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v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille

Åbent:  ti-fr 10-17  .  lø 9-13  .  sø-ma lukket

Tlf.  57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

v/Susanne Richardt

www.stenlilleblomster.dk

Lidt fra for-
man-
den

Kære stenmaglebeboere

Nu er vi 3 stenmaglebeboere, der gerne vil 
vejre stemningen for et motionscenter i præ-
stegårdens gamle svinestald.

Et gratis motionscener for alle medlemmer 
af Stenmagle Bylaug.

Mange af os har motionsredskaber liggende 
derhjemme. Måske endda en motionscykel, 
der står og samler støv.

Kunne det ikke være sjovt at dyrke motion 
sammen?

Meld tilbage, hvis du synes det er en god idé, 
hvis du er interesseret i at være med til at 
dyrke motion i fremtiden eller ønsker at være 
med i planlægningen.

Vi har allerede følgende redskaber: Bokse-
sandsæk, rib, sjippetov, håndvægte, hulahop-
ringe, massagebolde, AB Cirkel (»sving-røv-
maskine«), stepmaskine, stor pilatesbold, 
romaskine, badminton-net og strandketcher, 
liggeunderlag.

Måske har du også noget, du kunne tænke dig 
at låne ud til byens nye motionscenter. Evt. en 
videomaskine, et gammelt fjernsyn, video-
bånd eller andre motionsmaskiner, redskaber 
og måtter.

Meld tilbage til Annette inden d. 15. december 
– ring eller SMS på tlf. 2655 4077 – eller skriv 
på e-mail: annette.lemanns@gmail.com.

Ses vi?
Mette Bodersen, Martin Rath Olsen, 

Annette Lemann

Motionscenter for bylaugmedlemmer

Ja, så gik den sommer og det har jo været et 
dejligt vejr. 

Nu går vi atter den mørke tid i møde, men det 
har jo også sin charme. 

Der er sket lidt i vores lokalområde siden sidst. 

Vi har fået opført en legeplads ved Fattighu-
set, og mangler kun lige at få gjort den færdig. 

Det vil ske på en arbejdsdag d. 10.-11. 
januar, hvor vi samtidig vil ryde op i Fat-
tighuset, så kom og vær med. Det er også 
din legeplads.

Mande-/togklubben er fl yttet fra den gamle 
købmandsgård på hjørnet og over på Holms-
gården. Det kører ikke på skinner endnu, men 
det kommer det forhåbentlig til.

Der er blevet afsat penge til at få ordnet gade-
kæret i Assentorp, så vi bl.a atter får bænke og 
fl agstang som i gamle dage. Vi glæder os til at 
se resultatet.

Vi er gået i dialog med kirke om vi evt. kan 
bruge Svinestalden til nogle aktiviteter.  Det 
synes jeg er et spændende projekt. Der vil 
virkelig være mange muligheder, hvis det kan 
komme i stand? 

Samtidig tilbyder forsamlingshuset, at vi kan 
holde hverdagsmøder i huset. Det skal vi også 
have fundet mere ud af. Vi krydser fi ngre.

Fattighuset vil under alle omstændigheder 
fortsat være stedet, hvor vi kan have alle vores 
ting. 

I den nærmeste fremtid er 
der også juletræs tænding i 
samarbejde med kirken. En 
stor tak til vores kirke for en 
positiv indstilling til at gøre 
vores lokalsamfund bedre. 
Vi har et rigtigt fi nt samar-

bejde med Maria Hjort og hele menighedsrå-
det, som vi håber vil vare ved. Tak til jer.

