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Aut. EL-installatør JESPER SCHRØDER
Stenmaglevej 19 · 4295 Stenlille
Telefon / telefax  57 84 01 20
Mobiltelefon  21 75 01 24

EL-installationer  •  EDB/TLF Installationer
PLC Styring  •  Salg af hvidevarer

»Det lille Digterhus« på Vandløsevej, der ejes af et af vore medlemmer,
Asta Noomi, er her foreviget i Michael Julins streg.
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Frølund GrøntFrølund Grønt
Årstidens friske grøntsager sælges fra 

gårdbutik – lokalt produceret!
Åbent alle ugens dage.

Frølund Grønt v/Trine og Karsten
Sorøvej 64 mellem Stenmagle og Stenlille

Tlf. 57 80 43 71 / 23 20 58 98

Den 7.-9. juli er der kræmmermarked ved
Stenmagle Forsamlingshus. Igen i år vil
bylauget være til stede med en bod, hvor vi
sælger forskellige ting til støtte for vort arbej-
de, og hvor du er velkommen til at dumpe
forbi og få en snak med os andre. – Har du

effekter, der er noget værd og som du vil
forære bylauget til salg på kræmmermarke-
det, så kontakt Vagn Dalbjerg på Rønnevej,
tlf. 5780 5534. Har du andet vedr. bylaugets
bod på kræmmermarkedet så er vores ko-
ordinator Ole Jakobsen, tlf. 57840024.

Kræmmermarked igen i år

Kassereren takker af...
På grund af en stadig stigende arbejdsbyrde i
mit eget firma, har jeg set mig nødsaget til at
stoppe som kasserer i Stenmagle Bylaug et
stykke tid før det ordinære valg skal finde
sted.
Bestyrelsesmedlem Ole Jakobsen er konstitu-
eret kasserer indtil førstkommende general-
forsamling, hvor der vil være valg til posten.
Jeg fortsætter stadig som medlem af ung-
domsudvalget, hvor vi for tiden arbejder
meget på vores »hule«.

Jesper Schrøder
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Knive og sakse slibes

Kobber og messing pudsesM E T A L S L I B E R I

v/ Anders Larsen
Mejerivej 20 · Stenmagle
4296 Nyrup 5780 3180

Stenmagle Bylaug indbyder til

Sankt Hans Fest
Fredag d. 23. juni – i »Fårefolden«, Stenmaglevej 17,

19.30
Åbning, velkomst, grillerne tændes.

Pølser og brød, Øl og vand.
– Altsammen til favorable bylaugspriser.

21.00
Båltale ved borgmester Vagn Guldborg

Hvorefter bålet tændes.

Bylauget håber på stor tilslutning og godt vejr.
Hvis man har transportproblemer, er man velkommen

til at kontakte Hanne Schrøder på 57 84 01 20,
så vil vi prøve at hjælpe.

     



Side 4 ·  Stenmagle-budbringer nr. 9 – juni 2000

STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

Kulturpris til bylauget

Stenmagle Bylaug har i år 2000 fået Stenlille
kommunes kulturpris.
I skrivende stund er den endnu ikke over-
rakt, men du har sikkert læst herom i lokal-
avisen. 
– Vi er glade for den påskønnelse, valget af
bylauget er, og tager det som et positivt tegn
fra kommunen for, at man reelt ønsker aktive
og engagerede borgere. – Vi ved godt, at
sådanne kan virke irriterende og anmasende,
i ting og sager, man helst selv vil styre cen-
tralt og køre i sit eget tempo og prioritet.
– Vi tror ikke, det gør noget, at vi som borge-
re engang imellem bryder ind i denne orden,
og fortæller lidt om, hvad det er, netop vi,
har af mening og ønsker. 
I bylauget oplevede vi for nylig en lokal bor-
ger, der sagde til os, at han ikke ville være
medlem i år, fordi vi jo alligevel kun laver det
vi selv ville. Forespurgt om han overhovedet
havde foreslået os noget, var svaret nej, og så
måtte vi jo fortælle, at vi af gode grunde kun
kunne lave det, vi  fik af ideer... – det skal
siges, at efter lidt hyggelig snak, hev han

