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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
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

Hvis du er i tvivl om du har be-
talt kontingent til Bylauget, så 
kontakt kassereren.

Bestyrelsen håber, at du vil fort-
sætte som medlem af Stenmagle 
Bylaug og betale kontingentet for 
2011 – hvis det ikke allerede er 
betalt. Kontingentet er uændret 
kr. 100,- om året for hele husstan-
den.

Ved at betale til Bylauget gennem 
netbank sparer du penge og glæ-
der kassereren.
 
Bylaugets bank er Danske Bank 
Reg.:  1551,  konto: 3516 135 727.

Husk at skrive navn og adresse, 
så vi kan se hvor pengene kom-
mer fra.

Med venlig hilsen 
kasserer

Marianne Justesen 

Bylauget holdt sit årlige bestyrelsesseminar 
den 30. juli. En af overskrifterne var igen i år: 
Hvordan får vi fat i nye aktive medlemmer.

I år blev det afholdt på 
Blanksøgård nær Bror-
felde, hvor deltagerne 
blev sendt ud på en lil-
le gåtur, imens de drøf-
tede 4 overordnede te-
maer. Og der blev drøf-
tet ivrigt under gåtu-
ren og efterfølgende, 
da vi alle var samlede 
igen i Stenmagle.

Overordnet var der enighed om, at Stenmag-
le Bylaug har sin berettigelse. Men der var 
også enighed om, at der skal nye aktive med-
lemmer ind i bestyrelsen og omkring arbej-
det i bylauget. Dette kan blandt andet gøres 
ved, at der gøres plads i bestyrelsen til nye 
medlemmer. Bylauget har altid brug for hjæl-
pende hænder ved arrangementerne. 

Visionerne for Bylauget er fortsat, at lokal-
samfundet og landsbyens profi l skal styrkes 
og være synlig. Bylauget vil arbejde for og 
støtte det gode naboskab.

Bevar Stenmagle Bylaug

Vi drøftede også lukningen af skolen eller 
rettere sagt, gad vide hvad Sorø Kommune 
vil bruge skolen til, når den bliver tom. Bylau-
get vil kunne gøre brug af lokaler til vores 
møder, men vi har heldigvis Fattighuset. Og 
indtil videre vil bestyrelsen arbejde på, at der 
skal lægges kloak ind. Dette med henblik på 
at der skal kunne etableres vand og toilet. 
Der vil snarest blive sendt en ansøgning til 
kommunen desangående, således at kloak-

ledningen vil kunne etableres når kommu-
nen nu alligevel skal grave Stenmaglevej op 
igen. 

Mødedeltagerne drøftede også vores arran-
gementer, og der var enighed om, at de 5 ting 
har for øjeblikket (fastelavn, cykeltur, af-
faldsindsamling, Sct. Hansaften og juletræs-
tænding), er på et fi nt niveau. Der var dog 
enighed om, at der skal føjes et nyt element  
til hvert arrangement. Så alle er velkomne til 
at komme med forslag.

Men har du lyst til at arrangere en helt ny ak-
tivitet, så henvend dig til et bestyrelsesmed-
lem, da vi som udgangspunkt altid vil støtte 
nye initiativer.

Hvis nogle skulle være interesserede i at få 
konklusionsreferatet tilsendt, er man vel-
kommen til at kontakte undertegnede (se 
bagsiden).

Britta Bech
Sekretær 

Velkommen til
sporet Ved blanksøgård

Den afmærkede rute er ca. 2½ km lang. Numrene på 
kortet henviser til nedenstående beskrivelser. God tur!

 1 beVaringsVærdig landsby
Mogenstrup er en typisk midtsjællandsk landsby, som 
har bevaret sit oprindelige udseende med mange gårde 
og kun få huse. Byen er udpeget som særlig beskyttet, 
hvilket betyder, at der for eksempel ved nybyggeri skal 
tages særlige hensyn til udseendet.

 2 blanksøgård
Gårdens 45 ha har siden 1995 været 
drevet økologisk. Gården har en 
mindre besætning af gotlandske pels-
får. De benyttes primært til naturpleje 
af arealerne omkring grusgraven, men 
gør også nytte på kløverfrømarkerne, hvor de er med til 
at bekæmpe ukrudt. 
Gårdens nuværende bygninger med det præsentable 
stuehus er opført i 1908. Optegnelser viser, at gården 
tidligere har ligget der, hvor P-pladsen i dag er indret-
tet. I Krøjerup, ca. 6 km herfra, ligger en gård, som 
er næsten magen til. Det er tydeligt, at disse gårde er 
opført af den samme håndværksmester.
Landskabet omkring Blanksøgård er dannet ved slut-
ningen af den sidste istid. Aflejringer af jord, grus og 

sten ligger nu, tilbage som bakker. Store 
klumper af is, der smeltede langsomt, har 
dannet hullerne, der ofte er søer. De kaldes 
dødis-huller. Mest markant her er Maglesø, 
som ligger få kilometer mod øst.

