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Hvornår blev den flyttet?
Og hvorfor må den ikke stå

mere synligt ved Amtsvejen?
Er der nogen der kender historien?

Se i øvrigt side 8-9 
om gamle fotos.

Der var engang en frihedssten (1920)
foran det gamle missionshus ved kirken!
Nu står den af ukendte årsager
gemt væk ved kirkegården.
Se det indsatte foto
nederst tv.
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Older-
mands-
ævl
Der er gået forår i Sten-
magle Bylaug. Stenmag-

le og omegn gennemtraves af ivrige stavgæn-
gere hver lørdag formiddag og torsdag aften,
der er gang i tromlehuset, selv om det endnu
ikke er lykkedes at få et tilsagn fra Stenlille
kommune om en længerevarende brugsaftale
af hele tromlehuset. Der gøres et stort arbejde
for at lokalerne kan se ordentlige ud, og der
er gjort klar til at søge diverse fonde om mid-
ler til huset, når vi modtager den endelige
accept fra kommunen.
Vi håber at komme godt igennem den nye
sæson med både nye og traditionelle arrange-
menter. Det gælder Sct. Hans aften på Sten-
maglevej i den sædvanlige stil, kræmmermar-
kedet ved Forsamlingshuset, hvor vi igen vil
have en bod, og forventer en god indkomst til
bylauget. Ring meget gerne til Vagn (se bagsi-
den), hvis du har effekter, du ønsker at done-
re til bylaugets stand. Endelig har vi planlagt,

Oldermand Henning Højte Hansen

at vi afholder en ølsmagningsaften, men mere
om den og de andre arrangementer inde i bla-
det. 
I denne positive forårstid føler jeg en stigende
interesse for bylauget, det gælder både når
der skal arbejdes, og når vi søger efter nye
medlemmer til de forskellige udvalg. Dette
giver en større kreativitet i de projekter, der
gennemføres, på trods af at midlerne stadig er
yderst begrænsede, så derfor tak til nye og
gamle medlemmer, der i perioden har vist sig
positive og givet en hånd, når der har været
brug for det. Totalt er der i øjeblikket 67 hus-
stande der er medlemmer af Stenmagle Bylaug.

Med disse positive ord ønskes alle medlem-
mer en god sommer, og jeg håber I møder tal-
rigt op til sommerens aktiviteter.

Henning Højte Hansen

PS: Efter redaktionens deadline er det med-
delt fra Stenlille Kommune, at vi kan råde
over Tromlehuset i et åremål på 10 år.

Vi takker i denne forbindelse Borgmester
Vagn Guldborg og Teknisk Forvaltning for
deres velvilje.
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Vi tilbyder:

Alarmkørsel

Patruljevagt

Servicevagt

Stationærvagt

Portvagt

Byggepladsvagt

Brandvagt

Festvagt

Adgangskontrol

Kræmmermarkedsvagt

P. H.VagtService
Autoriseret vagtselskab

D Ø G N V A G T
Tlf. 2513 1024 · e-mail: ph_vagt@hotmail.com

Døjringevej 17A · 4190 Munke Bjergby

www.ph-vagt.dk

v/Susanne Richardt  ·  Enghavevej 10A  ·  4295 Stenlille 
Tlf. 5780 4050  ·  www.stenlilleblomster.dk

Åbent: Mandag-fredag 9-17.30  ·  lørdag 9-13
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed…
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Nyrup Knallert
www.nyrup-knallert.dkn2261 3560 mail: nyrup@cykel.dkn

Salg af reservedele til alle typer cykler og knallerter · Reparation
af cykler og knallerter  ·  Nyhed:  Flot Manet-Korado, Super Maxi,
TX pris kr. 8.995,- incl. moms (+ lev. omk. kr. 498,-)
Ring eller mail for nærmere aftale.

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

STENMAGLE  FORSAMLINGSHUS
Sorøvej 31,  4295 Stenlille. Fmd. Susanne 
Pedersen,  tlf. 57 80 53 38  &  28 62 45 54
Se www.stenmagle.dk - under link - herunder
Stenmagle Forsamlingshus!
E-mail:  susannep@vip.cybercity.dk

15. KRÆMMERMARKED
Markedet åbner fredag d. 15. juli kl. 18 til kl. 22.
Fortsætter lørdag d. 16. juli kl. 9.00 til kl. 24.00.
Fortsætter søndag d. 17. juli kl. 10.00. 
Og slutter søndag kl. 16.30.