pungen op af lommen og
betalte årets kontingent... På
samme måde, nytter det ikke,
at vi overfor kommunen kun
kritiserer, så længe vi ikke
selv kommer med ideer og
forslag. Her kan vi ikke
engang melde os ud, så der
er endnu mere grund til at
være aktive og påvirke
vort lokalsamfund  med
tanker og ideer.
Vi tror på, at vi alle i det lange løb er bedst
tjent med aktive borgergrupper, og håber for
kommunens skyld, at der på et tidspunkt
kommer flere tilsvarende grupper fra andre
dele af kommunen. 
Men tak til kulturelt udvalg og de mennesker
der nu måtte have indstillet os til prisen. Vi
er glade og stolte, og det fremmer i hvert fald
kun det positive samarbejde med kommu-
nen, som vi arbejder for og som er et nøgle-
ord i vores bylaug.

Preben
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Sorø Maskinudlejning I/S
v/ Kim Madsen · Sorøvej 59 · Stenmagle · 4295 Stenlille

Tlf. 57 83 20 71 · Bil 30 47 62 16

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

Torsdagsaftener igen i oktober

Efter en prøveperiode, hvor vi her i foråret
for første gang prøvede at lave åbne uforplig-
tende bylaugsaftener 8 torsdage i træk i for-
samlingshuset, vil vi prøve igen i oktober og
november.
Aftenerne var hyggelige og afslappende for
os der kom – og man glædede sig efterhånd-
en til torsdag, og ærgrede sig lidt, hvis man
var forhindret. Her tog vi en lokal snak om
de lokale forhold på tværs af alle skel – og
det gav måske anledning til nye ideer; og i
hvertfald en rigtig »slapper« med et spil kort
eller et brædtspil, uden hverken computer
eller tv-skærm. I skulle prøve det, det er fak-
tisk herligt...
Skeptikerne og pessimisterne fik måske ret i,
at det aldrig blev det store tilløbsstykke (de
blev jo også selv
væk). Vi sad mel-
lem 10 og 20
mennesker; men
det var fint nok
for os, der kom.
Til oktober (vi

starter den 5.) vil vi mixe aftenerne lidt – med
nogle aftener med temaer. 
Foreslået er indtil nu:
1) Debat om nabo-overvågning og vagtord-

ning, 
2) Indkøb af udlåns-/udlejningsværktøj

(havefræsere, hækkeklippere, trailere og
fjemaskiner), 

3) Udstilling af lokale gl. film og billeder, og
4) Præsentation af vores tromlegruppe, der

istandsætter gl. vejtromle, gl. håndsprøj-
tebatterier og gl. håndredskaber.

Vi håber dette mix vil øge interessen lidt, så
vi kan få flere til at droppe den passive rolle
til fordel for en aktiv og engageret rolle i
lokalsamfundet. Preben 
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Stationsparken 25 • 2600 Glostrup • Tlf. 43 28 42 00 • Fax 43 44 54 45
Lokal repræsentant: Ole Jakobsen, Stenmagle • Tlf. direkte 43 28 42 46

U n g d o m s s i d e nU n g d o m s s i d e n
Nu har ungdomsudvalget endelig fået en
skurvogn. Den er placeret omme bag ved
SNIF, oppe ved Stenmagle Skole, og nu skal
vi så ha’ startet arbejdet med at få sat den i
stand.
Det er småreparationer såsom taget, og en
smule indvendigt, der skal laves.

Vi skal også ha’ indrettet skurvognen, for der
skal jo lidt møbler i.
Du er velkommen til at komme og hjælpe.
Du kan også benytte blanketten nedenunder
til at tilmelde dig som hjælper. Når vi så ved,
hvornår vi går i gang, så kontakter vi dig.

Kennet

JA ____ Jeg vil mægtigt gerne hjælpe med at gøre skurvognen i stand!