 3 grusgraVning
Der er meget grus gemt i bakkerne, og især midt i 
1900-tallet blev der gravet mange steder. I de gamle 
grusgrave vokser der typiske overdrevs-
planter, men her er for eksempel også 
plantet havtorn. Det er en lav stikkende 
busk med grålige blade, der langsomt 
breder sig og danner et tæt krat.

 4 brorfelde obserVatorium
Øst for sporet ses flere sølvfarvede kupler på bakkerne. 
Det er et observatorium, der i mellemkrigstiden blev flyt-
tet fra Botanisk Have i København. I 
dag bruges observatoriet af stude-
rende fra Københavns Universitet.

 5 rusrenden
Et lille, ubetydeligt vandløb, som her 
ikke ser ud af meget. Vandløbet 
udvikler sig til et af Nordvestsjællands fineste vandløb, 
Regstrup Å, som huser en stor bestand af ørreder.

 6 stendyssen
Midt på marken findes resterne af en stendysse. I tidens 
løb er stenene fra dysserne mange steder blevet brugt til 
byggeri, eller dysserne er blevet fjernet for at få en mere 
rationel landbrugsdrift.

Se efter 
den gule folderkasse
– her starter sporet

S P O R  I  
L A N D S K A B E t

F O L D E R E

Ruten er på sporet 
afmærket med gule 
og røde trekanter på pæle

start

GUL RUtE

BLANKSØGÅRD

1 500 m

p

RØD RUtE

2

3
4

5
6

MOGENStRUPVEj

havtorn

fasan

musvåge

grævling
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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

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

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

Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

30. juli 2011

Så kom sommeren, høsten er i gang, og med 
sommeren følger alle de udendørs aktiviteter 
som vi er vant til. 
Der er dog en markant forskel i år, forsam-
lingshusets kræmmermarked mangler. Det 
var en tradition gennem mange år, og for By-
lauget var det også en tradition at deltage og 
det var det arrangement, vi så hen til. Vi hav-
de her mulighed for, over en weekend, at mø-
des i bestyrelsen og få hilst på vores mange 
medlemmer, der også trofast mødte op til de 
forskellige aktiviteter. Helt praktisk gav 
kræmmermarkedet Bylauget et godt økono-
misk tilskud, ved salg af effekter, som vi lø-
bende modtog fra medlemmer med fl ere. Det 
gav et godt tilskud til driften og de arrange-
menter som ikke nødvendigvis skal give 
overskud.
Desværre tror vi ikke at kræmmermarkedet 
vender tilbage i den tidligere form. Derfor 

har en iniativtivgruppe i Bylauget over lang 
tid arbejdet med en alternativ sommerfest. 
Der er lagt et stort arbejde i den og vi håber 
den bliver en succes (læs mere inde i bladet). 

Det må da være et mål at have en genbrugs-
plads i hver mindre by, hvorfra affaldet opti-
malt kan transporteres  med lastbiler til bear-
bejdning. Det virker da fuldstændigt fjollet at 
en godt fungerende indsamlingsplads nu øn-
skes nedlagt og en befolkning på ca. 2500 
husstande, hvis det lykkes, i privatbiler skal 
fragte affald fra Stenlille til Dianalund eller 
Sorø. Det virker som om de folkevalgte spa-
rer på skillingen og lader borgernes daler rul-
le. Det er logik, at jo nemmere det er at kom-
me af med affaldet,  jo mindre belastet bliver 
nærmiljøet,  med f.eks. trailere der taber sæk-
ke under transporten og CO2 belastning fra 
bilerne. Det virker til tider som om kommu-
nen påtager sig opgaver og tager sig betalt, 
når borgerne så har affundet sig med det, bli-
ver de samme borgere pålagt opgaven. 

Jeg håber at rigtigt mange med stor over-
bevisning har skrevet under. Lad os behol-
de vores genbrugsplads åben, det er miljø-
svineri at lade være.
Slutteligt er det lykkedes at få sat hjerte-
starteren op (Britta skriver om den andet-
steds i bladet). Vi håber, den giver tryghed 
og at vi aldrig får brug for den.
Bestyrelsen holdt den 30. juli det årlige se-
minar om Bylauget og fremtiden i Sten-
magle. (Læs også herom andetsteds i bla-
det). Vi har ikke krise, men vi gør det for at 
undgå at få det.  Vi vil klarlægge, hvordan 
og hvad vi kan gøre i Stenmagle bylaug og 
sidst men ikke mindst hvad medlemmer-
ne forventer af Bylauget.