Bestyrelsen vil ønske alle en glædelig jul og 
godt nytår 

Formanden

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.: 23 49 11 49
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk
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Juletræstænding 1. december

Vi mødes til den traditionsrige gudstjeneste, 
søndag 30. november kl. 15.00 i Stenmagle 
Kirke, hvor Maria Hjort fører os gennem 
denne festlige optakt til det nye kirkeår.
Efter gudstjenesten går vi i samlet trop til 
præstegårdshaven, hvor det udendørs juletræ 
venter på at julemanden kommer forbi og 
sørger for at der kommer lys på. Vi går rundt 
om træet og synger nogle af julens sange.
Bagefter vil julemanden føre os til stalden 

bag præstegården, hvor bylauget serverer 
gløgg og æbleskiver til alle.
Alle børn medbringer sin eget julepynt til 
vores indendørs juletræ, som vi pynter i fæl-
leskab, mens vi hygger os med æbleskiver og 
gløgg,  og der er sodavand og godteposer til 
alle børn.
Vi glæder os til at se jer alle til en festlig efter-
middag.    Henning og Gert

Søndag 22. februar 2015 kl. 10.30 i 
 Stenmagle Kirke (ugen efter den »rigtige« 
fastelavns-søndag).

Som altid slår vi katten af tønden i Stenmagle til 
fastelavn, og tag gerne familie og venner med. 

Kl. 10.30 i Stenmagle kirke begynder vi med 
gudstjenesten for hele familien, hvor prin-
sesser, prinser, trolde og klovne er velkom-
men i deres udklædning. – Gudstjenesten 
er begyndelsen på fastelavns festen og det 
markeres med en kirkelig fest, som markerer 
begyndelsen på den lange fastetid før påske. 
Derfor klædte man sig ud og festede den sidste 
dag før fasten begyndte.

Efter gudstjenesten, som Maria har tilret-
telagt i børnehøjde, går vi samlet over gaden 
til tøndeslagning i Stenmagle Forsamlingshus, 
Sorøvej 35.

Når konger og dronninger er kåret, og de 
bedst udklædte er fundet og tønderne faldet, 
sørger bylauget for, at der er pølser med brød 
og sodavand, kakao og en fastelavnsbolle
og kaffe, – gratis til alle deltagere.

 
Hjælp til Fastelavnssøndag den 22. februar 
2015 søges

Kære medlem 

Har du lyst til at hjælpe med at arrangere 
fastelavn søndag 22. februar 2015?

Har du lyst til at hjælpe, så kontakt tovholder-
ne, enten Mette Forsingdal (4051 5831) eller 
Marianne Justesen (2427 7794) og vær med 
til at arrangere festen.

Fastelavn søn 22. feb. 2015

Brugskunst  •  Salg af pileflet
Alt i blomsterbinderi  

Bryllup  •  Begravelser
Dekorationer  •  Fest  •  Hverdag

www.rosenstalden.dk
Find os også på Facebook

Åbningstider
Onsdag-fredag 10-17.30
Lørdag 10-14

v/Heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup

51 22 22 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

26/10-2014, kl. 13.00 - Gavespil/banko 

23/11-2014, kl. 10-16 – Julemarked 

29-30/11-2014, Dueudstilling 

Stenmagle Forsamlingshus 

Lej forsamlingshuset til fødselsdag, 
bryllup, konfirmation, barnedåb 

foreningsmøde m.v.  
Vi kan også hjælpe med begravelseskaffe 

Tjek priser og yderligere info på 
www.stenmagleforsamlingshus.dk 
Ring: 41657026 eller 61675910,  
Mail: udlejer@stenmagleforsamlingshus.dk 
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• 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

I ældre tider hed mosen »Marelyng« [og på 
kort i dag står også Maglelyng, red.].

Stenmagle mose var et areal på flere hundrede 
tdr. land, hvoraf en stor del var private moser, 
der tilhørte landejendomme, der lå i omegnen. 
En del hørte til de ejendomme, der lå på mo-
sen. 