Navn:

Adresse:

Tlf.nr.:

NB.: Blanketten afleveres hurtigst muligt til: Stenmagle Bylaug,  Sekretariatet, Mejerivej 8,
Stenmagle, Box 18, 4295 Stenlille – eller til Kennet Kristensen, Sorøvej 82, Stenmagle, 4295
Stenlille. Du kan også sende en  e-mail til »stenmagle@mail.dk«.
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BALSLEV er rådgivende ingeniører
og fungerer som et videncenter, der
løser opgaver inden for byggeri,
anlæg & infrastruktur, industri samt
energi & forsyning.

BALSLEV har valgt at koncentrere
sig om det elektrotekniske område
og vores ekspertise dækker alt
inden for:

• Informatik
• Automation
• Elektriske systemer

Mogens Balslev, Rådgivende Ingeniører A/S
Produktionsvej 2 • 2600 Glostrup

Lokal-repræsentation:
Automation: bik@balslev.dk – Elektriske anlæg: hhh@balslev.dk

Tlf: 72 17 72 17 • e-mail: balslev@balslev.dk • www.balslev.dk

BALSLEV rådgiver bl.a. inden for automation, el-forsyning, informatik, kommunikation, trafikteknik og sik-
ring. BALSLEVs kunder er bl.a. Dansk Naturgas i Stenlille, Novo Nordisk A/S, Fakse Kalk og Den Danske Bank.

www.balslev.dk

På dronningens fødselsdag havde vi en god cykeltur. Solen
skinnede fint, og vi havde kun lidt modvind. – Efter at have
besøgt Påskemarkedet, cyklede vi fra Stenmagle Forsamlingshus
via Kragebjerg, til Fiskesøen på Vandløsevej, hvor vi spiste vores
medbragte mad i skønne omgivelser. Senere kørte vi til Stenmagle
Skole, hvor vi trillede Påskeæg og fik præmier for smukkeste og
stærkeste æg. Vi sluttede dagen med kaffe og kage i Oasens have.
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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

Trafik 2000 sikkerhedsplanen

Som før skrevet har Stenmagle Bylaugs tek-
nikudvalg været med til udarbejdelsen af tra-
fiksikkerhedsplan 2000.
Denne er nu vedtaget af Stenlille kommunal-
bestyrelse den 29. marts. I denne anbefales
bl.a. cykelsti fra Stenmagle til Stenlille (Vest-
sjællands Amt har vedtaget, at vi får den i år
2001). 
Kommunen anbefaler også at i Stenmagle får
vi: Byporte, fodgængerovergang ved Sten-
magle Skole, flyttet stoppesteder for Bus 13,
bedre markering af cykelstiens ophør i Sten-
magle samt 40 km/t på Stenmaglevej.
Formanden for Stenlilles teknikudvalg love-
de, at hvis der var interesse for det, ville han
indkalde følgegruppen til en orientering en
gang årligt.
Planen er trykt i et oplag på 250 stk. Så skulle
der være interesse for denne, kan man få et
eksemplar på kommunen.
Vi i Stenmagles teknikudvalg vil bl.a. se på
kommuneplan for 1995-2005. Hvad er der
sket de første 5 år her i Stenmagles lokalom-
råde? Kan vi selv være med til at gøre noget?

Vedr. Stenmagle Vandværk, er dette lukket.
Vi får som tidligere nævnt nu vand fra Sten-
lille Vandværk.
Vi har nu fået nøglen til fattighuset, så vi kan
besøge »Helmer«, for at se til dens hel-
bred. Har du en god historie eller
et billede om denne gamle vej-
tromle? En hjælpende hånd har
vi altid brug for, men herom
skriver Henning i næste
artikel.
Nu nærmer ferien sig,
men vi i bylauget
har ikke ferie på
en gang. Vi har
altid tid til en snak
om fælles interesse
for vores landsby og
området heromkring.