Hermed ønskes en god sommer
Henning Højte Hansen

Så fi k vi også lukket skolen, de mindste klas-
ser har været der for sidste gang og der er nu 
offi cielt ikke nogen skole i Stenmagle. Skolen 
benyttes stadig til de største klasser, da der 
endnu ikke er plads i Stenlille, idet de tilbyg-
ninger, der skal huse de ældste klasser endnu 
ikke er bygget. Det bliver spændende at se de 
besparelser der opnås.
Når der tales om besparelser er der forhå-
bentligt mange, der har mødt folk der har 
samlet underskrifter ind mod Sorø kommu-
nes nedlæggelse af Stenlille Genbrugsplads. 
Hvis nedlæggelsen lykkes, så skal vi køre vo-
res genbrugsaffald til Dianalund i privatbiler 
med trailer, – det er da ikke særligt genialt. 
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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

Juletræstænding 
søndag den 27. november 2011

Juletræet i præstegårdshaven tændes
efter gudstjenesten kl. 15.00.

Kom og vær med til tændingen,
første søndag i advent.
Traditionen tro tænder vi træet
efter gudstjenesten i kirken.
Når vi har sunget et par sange, 
bydes der på gløgg og æble-
skiver på Stenmagle skole.

Alle deltagere kan være
med i lodtrækningen
om juledekorationerne.

Bylauget sælger øl og
vand til rimelige priser.

Grane Sikring i Vandløse

Jeg hedder Peter Grane. Jeg er 
39 år og kommer oprindeligt fra 
Gundsømagle. I februar 2005 
mødte jeg Henriette. Vi blev gift 
og købte hus her i Vandløse sam-
me år. Matias kom til i marts 
2007 og går nu i børnehave i 
Stenlille. Udover os har vi 2 kat-
te, 8 kaniner og en stor Rottwei-
ler, som er vores vagthund. ;o)

om alarmer og vagt, har jeg valgt 
at skifte fi rmanavn til Grane Sik-
ring. Før lavede jeg alt muligt: 
vagtrundering, havearbejde, sne-
rydning osv. 

Jeg er uddannet landmand. Da 
jeg var færdiguddannet og tog 
hjem fra Jylland, havde min far 
startet et vagtfi rma. Jeg begynd-
te at arbejde for ham og starte-
de selv mit eget lidt senere, så 
jeg kunne køre underentreprise 
for fl ere selskaber. Interessen 
for alarmmontering har altid væ-
ret der. Jeg fi k min første alarm-
kunde i 1997 og den kunde har 
jeg stadig.

Hos Grane Sikring tilbyder vi, 
som noget nyt, udlejning af alar-
mer og kameraovervågning. Der 
er en del kunder, som ønsker at 
leje i stedet for at eje, og den 
service vil vi gerne give dem. Vi 
sælger selvfølgelig også vores 
produkter. Nogle fi rmaer gør det 
muligt for kunden selv at bestille 
forskellige produkter på deres 
hjemmeside. Det er selvfølgelig 
nemt og bekvemt, men det er ikke 
den service vi ønsker at give vo-
res kunder. Det er de færreste 
mennesker, der f.eks. ved hvor 
mange rumfølere eller dørkontak-

Jeg har haft mit fi rma siden 1. 
juli 1994. Firmaet har, ind til for 
nyligt, heddet Grane Service, men 
da jeg vil koncentrere mig 100 % 
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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

• 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

ter, de har behov for i hjemmet. 
Der er ingen grund til at have 
rumfølere i hvert rum. Vi rådgi-
ver vores kunder til at have de 
nødvendige produkter, der kan 
gøre at de føler sig sikre i deres 
hjem. Vi er selvfølgelig interesse-
ret i at tjene penge på vores kun-
der, men vi vil hellere give vores 
kunder en god service og ikke 
snyde dem til at blive ”oversik-
ret”.

I fi rmaet har jeg en mand, som 
hjælper mig med de store opga-
ver og som tager over, når jeg har 
ferie. Vi har derfor altid mulig-
hed for at hjælpe kunden, hvis 
der mod forventning skulle opstå 
problemer. 

Af kunder kan nævnes diverse 
private husstande, store fi rmaer 
som Citroën Skandinavien, bode-
gaer, skytteforeninger, auto-
værksteder, restauranter og la-
gerlokaler samt fl ere.

