet på kr. 100,- via netbank. 
Bylaugets bankkonto har reg. 3512 og kto. 
3516 135 727. 
Husk at skrive navn og adresse, så vi kan se, 
hvor pengene kommer fra!!!
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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
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Udlejning:
Minilæsser, minigraver, dozer, dumper,
gravemaskiner, rendegravere, tromler o.m.a.
Udlejes med og uden fører.
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Johnny og Heidi har 15. juni 2006 overtaget huset Engkrogen 6. De er nu flyttet ind og er i fuld gang 
med indretningen og diverse små ombygninger/tilbygninger. Johnny og Heidi kommer fra Amager, 
hvor Johnny arbejder som traktormekaniker og Heidi er uddannet blikkenslager og har netop startet 
job hos vvs grossisten Sanistål.
Vi ønsker jer velkommen og håber I vil falde godt til i Stenmagle.

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen

Engkrogen 6
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Knive og sakse slibes
Kobber og messing pudses

M E T A L S L I B E R I

v/Anders Larsen
Mejerivej 7 · Stenmagle
4296 Nyrup

5780 3180

Alslib-annonce 2007  20/03/07  10:21  Side 1

Så lykkedes det for Jesper og Hanne Schrøder 
at købe Engkrogen 10. De overtog ejendom-
men den 15. februar, hvor deres livs oprydning 
begyndte. Det har allerede givet anledning til 
adskillige dage med dårlige rygge, og der vil 
efter min bedømmelse komme flere til.
Processen har varet i tre år med forhandlinger 
med Morten Larsen om køb og med tegningsfor-
slag til kommune, diskussioner om placering og 
indretning, og det har efter Jespers og Hannes 
udsagn været en spændende tid med adskillige 
søvnløse nætter til følge.
Jesper og Hanne skal være ude af deres nuvæ-
rende hus på Stenmaglevej 1. april. På trods af 
det kommende lune forår mener Jesper ikke, 

Engkrogen 10

at ejendommen i Engkrogen vil være beboelig. 
Derfor er han og Hanne i gang med at etablere 
sig med beboelsesvogne og containere til ophold, 
mens ombygningen står på.
Ombygningen bliver ganske omfattende, idet 
Jesper har søgt nedrivningstilladelse, som de 
forventer at modtage accepteret fra kommunen 
snarest.

Vi vil i de kommende budbringere følge ud- 
viklingen, og byder hermed Jesper og Hanne 
velkommen til Engkrogen og god arbejdslyst.

Med venling hilsen
Henning Højte Hansen
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Torvet 27 · 4293 Dianalund 

45 12 18 30 
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I samarbejde med kursusinstruktør Claus Haagensen 
fra Dansk Røde Kors får du nu muligheden for lokalt, 
nemlig på Stenmagle skole, at få lært eller genopfri-
sket dit førstehjælpskendskab.
Claus Haagensen er også leder af e-team, og du kan 
læse mere herom på www.e-team.dk

Det du tilbydes nu, er 12 timers grundlæggende 
førstehjælp. Prisen er KUN kr. 125,- incl. første-
hjælpsbog, nødvendige materialer og kursusbevis!

Kurset afholdes 4 tirsdagsaftener i uge 43-46, 
d. 23. og 30. okt. samt d. 6. og 13. nov. kl. 19-22 i 
fysiklokalet på Stenmagle Skole. Vi skal være min. 
12 og max. 16 deltagere, og man skal være fyldt 14 
år på 1. kursusaften.  

Kursusindhold
Bl.a. trinvis førstehjælp til både børn og voksne, 
hjertemassage, førstehjælp til ulykker i hjemmet, på 
jobbet, i trafikken og i fritiden, basal sygdomslære, 
ledskader, brud, chock-forebyggelse, basal anatomi 
og masser af praktiske øvelser.

Bemærk: Der er kommet nye principper for 
genoplivning i både 2000 og 2004, så det du har lært 
tidligere, er måske forældet?

Mød op i praktisk tøj, da der vil være en del øvelser 
på gulvet, og medbring gerne kaffe/te til pauserne. 
Der udleveres kursusbevis, hvis man har deltaget i 
samtlige lektioner over alle 4 aftener!

Tilmelding nu til Preben Lemann på 40680059 eller 
lemann@stenmagle.dk efter først til mølle-princippet 
(max 16 deltagere).

Lær eller genopfrisk dit
1. hjælp her i Stenmagle
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DEN FRISKE

Fordi vi ikke er ligeglade

STENLILLE
Stationsvej 6  ·  Tlf. 57 80 50 60

Pionergruppen på Kragebjerg er et fællesskab for yngre men-
nesker med særlige behov, omgivet af Kragebjerg Landbrugsfæl-
lesskab. 