God ferie.
Teknikudvalget / Vagn

       



Det skal for god ordens skyld siges, at dette ikke er et billede af »Helmer«,
men en rigtig vaskeægte damptromle fra Tornved!
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Mejerivej 8  ·  4295 Stenlille
Tlf. 57 84 00 58  ·  Fax 57 80 42 76  ·  Bil 40 88 44 75

E-mail: lemann@grafisk.dk  ·  Netsted: www.lemann.dk

Nyt fra tromlelauget
Den 13. maj blev fattiggården taget i brug
som værksted og garage for de to gamle vej-
tromler. De er af Stenlille kommune overgi-
vet i Bylaugets varetægt. Indvielsen blev
markeret, med morgenbord og gl. dansk,

imellem de gamle tromler.
Vi tager nu fat på renoveringen af tromlerne.
Der er planlagt en »klubaften«  om ugen.

Det er torsdag, hvor alle interesserede er
velkomne. Vi forestiller os, at de besøgende
har arbejdstøj på, men har man blot lyst til at
se tromlerne eller hygge om de arbejdende er

det også i orden.
Der er 2 tromler, en grøn og
en gul, det siges at en af
dem kaldes »Helmer« 
– men:

»Vores« grønne tromle er den
ældste, en 2-akslet tromle med tre valser,

der er fabrikeret af Rimas i Ringsted, i dens
typenummer indgår 10/12 hvilket betyder, at
den »tom« vejer 10 tons og hvis der ønskes et
større tromletryk kan der fyldes vand i val-
serne således at den kommer til at veje 12
tons. Vi regner med at den er fabrikeret
omkring 1940.
Den gule tromle er af samme type, men noget
yngre, den er fra Herning Maskinfabrik og
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derfor påkalder den sig ikke helt den samme
lokalhistoriske interesse, vi vil dog alligevel
passe på den, men den grønne har første pri-
oritet.
Begge tromlerne er drevet af dieselmotorer,
derfor er det noget flot at kalde dem for
damptromler, som det er hørt.
Arbejdsgruppen fungerer i teknikudvalgets
regi og består af Vagn, Helle, Jesper, Michael
og Henning. Vi imødeser nogle hyggelige
timer sammen, med sorte fingre og risikoen
for en enkelt klemmelus eller blå negl, som vi
også kalkulerer med. Vi vil holde Budbrin-
gers læsere informeret i de følgende udgivel-
ser, om blandt andet vores fremdrift, tekniske
detaljer og problemer, eventuelt råb om
hjælp, teknisk assistance eller allerbedst kun
vores positive oplevelser med projektet. 
Er der noget der lyder interesseant ? så vil jeg
gentage, alle er velkommen til at være med,
gøre sig klog på et eller andet eller bare
»øffe« over f.eks. min kommatering, Preben
Lemann som oldermand, Guldborg som
borgmester, Nyrup, Auken, eller skattemini-
steren.
Umiddelbart er min forhåndsindstilling: Der
er mange ting der lykkes, der gøres et stort

arbejde, hverken Indenrigsministeriet, Sten-
lille kommune eller dens udvalg har trådt på
os i lang tid, og der er stadig plads til flere
aktive medlemmer.

p.v.a. Tromlelauget
Henning Højte Hansen

s k i lt e  & r e k l a m e
L O G O D E S I G N  ·  AU T O - S K I LT E  ·  P O R T R Æ T T E R

MICHAEL JULIN · MEJERIVEJ 8, STENMAGLE · BOX 1 · DK-4295 STENLILLE

T l f .  5 7  8 9  0 1  2 1   ·   B i l  4 0  8 9  3 0  0 4

Lørdag 
d. 19. august 
2000 – arrangerer
socialudvalget en
familieudflugt.