Vi har alt fra bitte små kameraer 
på størrelse med en tændstik-
æske til de helt store kameraer 
med tågekanoner. Vi har alminde-
lige alarmpaneler, som er nemme 
at betjene til paneler, som kan 
tænde ovne og kaffemaskiner. 

Man kan altid ringe og få en snak. 
Vi kommer gerne ud og tager en 
snak med eventuelle kunder.

Sankthansfesten 23. juni

Stenmagle bylaug havde indbudt til Skt. 
Hans aften i fårefolden på Stenmaglevej. 
Der var mange af byens indbyggere som 
fandt vej til bålet, hvor Søren Rytter 
(Stenmagle skoles sidste leder) holdt bål-
talen. 

Netop som en kommentar til lukningen 
af skolen havde vores lokale digter Asta 
Noomi Jørgensen skrevet et nyt vers til 
Stenmaglesangen om skolen. Dette vers 
bringer vi her, så alle kan får lejlighed til 
at læse dette.

Stenmagle skole, du kære!
Tak for de mange år,
Hvor du fi k lov til at være
Stedet, hvor borgeren får viden og ånd.
Her knyttes bånd, -
Og gennem talrige dage
Basis du var..
Livsbanen klar !
Bygningerne stadig vi har!!!

Vi siger mange tak til Asta Noomi Jør-
gensen for hendes bidrag til Skt. Hans.  
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Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

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

per
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Jesper annonce 2007  20/03/07  10:33  Side 1

Glimt fra sommerfesten
med højt humør over hele linjer. Tak til alle de mange positive deltagere og besøgende.

Vi skriver mere om festen i næste nummer, da dette blad stort set er trykt 

samtidig med at sommerfesten blev afholdt. Derfor kun lige disse fotos, 

men du kan gå ind på vores hjemmeside www.stenmagle.dk og se mere.
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ROADSHOW

VIDEOVERVÅGNING

www.eye4u.dk

Mød os
Sorøvej 59
4295 Stenlille
Tlf. 61799700
info@bv-group.dk

Hjertestarter i Stenmagle

Så kom AED-hjertestar-
teren op at hænge i Sten-
magle. Den hænger på 
den venstre gavl i Sten-
magle Præstegård. AED 
står for »Automatisk Eks-
tern Defi brillator«.
Hjertestarteren hænger i 
et skab med varme, såle-
des at den kan klare vin-
terens frostgrader. Des-
uden er der tilkoblet en 
alarm, således at den hy-
ler i 3 minutter når ska-
bet er blevet åbnet. Det er 
medlemmer fra bestyrel-
sen i Stenmagle Bylaug 
der tjekker hjertestarteren med jævne 
mellemrum. Hvis der er borgere i Sten-
magle, der bliver opmærksomme på no-
get unormalt, kan man rette henvendelse 
til undertegnede.
Hjertestarteren er nem at betjene, da den 
selv fortæller hvad man som førstehjæl-
per skal gøre. Den er fuldstændig klar til 

at blive brugt, den skal bare åbnes. Når 
man åbner hjertestarteren, er der en pla-
de (badge) der skal sættes på den tilska-
dekomnes brystkasse, og derefter skal 
man gøre som maskinen fortæller. Det er 
dog meget vigtigt, at hjælperen får ringet 
til 112 efter hjælp og at man giver livgi-
vende førstehjælp = kunstigt åndedræt 

og evt. hjertemassage.

Hvis der er nogle der ger-
ne vil vide mere om hjer-
testarteren, er man vel-
kommen til at kontakte 
undertegnede.

Hjertestarteren er des-
uden tilmeldt  www.hjer-
testarter.dk og hjertestar-
ter-netværket under 
TrygFonden.

Hjertestarteren i Sten-
magle er en af de få hjer-
testartere i Danmark, der 
er tilgængelig for alle i 24 timer året rundt. Så det er 
bestyrelsens ønske, at alle vil passe på den og bruge 
den når det er nødvendigt.

Her skal der også bringes en tak til Sorø Kommune, 
som har givet en del af pengene til hjertestarteren. 
Også en tak til menighedsrådet i Stenmagle Kirke, 
fordi vi fi k lov til at sætte den op i Præstegården.

