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TRYKSAGER TIL ALLE

Budbringer udkommer også denne gang ekstraordinært 
til samtlige husstande i Assentorp, Vandløse og Stenmagle-området.

Medlemsblad for Stenmagle Bylaug

»Bredtvedgård« på Bredtvedvej i Assentorp er opført 1790 som en 4-længet gård, og havde dengang store
jordarealer omkring sig. Nu er der ca. 4 tdr. land, der for en stor del er tilplantet med rød- og nordmannsgran,
hvoraf bylauget fik et juletræ sidste år. Gården er de seneste år blevet moderniseret, og i 1986 blev der lagt
stråtag på. De seneste godt 7 år har Anne, Jytte og Jens boet på ejendommen, der tidligere har været ejet af
skoleinspektør Kjeldgaard fra Stenlille skole. – På matrikel- og udskiftningskortet fra 1797 (1844) ses gården
som en af de meget få gårde i et øde Assentorp-moseområde. Se også Assentorp by på side 7.

                



Vintersæsonen  er nu fore-
stående, og som vi tidligere har
bebudet er vores arrangemen-
ter sat ned til et minimum. –
Det er ikke ensbetydende med
at det nødvendigvis behøver at
blive kedeligt. Vi mener til
gengæld at dette kan sikre at
de få arrangementer vi laver i
højere grad kan afspejle de
behov og forventninger vores

medlemmer har til bylauget.
Vi kan p.t. henvise til vores samarbejde med
Pionergruppen om et besøg med smagsprøver
og orientering om gårdens funktion og pro-
dukter, læs mere om dette inde i bladet.

Et andet projekt som er under forberedelse, er
en smededag. Projektet kræver en del forbere-
delse, men det er vores håb at der iblandt læ-
serne er nogle, der ligger inde med erfaring
og/eller værktøj vi kan låne eller som bare har
lyst til at være med. Formålet er at kunne sme-
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GårGårdbutikken »Frølund Grønt«dbutikken »Frølund Grønt«
Stort udvalg af årstidens danske grøntsager

og frugt mv. – sælges fra gårdbutikken.

Åbningstider mandag 9.30-18.00, tirs/ons lukket,
torsdag 9.30-18.00, fredag 9.30-19.00, lør/søn 9.30-18.00.

»Frølund Grønt« v/Trine og Karsten
Sorøvej 64 (mellem Stenmagle og Stenlille)

Tlf. 57 80 43 71 / 23 20 58 98

Lidt oldermandssnak fra krogen

Oldermand
Henning Højte
Hansen, Engkrogen

de værktøj, økser, knive m.v. Dette projekt er,
hvis det lykkes, en prøve på, om der er gamle
håndværk, som kan benyttes til samlingspunk-
ter i lokalsamfundet, men mere om det, når vi
har afholdt vores smededag.

Naturligvis afholdes de traditionsbundne ar-
rangementer som Juletræstænding, Fastelavn,
Påskecykeltur og Sct. Hans bål, men også mere
om det til den tid.

Fra kommunens side er der den nyhed at Sten-
magle Bylaug er slettet af deres liste over folke-
oplysende foreninger. Det står os lidt uklart
hvorfor dette drastiske skridt er taget overfor
bylauget , men umiddelbart ligner det nær-
mest en ekspeditionssag fra kommunens for-
valtning. Dette skridt betyder, at vi ikke kan
søge midler fra kommunen i år, vi regner dog
med at komme ind i varmen igen efter næste
generalforsamling, da der kræves nogle nye
vedtægtsændringer i bylauget, som nødven-
digvis først kan tages op der.
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MØD FREM
vi mangler at se dig!

Det er sjovest at være med til arrangementer,
når der kommer mange mennesker. – Det er
også langt sjovere for os at være med til at
arrangere dem. – Så fat din kalender og sørg
for at du kan deltage, idet vi har et par spænd-
ende arrangementer netop nu. Er du ikke
medlem af bylauget, kan det jo nåes endnu!

Onsdag den 19. september får vi alle mulig-
hed for at se hvad der sker hos PIONER-
GRUPPEN på Kragebjerg. I sidste nummer
kunne du læse om Pionergruppen. Nu kan du
komme på HØSTUDFLUGT hertil!