I 1920'erne var der fem huse med jord til. Til 
mine forældres ejendom var der et stykke på 7 
tdr. ld., et stykke på 2 tdr.ld og et stykke til på 
2 tdr. land. Det lå på tre steder, og 2 tdr. land 
oppe i Assentorp, ialt 13 tdr. land. De andre 
huse er jeg ikke klar over tilhørsforholdet, men 
der var jord og enge til dem alle.

Jeg vil tro at alle de huse, der lå derude er bygget 
først i 1800-tallet, måske sidst i 1700-tallet. Her 
i slutningen af 1900-tallet er de fire revet ned, 
der er kun det mine forældre havde, tilbage. I 
min barndom var det gamle huse. Mine foræl-
dres var det yngste af dem. Mine forældre byg-
gede meget om på det. Der har ligget to huse til 
derude,. Det ene er jeg ikke klar over, hvornår 
det blev revet ned, men jer er klar over, hvor det 
har ligget. Der var spor efter det. Det andet blev 
revet ned i 1913-14. Det, der kunne bruges, blev 

kørt til Stenmagle og brugtes til hjælp til et nyt 
hus, der blev bygget lige efter skellet mellem As-
sentorp og Stenmagle. Det er i skrivende stund 
det, der hedder Stenmaglevej 35.

Det var en brøndgraver der boede på Stenmag-
le mose i det hus, der blev revet ned og flyttet 
til Stenmagle. Han hed Hans Chr. Pedersen 
sammen med Chr. Christensen, der også var 
brøndgraver, og boede på Stenmagle mose, på 
venstre side af vejen, det sidste hus derude. I 
min barndom var der en firkantet byggegrund. 
Vi kunne finde rester af mursten, og der var et 
enkelt frugttræ. Jeg mener det var et kirsebær-
træ. Hvor Chr. Christensens hus havde ligget, 
kom der skaller af mursten frem, når der blev 
pløjet og harvet.

Stenmagle mose
af Karl Nielsen (1915-2000), frisør i Stenmagle 1941-58, pedel på Stenmagle skole 1958-81.

Illustrationen her til venstre er 
lavet af Karl Nielsen. Det er 
stærkt fortegnet, men viser hu-
sene på mosen og beboerne, som 
Karl Nielsen huskede det.

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

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

Husk at holde dig orienteret via Stenlille-
kalenderen - se www.stenlillekalender.dk

November
Lø-Sø 22.-23. november kl. 10-16 Kræmmer-

marked hos GN, Sorøvej 57. Alle 
medlemmer kan have en bod. Kon-
takt Gert på 4030 7731.

Søndag den 23. november kl. 10-16 – Julemar-
ked i Stenmagle Forsamlingshus.

Weekend 29.-30. november – Dueudstilling i 
Stenmagle Forsamlingshus.

Søndag den 30. november - Juletræstænding i 
samarbejde med kirken. Vi mødes i 
kirken kl. 15, tænder derefter juletræ-
et i præstegårdshaven og slutter med 
gløgg og æbleskiver i Svinestalden 
bag præstegården. Kontaktpersoner 
Gert Nielsen (4030 7731) og Hen-
ning Højte Hansen (7217 7331).

December

Torsdag den 4. december – Julekoncert i Sten-
magle Kirke med Keld og Hilda 
Heick kl. 19.30 (gratis adgang).

Søndag den 7. december – Julemærkemarch 
fra Stenlille Kulturhus (arr.: LIS).

Tirsdag den 9. december – Sangcafé i Sogne-
gården. Besøg af Anette Stephansen.

Onsdag den 24. december – Juleaftensgudstje-
neste i Stenmagle kirke kl. 14.45.

Torsdag den 25. december – Julegudstjeneste i 
Stenmagle kirke kl. 10.30.

Januar
Søndag den 11. januar – Leonard Cohen-guds-

tjeneste i Stenlille Kirke kl. 10.30 
(præst Tommy T. Corfixen).

Tirsdag den 13. januar – Sangcafé i Sognegår-
den. Besøg af Anne-Birthe Ottsen.