Vi har en tradition for at arrangere forskellige kulturbegivenhe-
der. Her i foråret har vi 2 spændende arrangementer i vores sal, 
hvor et af dem dog er afholdt.

21. 3. kl. 19.00
Poselje
Russisk folklore kvartet der spillede, sang og dansede så taget på 
salen var ved at lette. De friske, blev også budt op til dans.
Efterfølgende var der kaffe, te og hjemmebag i fødevareværkstedet.

27. 4. kl. 19.00
The Walpot Brothers
Ja, vi måtte bare se dem igen. To fyre fra Holland, der bor i England og har hentet musikalsk inspira-
tion fra Irland, England og Østeuropa, spillende keltisk harpe og violin.
Prisen er kr. 70,- inkl. kaffe, te og hjemmebag, der serveres efterfølgende i fødevareværkstedet.

Tilmelding en uge før på Tlf. 57 80 �7 90 eller på mail: pionergruppen@pionergruppen.dk 
Hvis du vil være sikker på at få sidste nyt om arrangementer, så melder du dig ind i vores støttekreds. 
Det koster kr. 50 pr. år pr. pers. Læs mere om pionergruppen på www.pionergruppen.dk

Pionergruppen på Kragebjerg
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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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Den traditionelle forårscykeltur i 
Stenmagle er i år søndag den 13. 
maj. 
Vi mødes kl. 10 ved Fattighuset, Sten-
maglevej 5. Medbring selv madpakke 
og drikke til frokosten undervejs!

Cykelturen søndag 13. maj

Selv om det er mors dag søndag d. 1�. maj håber 
vi, at der er mange som har lyst til en cykeltur i 
det forårsgrønne landskab, med nyudsprungne 
bøge på en tur til Åmosen og Sandlyngskoven. 
Turen er på ca. 10 km, så alle kan deltage. Vi 
spiser vores medbragte frokost på Maglebjerg 
(Brunebanke), hvor vi nyder udsigten over Åmo-
sen. Som afslutning på turen byder vi på en kop 
kaffe og kage i Fattighuset.
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Tiden, hvor lys, luft og god motion gi’r ny energi, 
noget alle har rigtig godt af.
Det er gratis og alle er velkommen.
Det foregår hver lørdag kl. 10 med afgang fra 
Fattighuset i Stenmagle (Stenmaglevej 5).
Vi går med eller uden stave, med eller uden 
hund, med eller uden barnevogn...
Vi slutter igen ved Fattighuset, normalt ved 
12-tiden.
Det er dem, der møder frem, der bestemmer 
turens omfang. Nogle gange fylder man biler 
op og kører ud til en nærliggende skov eller sø, 
og går rundt der ude. Andre gange bliver man i 
nærområdet. 

Så er det forår!
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00
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Danmarks Naturfredningsforening, Sorø lokal-
komite,  arrangerer nattergale-cykeltur ud til den 
fredede Kongemose i Åmosen.
Tidspunkt: Lørdag den 9. Juni 2007 kl. 20-23
Mødested: P-Pladsen på Maglemosevej nord for 
Assentorp.
Beskrivelse: Cykeltur fra P-pladsen og ud til 
den fredede Kongemose. Undervejs lytter vi til 
de mange fugle, der synger netop nu. I området 
høres mange Nattergale, og der er gode chncer 
for at høre Græshoppesanger og Engsnarre.
Alle er velkomne
Turleder/kontaktperson: René Andersen og 
Solvejg Pedersen, tlf. 5780 �1�7

Nattergale-cykeltur

i Åmosen

200 tilskuere oplevede SNIF’s gymnastikopvisning 
i Stenlille Hallen den 18. marts. Gymnasterne fra 
Stenmagle Nyrup viste på bedste måde, hvad de 
har lavet i den forgangne sæson. Samtidig var der 
besøg af rep. holdet »de smukke unge mennesker« 
fra Raklev Gymnastikforening, de henrykkede 
som tidligere publikum med deres ungdommelige 
kraftfyldte program.
Motionsherrer fra Tølløse efterfulgte med deres 
godt sammentømrede hold helt fra 199�, rytmepi-
gerne kom godt igennem deres program på trods 
af tekniske problemer med musikken.
Dagen afsluttedes med linedance, hvor den aktive 
del af publikum fik lejlighed til at være med, inden 
den traditionsrige fane-udmarch, til ”der er et yndigt 
land” satte punktum for en festlig eftermiddag.