Pionergruppen byder velkommen kl. 17.00
med en rundvisning på gården og markerne
ved Henrik Asser Jensen. 
Kl. 18 vil der være smagsprøver af gårdens
produkter og fra dens husholdningsafdeling.
Det bliver lavet som en buffet, og koster kun
kr. 30,00 pr. næse – inkl. kaffe eller te. Der vil
kunne købes yderligere drikkevarer.

Kl. 19 vil Carsten Ørting Andersen fortælle
lidt om baggrunden for Pionergruppens ar-
bejde, erfaring og ideer om fremtiden.

I starten af oktober regner Amtet med at vores
længe savnede CYKELSTI mellem Stenmagle
og Stenlille skulle være færdig.

Da det er en meget stor ting for vort lille
lokalsamfund, skal det nu ikke foregå helt i
stilhed.

Vi regner derfor med at lave en lille indvielses-
højtidelighed, hvor vi alle kan mødes for i fæl-
lesskab at cykle, gå eller køre på rulleskøjter,
de godt 2 x 800 meter for at markere, at det er
noget vi har set hen til at kunne gøre, uden at
være bange for at blive kørt ned. 
Vi inviterer selvfølgelig Amtet, Kommunen og
vores landbetjent, – men der kommer nærme-
re ud til alle via ugeaviserne, såsnart vi kender
den præcise dag.

TILMELDING til HØSTUDFLUGT til Pionergruppen på Kragebjerg, Kragebjerg 4,
onsdag den 19. september kl. 17.00.   –   Tilmelding senest onsdag 12. september.

Navn/Adresse

Ja, vi kommer ___ voksne og ___ børn. Medbringer kr. 30,- pr. næse til Buffet inkl. kaffe/te.

Afleveres/sendes til Stenmagle Bylaug, Mejerivej 8 (hos Lemann i staldbygningen), Box 18, 4295 Stenlille.
Eller tlf. oldermand Henning 5780 5244.  –  Eller fax 5780 4276.  –  Eller e-mail: stenmagle@email.dk
senest 12/9.
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

Cykelsti hip hip hurraee

Som du også kan læse på side 3 vil vi forsøge
at lave et lille arrangement i forbindelse med
den store begivenhed det snart bliver, at vi kan
cykle og gå mellem Stenmagle og Stenlille
uden risiko for at blive kørt ned.

I København har de bilfri søndag i september.
Det bliver der dog næppe i Stenmagle i starten
af oktober, selv om vi indvier cykelstien, men
på selve cykelstien kan vi garantere for at der
er bilfrit. – Medvinden må vi ønske os.

Vi har kontaktet Vestsjællands Amt. Hvis alt
går efter planen er cykelstien færdig i uge 40,

hvilket vil sige 1. uge i oktober! Bylauget vil
gerne en af dagene være med til at åbne cykel-
stien med en lille festlighed, og vil derfor invi-
tere alle interesserede, samt Amt, Kommune
og vores landbetjent. – Præcis dato og tids-
punkt vil komme i ugeaviserne/dagspressen!

Endelig kan jeg fortælle, at Bylaugets bod
under det afholdte kræmmermarked i juli
måned ved Stenmagle Forsamlingshus gav et
overskud på kr. 2.400,-, og vi vil derfor gerne
sige tak til alle, der gav os effekter til salg.

Vagn
Teknikudvalget
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PIONERGRUPPEN
Alternativ Ungdomsuddannelse

Kreativt Generationsmøde
På Båring Højskole, Havredal Gl. Skole og i Pionergruppen startes de første tre Grønne Kre-
ative Universer i Danmark. De kombinerer to yderpunkter i livsforløbet: – Seniorerne på vej
ud af arbejdsmarkedet, som har viden, erfaringer og ideer, som de stadig gerne vil bruge af –
og de unge bogligt svage, der kan hjælpes til uddannelse og beskæftigelse.

Hos de GRØNNE KREA-UNI’er er alder en kvalifikation og et krav!
Derfor hører vi gerne fra seniorer, som forventer at gå på pension eller er på pension. Mange
seniorer – uanset uddannelsesmæssige, faglige, sociale og personlige baggrund – rummer idéer
og kimen til nytænkning, som kunne omsættes til nye aktiviteter i vores virksomhed, og som
måske kan danne grundlaget for et meningsfyldt arbejde for de unge i eksisterende eller nye
virksomheder – bare der skabes de rette rammer for udvikling og oplæring.