Onsdag den 21. januar – Lola Jensen foredrag 
kl. 19.30 i Sognegården (gratis ad-
gang).

Februar 2015

Tirsdag den 17. februar – Sangcafé i Sognegår-
den.

Søndag 22. februar (søndagen efter Faste-
lavnssøndag) afholder bylauget i 
samarbejde med kirken, Fastelavns-
tøndeslagning. Hvis du vil give en 
hånd med, så kontakt en af tovhol-
derne Mette Forsingdal (4051 5831)  
og Marianne Justesen (2427 7794).

Tirsdag den 24. februar – Koncert i Stenlille 
kirke kl. 19 (Klaus Høgh-Lefholm 
og Pia Lyster).

TOGKLUBBEN i Stenmagle

Efter endt flytning fra kælderen i nr. 55, er 
vi nu åbnet i nye lokaler på Holmsgården, 
Sorøvej 57, hvor vi herrer atter mødes tirsdage 
i lige uger kl. 19 til ca. 22. – Kom og vær med 
til at planlægge den fremtidige bane. – Vi er 
ikke begyndt endnu, og skal også først have 
klargjort lokalet til banen. Håber vi ser dig.

Gert

Kære alle medlemmer af 
bylauget. 

Så vil vi atter holde en week-end – 
den 22. og 23. november, hvor vi 
inviterer jer til at komme og sælge 
jeres lopper eller andet godt, som I 
nu vil af med.

Vi vil sørge for at sætte markedet på 
markedskalenderen og i en annon-
ce i lokalavisen. Samtidig vil vi lave 
en lille bod, så der er frisk kaffe til 
alle jer der kommer. Der vil også 
blive solgt lidt pølser og vand. 

Håber vi ses, og det er hver dag kl. 
10-16.

Randi og Gert, Sorøvej 57

   
  

   
   

   
 

 

   
  

 

   
   

   
 

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

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

Følg med i hvad der sker på www.stenmagle.dk
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WWW.BORDEBAENKE.DK

JR@BORDEBAENKE.DK

JOHNNY  ROLSTED
SORØVEJ 96,  4296 NYRUP

MOBIL  24 42 90 47

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

Stenmagle Forsamlingshus
Siden sidst
I kalenderen så efteråret ud til at blive nog-
le stille måneder i forsamlingshuset, men 
sådan skulle det ikke gå: 
Den 17. august måtte vi aflyse et planlagt dyr-
skue for børn, da opbakning desværre ikke 
var tilstrækkelig og med kun 4 tilmeldinger, 
ville det formentlig være blevet Danmarks 
mindste dyrskue. Vi prøver en anden gang, 
måske i forbindelse med noget »Byfest« – 
kræmmermarked.

I stedet gik bestyrelsen i gang med at få malet 
»kaffestuen«, få hængt nye gardiner op og 
nye lamper op anno 2014. Bagefter var det 
indgangen/gangen, der skulle have samme 
tur, men denne gang fik vi hjælp af Stenlille 
farvehandel, som på et snuptag fik forvandlet 
gangen. 
Inden vi gik i gang med vedligeholdelsen af 
forsamlingshuset, valgte formanden Marian-
ne Hede at gå af, da hun ikke mente, at hen-
des meninger blev hørt, omkring det der 

skulle gøres. Dette gav selvfølgelig lidt tu-
mult, men på et hurtigt indkaldt bestyrelses-
møde, blev den tilbageværende bestyrelse 
enige om at sætte Maiken Hansen fra Sten-
magle ind som formand. 
Den 26. oktober afholdte forsamlingshuset 
det årlige gavespil, fuldstændig som altid, 
dog med ny opråber, nye ansigter i køkkenet 
og i baren. Jo vi nye i bestyrelsen var vældig 
spændte, da dørene skulle åbnes og om der 
ville komme nogle og støtte vores gavespil. 
Men inden vi kom så langt havde vi ringet til 
en masse virksomheder / butikker i lokal-
området for at hører, om de ville støtte Sten-
magle forsamlingshus. Her var opbakning 

helt enorm og vi takker alle dem som ville 
støtte os. Tusind, tusind tak. 
Så kom dagen hvor dørene skulle åbnes; efter 
20 minutter var alle stole optaget og vi måtte i 
gang med at finde plads til alle. Der osede af 
en hyggelig stemning og med over 70 gaver 
var forventninger til at vinde høje. 