Se opslag rundt
omkring!
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HÅRDE HVIDEVARER
SERVICE •  REPARATION •  SALG

GORM CHRISTENSEN

FLINTERUPVEJ 29
4180 SORØ

TLF. 57 84 53 24
BIL 20 13 03 79

Dragsholm Slot

I skrivende stund er 12 aktive bylaugsmed-
lemmer tilmeldt en tur arrangeret af Kultur-
miljøråd Vestsjælland. Det er en busekskur-
sion i naturområdet ved Dragsholm Slot og
Havnsø med guide og frokost på slottet. 
Vi glæder os utroligt meget, og arrangemen-
tet er et led i at øge det sociale samvær mel-
lem os, der bor sammen i lokalområdet og
som har lyst til i fællesskab at gøre et stykke
arbejde i bylauget.
Der er tiltag til at lave flere andre arrange-
menter, hvor vi lærer hinanden endnu bedre

at kende. Det er utroligt dejligt at kunne fun-
gere i et lokalt samfund, hvor man kender
flere bedre og bedre, og får opbygget ven-
skaber og tætte sociale netværk.

Preben

Billederne
her fra

Dragsholm
slot er fra

bogen »Vore
gamle herre-

gårde«
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Novation
Zoneterapi
Assentorpvej 111 · 4295 Stenlille
Tlf. 57 84 00 42 eller 21 23 80 41

www.lal.dk/stenmagle

IT-folk spår en dyster fremtid for alle firmaer
og foreninger, der ikke her og nu hopper på
IT-toget, der, som vi hører i alle medier, er
startet.
I bylauget har vi en hjemmeside der hedder
»lal.dk/stenmagle«, www kan helt undlades,
men det betyder heller ikke noget, hvis du
har dem med foran – og her kan du hjemme
se lidt på, hvad vi nu har valgt at vise frem.
Det bedste er faktisk, at vi via nettet på en
nem måde kan få ideer og inspiration fra
andre bylaug over hele landet.
Lokalt er vi jo så tæt på hinanden, at vi helle-
re skulle deltage i udvalg, aktiviteter og tors-

dagsaftener, end sidde og se på en skærm.
Og det er der da også nogen, der heldigvis
har valgt.
En lokalforening som vores er næppe helt så
afhængig af om man hopper på IT-toget eller
ej – men det er unægtelig nemt at kontakte
medlemmerne via e-mails fremfor at skulle
cykle ud med sedler; så hermed en opfor-
dring til alle medlemmer, der har fået en e-
mail adresse, og som åbner den jævnligt, om
at maile til bylauget, så vi får adressen ind i
vores database. Vores hedder
»stenmagle@email.dk«. Preben
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Stenmagle Pastorat 1840
Afskrevet og redigeret af Hans E. Pedersen, Assentorp

Hovedsognet Steenmagle har 6 Landsbyer.

Privilegeret Hartkorn Ager og Eng       
10 Tdr. 0 Skp. 0 Fdkr. 1 Alb.
Uprivilegeret Hartkorn Ager og Eng   
441   - 3   - 3     - 0    -
Skovskyld                                               
2   - 6   - 0    - 1,5 -

Det sammenlagte Hartkorn       
454 Tdr. 1 Skp. 0   - 2,5 Alb.

Areal 6023 Tdr. Land geometrisk Maal. 
Høieste Taxt 10, laveste 5.  Af dette Areal er
39 Tdr. Land Skov og 360 Tdr. Land den saa-
kaldte Kongemose. Hartkornets Forhold til
Tdr. Land 1 : 15.
Folkemængde 1061. Antallets Forhold til Tdr.
Land 1 : 6.
Taxationen til Bankheftelsen i Sølv for Jor-
derne 149,982 Rigsbankdaler, for Tienderne
49,450 Rbd., for Bygningerne 20,416 Rbd.
Brandassurancesummen for Bygningerne
146,710 Rbd. Sølv.
Det anførte Hartkorn, hvoraf 441 Tdr. 3 Skpr.
2 Fdkr. Ere tiendepligtige, er fordeelt saale-
des:
Præstegaarden 
9 Tdr. 6 Skpr. 2 Fdkr. 0 Alb.
Selveiergods 
71  - 6    - 2    - 0    -
Arvefæstegods 
41  - 4   - 0    - 0    -
Hoverifrit Fæstegods 
331  - 0   - 3    - 1,5 -
Totalt
454 Tdr. 1 Skpr. 3 Fdkr. 1,5 Alb.