SNIF opvisning i 

Stenlille hallen
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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 SBM
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Dansk Naturfond har erhvervet et område ved 
Maglebjergsvinget, hvor de er i gang med at 
bygge en trappe op til toppen af Brune Banke.

Derfra er der en hel unik udsigt over en lille del 
af Åmosen.

Åmosen

Åmosen kan føres tilbage til kvartærtiden, der 
regnes fra 1.8 mill. år og indtil nu.
Store Åmose er Sjællands største mose og 
Danmarks næststørste lavmose. Den har en 
udstrækning på ca. �0 km2 ( ca. 1� km lang og � 
km på det bredeste sted).
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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

Den er en del af et større kompleks af moser, 
søer og ådale, som strækker sig fra Sjællands 
midte via Store Åmose, Kongens Mølle, Vand-
mølleådalen, Lille Åmose, Tissø og Halleby 
Å-deltaet til Storebælt.
Vi vil fra Bylauget prøve at følge op på , hvad der 

sker med fredningen af Åmosen. 
Vi kan endvidere allerede nu fortælle, at vi til 
efteråret har aftalt med Jørgen Mogensen, at vi 
tirsdag d. 18/9-07 har foredrag om Åmosen, og 
lørdag d. 22/9-07 har tur til Åmosen. Nærmere 
kommer i næste nummer.



12   Stenmagle-budbringer nr. 29 – April 2007

Kl. 1�.00 Fællesspisning med   
 egen madkurv og   
 drikkevarer
Kl. 1�.00 Jazz orkester
Kl. 1�.00 Grundlovstale ved   
 borgmester Ivan   
 Hansen
Kl. 1�.�0 Tryllekunster optræ  
 der for børnene
Kl. 15.00 Springgymnaster fra  
 SNIF på græplænen
Kl. 15.20 Jazz
Kl. 16.00 Folkedansere fra   
 Stenlille
Kl. 16.�0 Jazz
Kl. 17.00 Afslutning

Familie-grundlovs-fest
i præstegårdshaven

FDF laver bål og bager snobrødspølser med børnene
Der vil være telte, borde, bænke og stole, men tag gerne et tæppe med, så I kan sidde på græsplænen
 
Husk selv at medbringe drikkevarer til den medbragte frokost.
Senere vil der være mulighed for at købe øl/sodavand og kaffe/te med hjemmebagte kager.
Der er is til børnene.

P.S.
Parkering ved Stenmagle Kirke - der er en sti hvor man kan spadsere fra P-pladsen til præstegårdsha-
ven.
 

Arrangeret af:
Stenlille og Stenmagle menighedsråd

samt sognepræst Maria Hjort.
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På Stenmaglevej �7 Matr. 6e i Assentorp er der 
en ejendom, som har haft en omskiftelig historie, 
oprindeligt et husmandssted, udstykket af 
herregården Bonderupgaard, fra Oldrupgaard 
senere er jorden uden bygninger tilbagekøbt til 
Oldrupgaard. 

Folketællingen 1870
Hans Christian Rasmussen, �� år, Kjøbmand.

Høkerne i Assentorp ( Købmændene )
Af Hans E. Pedersen, Assentorpgård

Købmand Jensens butik i Assentorp

Ca. 1964

Folketællingen 1880
Karl Emil Berggren, 56 år, husfader og Kjøb-
mand. (Købmand Berggren er omtalt i Fritz  
Christensens erindringer)

Folketællingen 1890
Maren Berggren født Madsen, 52 år, Kjøbmands-
handel, enke efter Kjøbmand Berggren, Alfred 
Axel Jacobsen, 22 år, forretningsbestyrer.

Folketællingen 1901
Nils Pedersen, født 1869 i Sorø, Kjøbmand 
forretning.

1902
Ejendommen købt af Ole Olsen for 2.100,- kroner

1922
Sofus Mathiesen sælger ejendommen til 
vognmand Niels Valdemar Petersen for 
2.685,00 kroner, Valdemar Petersen grund-
murede huset, der oprindelig var opført i 
bindingsværk med stråtag.

2007
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»Assentorp ny
købmandshandel«
Assentorpvej 105 Matr. 2h.

Folketællingen 1916
Niels Rasmussen, født 1870, købmand.

1925
Købmand Hansen sælger forretningen til kon-
trolassistent Jens Jensen, Haralsted, for 25.000,- 
kroner. Købmand Jens Jensen havde forretnin-
gen til sin død i ? hvorefter den blev lukket.