HUSK vores julemarked den 23. november, 
der er stadig få stande tilbage, så hvis du har 
noget, som du gerne vil sælge, så ring eller 
skriv.
Håber at mange vil lægge vejen forbi denne 
dag, da der er nye spændende og hyggelige 
tiltag.

Bestyrelsen :-)



              Service
                 &
            Maskiner

www.jjsm.dk
Tlf. 2685 7897

 Salg/reparation 
   Havemaskiner
     Cykler          

Hovedgaden 42B
4295 Stenlille
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Farvel til Svend Erik

En af bylaugets faste støtter helt fra starten i 
1998 – Svend Erik Jensen – har vi desværre 
ikke blandt os længere. Han blev 73 år.

Svend Erik faldt pludselig om og døde om 
aftenen den 8. september. Han var aktiv til det 
sidste, idet han døde, midt i, at han ordnede 
høns i baghaven på Stenmaglevej. Han var 
sammen med sin svigersøn Bert, da kroppen 
sagde stop. Selv en omgående og intensiv 
førstehjælp fra både Bert og lidt efter også 
sin hustru Vinni, hjalp desværre ikke, og da 
ambulancefolkene nåede frem efter kort tid, 
kunne de intet stille op.

Tak til Svend Erik for sin stabile og trofaste 
støtte til Stenmagle Bylaug gennem alle årene. 
Billederne på siderne her giver lidt glimt af, 
hvor aktiv en person vi nu har mistet.

Bisættelsen fandt sted i Holbæk, og Svend 
Eriks urne er nedsat på Stenmagle kirkegård.

Ære været Svend Eriks minde.

På ture med bylauget - her 
både cykeltur, venter på 
Postdanmark-cykelryttere, 
besøg på arkivet, indvielse af 
cykelsti mellem Stenmagle og 
Stenlille, sikring af legeplads 
ved skolen ...

Til møder i Fattighuset
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DANSE, DANSE, DUKKE MIN!
Nej, hvor frøkenen er fin.
Kavaleren ligeså,
han har hat og handsker på.

Måske kan nogen af de kære læsere nikke 
genkendende til denne gamle børnesang.

er noget for jer. Husk kaffekurven – og ring 
gerne i forvejen :-)

Vi danser i Aktivitetscentret, Hovedgaden 
60A, 4295 Stenlille. Indgang fra Sneppevej.

Eventuelle spørgsmål til formand for 
Stenlille Folkedansere, Kirsten Lund på 
tlf. 3012 3232.

Danse, danse, dukke min!

Når der danses folkedans er vi sjældent så 
»fine på den«, tværtimod.

Folkedans er dejlig folkemusik.
Folkedans er hygge og latter.
Folkedans er kaffe og lagkage.
Folkedans er drillerier og tuskhandel.
Folkedans er aftensang og godnat.

Vi startede sæsonen  torsdag den 18. septem-
ber kl. 19.30, men kom ned til os og se om det 

Stenmagle kommunes første embedsmand - i 
1948 – og Stenlille kommunes første kæmner

I 1981 sagde Stenlille 
kommune farvel til 
kæmner Arne Nielsen, 
der har været kom-
munens første kæmner 
(1970-1981). Han 
blev efterfulgt af Niels 
Bruun Jensen, der var 
blevet ansat i kom-
munen i 1977, og 
som nu i 1981 blev ny 
kommunaldirektør, 

som det i 81 kom til at hedde. Niels Bruun 
Jensen forblev i stillingen helt frem til 2004, 
hvor Ole Espersen tog over de sidste år frem til 
strukturreformen i 2007.