I Sognet ligge, foruden Præstegaarden
og Skolen, 12 Selveiergaarde, 2 Selveierhuse
med Jordlod, 5 Arvefæstegaarde, 1 Arvefæs-
tehus med Jordlod, 2 Arvefæstehuse uden
Jordlod, 46 hoverifrie Fæstegaarde, 13 Fæste-
boelssteder, 51 Fæstehuse med Jordlod, og 13
Fæstehuse uden Jordlod.

Da intet Læe gives Sognet af Skove fra
nogen Side, men næsten alle Vinde kunne
gjemmenfare det, saa maae Klimaet antages
at være koldt og tørt. I Jordernes Bestanddele
Sandet  Overvægt, ligesom ogsaa Overfladen
er belagt  med større  og mindre Stene.

De bedre construrrede Agerredskaber
ere kun lidet kjente og bruges kun af enkelte
Agerdyrkere. Egentlig haves ingen bestemt
Drivtsplan. Dog have flere Bønder Heel- eller
Halvbrak til Vintersæd.

Udsæd og Fold i jævngode Aar er angivet at
være følgende:
Udsæd: Hvede 4 Tdr., Fold 6; Rug 497 Tdr.,
Fold 6; Byg 489 Tdr., Fold 7; Havre 427., Fold
6;   Boghvede 10 Tdr., Fold 8; Bælgsæd 140
Tdr., Fold 6; Kartofler 491 Tdr., Fold 8; saaet
87 Lpd. Kløverfrøe; Rapssæd i 2 Tdr. Land,
avlet 4,5 Tdr. Frøe; Humle avlet 3 Lp.

Kreaturhold i Februar 1838
Hestenes  antal 480, hvoraf 100 Plage og Føl.
Antallets Forhold til Td. Land 1 : 13.
Qvægets Antal 1250, hvoraf  22 Tyre og Stude
og 300 Unghøveder. Antallets Forhold til Td.
Land 1 : 5.
Faarenes Antal 19991 med Faar, Lam, Vædre
og Beder. Antallets Forhold til Td. Land 1 : 3
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Svinenes Antal 492 med store Sviin og Grise.
Antallets Forhold til Td. Land 1 : 12.

Steenmagle er godt forsynet med Tørv,
men Brænde maae kjøbes fra længere bortlig-
gende Skove.

Steenmagle Pastorat har 3 Skoler. Bør-
nenes Antal 285. Skolevæsnet eier hverken
Legater eller Capitaler. Alt maae udredes af
Districternes Beboerne, hvis aarlige Udgivter,
efter 5 Aars Gjemmensnit, udgjøre 650 Rbd.
Fattigvæsnet eier heller ikke Legater eller
Capitaler, men alle Udgivter til Fattigvæsnet
udredes af Kommunen, og beløbe sig i Penge
og Naturalier anslaaede til Penge, efter 5
Aars Gjennemsnit, aarligtil 468 Rbd. De Fatti-
ges Antal er ikke opgivet af Vedkommende.

Annexet til Steenmagle er Steenlille
som ligger i Holbæks Amt og er derfor ikke
vedrørt i denne Beskrivelse, naar undtages
hvad der er anført om Skole og Fattigvæsnet,
i hvis Indtægter og Udgivter hele Pastoratet
deeltager.

Afskrevet og redigeret af Hans E. Pedersen

Bygård
Bygård lå, hvor nu metalvirksomheden Chris
Jensen har til huse.
Det var en gammel 4-længet gård i sort- og
noget overkalket bindingsværk, helt i sjæl-
landsk byggestil. Der var ikke højt til loftet.
Bygningerne var fra 1860. Ejendommen blev
købt til selvejendom i 1854 og drevet efter
gamle traditioner. Gården var ejet af familien
Rasmussen i 4 generationer. Til sidst blev jor-
den solgt fra, og noget udlagt til byudvikling.
Bygningerne blev revet ned i 1980.
Billedet herunder er fra Lokalhistorisk Arkiv
i Stenlille.

CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Fotoet til højre af Bygård er fra Lokalhistorisk
Arkiv. – I annoncen herunder ses den moderne
industribygning, der nu ligger på grunden!
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c/o Lemann Grafisk, Mejerivej 8
Stenmagle, Box 18, 4295 Stenlille.

Ansv. Preben Lemann.
Stof til næste nummer bedes afleveret 

senest 23. august 2000. 
Nr. 10 udkommer primo/medio september 2000.

Den vej, der nu går ud over markerne fra
Stenmagle mod broen over åen, er ikke
meget gammel. Oprindelig rejste man ud ad
Mejerivej, drejede så mod nord ad Ugerløse-
vej og kørte over vadestedet ad en jordvej og
delvis en hulvej mod Holbæk.
Omkring 1820 begyndte man at indgrøfte og
forbedre hovedvejene og der blev lavet en
træbro over vadestedet. Hovedvejene blev
kantet af træer til gavn for færdselssikkerhe-
den. Disse træer måtte lade livet omkring
1960 »af hensyn til færdselssikkerheden«. I
1848/49 blev broen erstattet af en stenbro,
som blev udskiftet i 1889 og igen ombygget
og gjort bredere omkring 1975 i forbindelse
med flytning af vejen, som før lavede et
knæk ved ejendommen lige før broen.

En vej og en bro

Fra bogen »Landbruget i Sorø Amt« fra 1947
har vi fundet ovenstående foto og herunder
er der lidt udpluk fra teksten.
Ejendomsskyld Kr. 44.500,- – Matr. Nr. 21 A...
... Besætningen er paa 4 Heste, 16 Køer og 10
Ungkreaturer, samt et halvt Hundrede Svin.
Hestene er af blandet Race, medens Køerne
er rød dansk Malkerace. Normalt holdes paa
Gaarden et Par Karle og en Pige. Bygaards
Jordtilliggende er 60 Td. Land, hvoraf 46
under Plov og Resten Eng og Mose. Jorden er
gennemgaaende Sand-muld ... Produkterne
leveres til Andelsmejeriet i Stenmagle og
Andels-svineslagteriet i Sorø. 
Rasmus Sørensen er født på Gaarden i 1895.
Han er Medlem af Sogneraadet, Kommune-
kasserer etc.

Holger Jørgensen

Stenmagle

Stenlille
Nyrup

Bro
Aamose Å

Assentorp Vandløse

       



Besøg et naturgaslager
Stenlille Naturgaslager har etableret et besøgscenter, hvor grupper
på 10-30 personer efter aftale kan få mere at vide om naturgas og
naturgaslagre. En udstilling fortæller om DONGs aktiviteter i ind-
og udland.

Interesserede grupper bedes aftale tid for besøg:

Stenlille Naturgaslager
Merløsevej 1 B, 4996 Nyrup
Telefon  4517 1707 – leverandør af dansk naturgas







Bagsiden

På bestyrelsesmødet den 3. maj meddelte
vores kasserer Jesper desværre, at han ikke
længere har tid til sit kassererarbejde. Hel-
digvis var Ole i stand til at tage over midler-
tidigt, indtil generalforsamlingen. – Tak til
Jesper for det store arbejde. Heldigvis
fortsætter du i ungdomsudvalget. Også tak
til Ole Jakobsen der var villig til at springe til
helt uden varsel!

Af andre ændringer kan nævnes, at efterårets
medlemsaftener i kulturregi er ændret til tirs-
dag den 26. september og torsdag den 2.
november. Emnerne er endnu ikke fastlagt.
Til gengæld er generalforsamlingsdatoen nu
fastlagt, og det bliver torsdag den 23. novem-
ber kl. 19.30 i Stenmagle Forsamlingshus. –
Husk derfor allerede nu at sætte  × i din
kalender. – Men selvfølgelig, alle torsdagene i
oktober og november har du jo allerede
reserveret til torsdagsaftener, ik’ ?

Preben

        