Vi søger seniorer, som repræsenterer mange forskellige erfaringer, fag og uddannelser. Senio-
rernes formelle kvalifikationer er således ikke uden interesse, men vi er især interesseret i, hvad
de rummer som menneske – om de har et positivt menneskesyn – samt at de er indstillet på at
indgå i et team, hvor alle er ligeværdige medlemmer.

Som udgangspunkt er vi interesseret i kontakt med seniorer, der har interesse og viden om:
Biavl, Malerhåndværk, Murerhåndværk, Havebrug, Mølleri og Bagning. Vi søger oprindelig og
brugbar viden og erfaring fra disse områder.

Vi kan ikke tilbyde seniorerne løn i forsøgsprojektet, men de vil få dækket deres direkte omkost-
ninger herunder deltagelse i kurser og møder.

Projektet går nu i gang støttet af Satspuljemidler fra Socialministeriet og Indenrigsministeriets
Landdistriktspulje.

Du kan ringe til Carsten Ørting Andersen på nedenstående telefonnumre, eller møde op til
bylaugsarrangementet på Kragebjerg onsdag den 19. september kl. 17, hvor du vil få mere
information.

Med venlig hilsen
Pionergruppen på Kragebjerg

Adr.: Kragebjerg 4, 4296 Nyrup. E-mail: pionergruppen.k@mobilixnet.dk
Tlf.  5780 3790, Fax 5780 3791, Mobil (Carsten Ørting Andersen) tlf. 23 42 68 26
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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

sådan som det hele tiden har været meningen
Budbringer skulle. 

– Ind imellem vil vi blot gøre lidt ekstra
opmærksom på os selv, så derfor har vi denne
gang delt ud til alle husstande. Vi forsøger at
undgå at vedlægge girokort til de, der er regi-
streret som betalere. Skulle du modtage et giro-
kort, selv om du ved du har betalt, beklager vi
dette. Vi kan jo godt have lavet en fejl, men  ring
gerne til mig (Vinni Jensen) på 5780 4941. Jeg vil
gerne sikre mig, at du er registreret.

Jeg har igen oplevet at modtage
nogle giroindbetalinger på kontin-
gent, UDEN at der er angivet
NAVN. De er indbetalt på posthus-
ene den 19/6 i Stenlille, den 6/7 i

Husum og den 15/8 i Sorø.
Vi er selvfølgelig glade for bidragene til bylau-
get, men vi kan jo ikke se, hvem der har betalt,
hvilket vil sige, at vi måske kommer til at snyde
3 medlemmer for f.eks. næste nummer af Bud-
bringer, der kun uddeles til medlemmerne,
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Sorø Maskinudlejning I/S
v/ Kim Madsen · Sorøvej 59 · Stenmagle · 4295 Stenlille

Tlf. 57 83 20 71 · Bil 20 76 20 71

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

Lidt kasserersnak fra Vinni
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JWJ Tag- & Facaderenovering
Jens W. Jensen Telefon: 57 80 10 16
Vandløse Sand 6 Mobil: 40 61 80 16
4370 St. Merløse E-mail: jenswjensen@get2net.dk

Hjemmeside: http://hjem.get2net.dk/jenswjensen

Sandblæsning  •  Tagrensning  •  Graffitirensning  •  Pudsning  •  Malning

Assentorp 1797

Iflg.Chr.V’s matrikel af 1688 var der 12 gårde og ingen huse i Assentorp. Ovenstående kort er et udsnit af
matrikelkort fra 1844, der blev tegnet på grundlag af udskiftningskort fra 1805 (opmålt 1797). Kortet blev
anvendt til ca. 1860. Den lille vinkelbygning ved gård nr. 2 er formentlig Assentorp Skole, opført 1858.

(Indsendt til bylauget af Hans E. Pedersen, Assentorpgård. Tak til dig Hans!)
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Stenmagle Budbringer udgives af 
Stenmagle Bylaug

c/o Lemann Grafisk, v/Preben Lemann
Stenmagle, Box 18, 4295 Stenlille.

Stof til næste nummer bedes afleveret 
senest 4. oktober 2001. 

Nr. 13 udkommer medio/ultimo oktober 2001.

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, 4296 Nyrup
Telefon  4517 1707 – leverandør af dansk naturgas

Budbringer nr. 12 er udleveret til samtlige husstande i Vandløse-, Stenmagle- og Assentorp-
området i perioden 1.-9. september 2001. – Næste nummer kommer kun til medlemmerne!