Men Arne Nielsen har en fortid i bl.a. Sten-
magle kommune, og derfor er han lidt interes-
sant for Budbringerens læsere.  

Egentlig havde Arne Nielsen, der stammede 
fra Ollerup ved Slagelse, i sin ungdom bestemt 
sig for en helt anden bane end den kommuna-
le. – I 15 år var han mejerist forskellige steder 
på Sjælland. Under krigen arbejdede han som 
mejerist i Nakskov, men der var ingen rigtig 
fremtid inden for det fag, og derfor sadlede 
Arne Nielsen om, inspireret af sin far, der var 
kæmner i en jysk kommune. – I 1946 startede 
Arne Nielsen derfor som elev bag skrivebordet 
i Dianalund kommune. Efter uddannelse 
kom Nielsen i 1948 til Stenmagle kom-
mune som kommunesekretær. Han blev 
dermed denne kommunes første embeds-
mand.

Arne Nielsen fulgte med, da Stenmagle i.f.m. 
kommunalreformen i 1970 blev en del af 

den nye Stenlille storkommune, og han blev 
storkommunens administrative leder.

Arne Nielsen udtalte i 1981 bl.a.: »Det er ikke 
let på een gang at samle fire små kommuner 
(Stenmagle, Flinterup, Munke Bjergby og 
Stenlille, red.) til en helhed. Lokalpatriotis-
men trives stadig, men det er nødvendigt med 
centralisering«.

Kilde: H.A.V. 21-7-1981.

Kommunalreformen i 1970 var den hid-
til største reform af det danske kommune-
styre, der den 1. april 1970 (deraf navnet) 
reducerede antallet af kommuner fra 1098 
til 277 og antallet af amter fra 25 til 14.  –  
Det samlede antal kommuner blev 1. april 
1974 yderligere reduceret – denne gang 
til 275, som forblev uændret indtil 2003.  
–  Ved en lignende reform i 2007, kaldet 
Strukturreformen, blev antallet af kom-
muner reduceret til 98, og amterne blev 
nedlagt og erstattet af 5 regioner.

I 1981 gik kæmner Arne Nielsen af, til fordel for 
Niels Bruun Jensen (t.h.). Arne Nielsen døde i 
1986 og er begravet på Stenmagle kirkegård.

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk

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
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Bestyrelsen   
Formand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille gn-projektering@email.dk 4030 7731
Næstformand Marianne Justesen  Sorøvej 55, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  2427 7794
Sekretær Mette Brodersen Stenmaglevej 25, 4295 Stenlille mette_brodersen@hotmail.com 2614 8423 
»Hus-far« John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699
Kasserer /red. Preben Lemann Rønnevej 4, 4295 Stenlille lemann.grafisk@gmail.com 4068 0059

Suppleant Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Suppleant  Helle Poulsen  Stenmaglevej 16, 4295 Stenlille  helle_mor73@jubii.dk  2290 6599

Revisor Torben Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732

HUSK STOF TIL BÅDE HJEMMESIDE OG BUDBRINGER!

Medlemsbladet »Budbringer« – og hjemmesiden www.STeNMAGle.dK
Næste Budbringer (Nr. 61) har deadline 31. januar og udkommer sidste halvdel af februar 
måned. deadline er 4 gange årligt, ca. 1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj. 
Stof kan afleveres til ethvert bestyrelsesmedlem eller til redaktøren Preben Lemann. 

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

Stenlille Naturgaslager  •  Merløsevej 1 B  •  4296 Nyrup
Tlf. 9955 4029  •  E-mail:  anehj@dongenergy.dk

Følg med i hvad der sker på www.stenmagle.dk