Valdemar Petersen læsser tørv 
på jernbanevogne ved Stenlille 
station under 2. verdenskrig

Ca. 1949

Købmandsbutikken på 
hjørnet af Assentorpvej 
og Grandbakkevej

Foruden ovenstående købmandsbutikker var 
der også en købmandsbutik på hjørnet af As-
sentorpvej og Grandbakkevej, Grandbakkevej 
nummer 2 Matr. 7æ. 
Købmanden var i 1966 Bent Petersen.

2007
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Sekretær Marianne Justesen

Sekre-
tær 
vrøvl

Fastelavn på en råkold søndag
Søndag den 11. februar var tøndeslagning i 
præstegården.
Til trods for det kolde vejr var der mødt ca. �0 
personer op som var med til at slå katten af 
tønden.
De mange udklædte børn blev delt i to grupper, 
en for de store og en for de små. Efter tøndeslag-
ningen var der varm kakao og fastelavnsboller 
i den varme konfirmandstue. Det var rart at få 
varmen efter den kolde oplevelse det var at slå 
katten af tønden. 

Ting til vores telt på kræmmermarked  
Vi efterlyser ting til vores bod, så hvis du har 
noget du gerne vil skænke til Bylauget, som vi 
kan sælge på kræmmermarked, så ring.
Kræmmermarkedseffekter ring til Marianne 
Justesen: 57 80 �0 62 bedst efter kl. 17.00

Liste over vores arrangementer i 2007

15. april affaldsindsamling på Sorøvej: Møde-
sted fattighuset på Stenmaglevej kl. 10.00 – 12.00

13. maj Cykeltur i lokalområdet: Mødested Fat-
tighuset på Stenmaglevej 5 kl. 10.00 –?

5. juni Grundlovsdag i præstegårdshaven kl. 1�.00

23. juni Skt. Hans bål kl. 20.00  på Stenmaglevej 17

13-15. juli Stenmagle Kræmmermarked 

18. september Foredrag om Åmosen ved Jørgen 
Mogensen kl. 19.�0-21.�0  i Fattighuset, Stenmaglevej 5

22. september Tur i Åmosen ved Jørgen Mogensen 
kl. 10.00-16.00 på P-pladsen ved forsamlingshuset

14. november Stenmagle Bylaugs generalforsamling 

2. december Juletræstænding kl. 15.00 i kirken 
med gudstjeneste Maria Hjort 

Det er nogle af de arrangementer som vi gennemfører i år. Har 
I/du forslag til nye arrangementer som bylauget kan gennem-
føre, så kontakt et bestyrelsesmedlem med dine forslag. 

E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler
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Bestyrelsesadresser mv. 2006

Oldermand/kultur.fm. Henning Højte Hansen  Engkrogen 16  �295 Stenlille hojte@stenmagle.dk 57 80 52 ��
Kassemester Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A  �295 Stenlille  vs@dlgtele.dk 57 80 �9 �1
Sekretær Marianne Justesen  Sorøvej 90  �295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk 57 80 �0 62
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper  Stenmaglevej 15  �295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk 57 80 �7 �2 
Bestyrelsesmedlem John Christophersen Rønnevej 2 �295 Stenlille annegretejohn@mail.dk 57 80 �6 ��
Bestyrelsesmedlem Preben Lemann  Rønnevej �  �295 Stenlille  lemann@stenmagle.dk �0 68 00 59
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson Fasanvænget 2 �295 Stenlille i_j@privat.dk �6 89 16 99
Bestyrelsesmedlem Birte Agathorn Stenmaglevej 2� �295 Stenlille steen.agathon@tdcadsl.dk �6 �6 21 89
Bestyrelsesmedlem Kennet Kristensen Marienlunden 22 �296 Nyrup kennet@sponkie.dk
Suppleant Inge Kristiansson Fasanvænget 2 �295 Stenlille i_j@privat.dk �6 89 16 99
Suppleant Jens Rasmussen  Hasselvej �  �295 Stenlille   57 80 58 90
Bilagskontrollant Torben Kamper  Stenmaglevej 15  �295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk 57 80 �7 �2
Bilagskontrollant Leif Hansen  Rønnevej �  �295 Stenlille   57 80 �� �1

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999)  kr. 25,- pr. stk.  Henning   5780 52��
Grill  kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Marianne  5780 �062
Pavillon �x9 m (200�)  kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. �00,-) Marianne  5780 �062

Medlemsbladet – BudBringer – og hjemmesiden – www.STenMAgLe.Dk
Deadline til næste nummer (nr. �0) er den 9/5-2007, og bladet forventes at udkomme i slutningen af maj. 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 num-
mer bestod af: Marianne, John, Inge, Henning, Torben, Vinni, Birthe, Birte og Preben.