Britta Bech
Sekretær

AED står for Automatisk Ekstern Defi brillator.
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                                        V / Johnni Johansson 
                                        Engkrogen 6 
                                        4295 Stenlille 
                 
                  E-mail. jj@jjsm.dk   WWW.jjsm.dk   Mobil. 26857897 
 
 
 
 
 

Sekretær 
vrøvlvrøvl

Britta Bech

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk

Så er sommeren næsten færdig. Alle er forhå-
bentlig kommet godt igennem den. Vi kan 
håbe på en god eftersommer i september/ok-
tober.
Jeg skal specielt gøre opmærksom på, at der 
er juletræstænding i Præstegården søndag 
den 27. november. Der er først børnegudstje-
neste kl. 15.00 i kirken og derefter går vi alle 
ud og hjælper julemanden med at tænde ly-
sene på træet. Vi glæder os allerede.
Når dette blad læses, har den første sommer-
fest været afholdt. Og naturligvis er det ble-
vet en succes.
Hen over sommeren fi k vi sat hjertestarteren 
op. Mere om dette inde i bladet. Håber  hjer-
testarteren kan give tryghed til Stenmagle-
borgerne.
Og så er Stenmagle Bylaug blevet oprettet 
som en gruppe på Facebook. Jo vi følger med 
tiden.  Så meld dig ind i den gruppe. Der vil 
lokale arrangementer også blive sat ind.
Desuden skal du huske, at du på Bylaugets 

hjemmeside og kalender altid kan følge med i 
disse. Hvis der er arrangementer, du synes vi 
ikke får sat på, er du velkommen til at kon-
takte sekretæren.

Kommende lokale arrangementer:

torsdag den 8. september
kl. 19.30: Foredrag ved Troels Kløvedal, Sog-
negården i Stenlille. Entre 100 kr. 
Læs mere i kirkebladet

Fredag den 7. oktober
kl. 19.00: Klassisk kirkekoncert i Kirke Flinte-
rup Kirke.
Læs mere i kirkebladet

lørdag den 8. oktober
kl. 10.30: Musikant Elefant – koncert for børn, 
Sognegården i Stenlille.
Læs mere i kirkebladet

tirsdag den 11. oktober
kl. 19.30: Hvordan overlever man en teenager 
i huset? Sognegården i Stenlille
Foredrag af hjerneforsker Ann Knudsen
Læs mere i kirkebladet

Onsdag den 26. oktober 
kl. 19.00: Redaktions- og eftf. bestyrelsesmø-
de i Fattighuset, Stenmagle 5

tirsdag den 1. november
kl. 17.00: Kirketeateret opfører: Josef, Farao og 
alle de andre. Kirke Flinterup Kirke.
Læs mere i kirkebladet.

søndag den 27. november
kl. 15.00: Børnegudstjeneste i Stenmagle Kir-
ke med efterfølgende juletræstænding i Præ-
stegården. Julemanden vil tænde lysene.

Husk at bestyrelsesmøderne er åbne for alle 
medlemmer af bylauget. Næste bestyrelses-
møde er onsdag den 26. oktober i Fattighuset, 
Stenmaglevej 5.
Du er velkommen til at henvende dig til mig, 
for at få en dagsorden eller komme med for-
slag til bylauget.

Britta Bech
Sekretær

Der er altid plads til nye ildsjæle i bestyrelsen, 

så kom og vær med i vores spændende fæl-

lesskab i Stenmagle Bylaug. Har du lyst til et 

aktivt liv i lokalsamfundet, er der nok at tage 

fat på. Tag en snak med et af bestyrelsesmed-

lemmerne, du ser på bagsiden.. 

Meld dig gerne til:

Arrangementsudvalg (praktiske grise)• 

Økonomiudvalg (bl.a. fundraising)• 

Sommerfestudvalg• 

Sikkerhedsudvalg• 

Assentorpudvalg (æggene m.v.)• 

Redaktionsudvalg (web og blad)• 

Husudvalg (Fattighuset)• 

Genbrug (ting til kræmmermarked)• 

nyt udvalg med dine interesser...• 

Ja, der dukker midlertidige udvalg op af og til, 

og har du noget spændende, som fl ere kunne 

gå sammen om, kan du danne et helt nyt 

arbejdsudvalg. Jeg er ikke selv længere med i 

bestyrelsen, men er aktiv i sommerfestudvalg, 

sikkerhedsudvalg og redaktionsudvalg, og 

dukker som regel op på de åbne bestyrelses-

møder, hvor jeg blander mig lige så meget som 

alle andre.

Prøv at være med. Det er faktisk rigtigt sjovt.

Preben Lemann

Aktivt liv – så er Bylauget for dig...



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

Bestyrelsen pr. 1. december 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   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
Deadline til næste nummer (nr. 48) er onsdag 26/10-2011 kl. 16, og bladet udkommer inden 1. 
november til alle husstande. Stof kan afleveres til Preben Lemann (se annonce på forsiden). 