Programudpluk 
Veterantraktor-ringridning
Volvo Amazonetræf
lørdag gratis morgenkaffe
ålegilde. 
Søndag  kl. 12.00 gratis sildebord
kl. 13.30 bankospil med 31 gevinster.

Stenmagle Bylaug har en bod hvert år på det hyggelige
Stenmagle Kræmmermarked. Vi vil gerne hjælpe til med at gøre

det til et endnu større marked, så vi indsamler gode effekter 
hele året igennem. – Kontakt Vagn på 5780 5534!

Kontingentbetaling til bylauget
Vores økonomimester Vinni oplyser, at
du er meget velkommen til at overføre
medlemskontingentet på kr. 100,- via
netbank. Bylaugets bankkonto har reg.
3516 og kto. 3516 135 727. 
Husk at skrive navn og adresse, så vi
kan se, hvor pengene kommer fra!!!

Indbydelse til kræmmermarked

www.alslib.dk    ·    alslib@alslib.dk
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Jesper

SCHRØDER

AUT. E
L-IN

STALLATØR

Stenmaglevej 19

4295 Stenlille

Tlf. 5
7 84 01 20

Fax 57 84 01 30

www.volt.d
k

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

Tromlehuset på Stenmaglevej
som bylaugshus...

Medlemsaftener i Tromlehuset
Torsdag-medlems-aftenerne er forsøgsvis startet igen!

For år tilbage mødtes interesserede bylaugsmedlemmer hver torsdag aften i Forsamlingshuset,
til alm. hyggesnak, kort- eller brætspil m.v. – Nu prøver vi igen hver torsdag kl. 19 – men den-
ne gang i vores eget Tromlehus! Endnu har vi ikke hverken varme, hyggelige lamper eller  et
flot gulv, så der lægges ikke op til kortspil eller
dans, men vi kan så supplere hyggesnakken
med lidt praktisk arbejde. I det tilstødende rum
kan der evt. arbejdes med istandsættelse af
kræmmermarkedsting, man kan pudse lidt på
»Helmer« (tromlen) o.m.a. – Vandrefolket mø-
des kl. 18.30, og er normalt tilbage ca. 19.30 og 
kan herefter deltage i hyggesnakken, hvis der 
er overskud til det.

Der bliver arbejdet stille og
roligt med at sætte det

gamle tromlehus i bedre
stand. Med de få og små mid-
ler vi har p.t., foregår det hele
med frivillig arbejdskraft og
langt hen ad vejen med gratis
materialer. som forskellige
medlemmer finder til os.

Så indtil videre bliver det kun til, at vi har
pudset  og kalket murene indvendigt i det ene
rum, malet lidt og sat et par vinduer i. 
Men visionerne går på at få isoleret, lagt gulv,
et nyt indgangsparti ved den ene port, el og
vand, kloakering, brændeovn etc., så der kan
holdes møder og arbejdes i huset, til gavn for
sammenholdet i lokalsamfundet.
Området omkring huset trænger også til en
ganske gennemgribende renovation, men det
er en helt anden sag, og må indtil videre kom-
me i anden række!

Der er lavet et lille udvalg, bestående af Lene,
Henning, Leif og Svend Erik til at lave en
beskrivelse af, hvad vi kunne tænke os at
søge forskellige fondsmidler til.
Udvalget er foreløbig kommet frem til, på sit
møde den 26. maj, at der skal udarbejds et
projektforslag, som grundlag for ansøgninger
hos diverse fonde.
Som grundlag for projektforslaget blev der
udført opmåling af huset.

Der er ligeledes udarbejdet et bruttobudget,
der inkluderer alle ønskelige forbedringer
som vi kunne tænke os udført. Foreløbig
lyder det totale budget på ca. kr. 300.000,-. Vi
er dog indstillet på at prioritere vores ønsker
ganske væsentligt.
Projektforslageet forventes færdigt efter som-
merferien, og der vil være mere om dette i
næste Budbringer.
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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

CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

• Husk at det er vigtigt at have lidt tekst med til
billederne – stednavn og årstal, hvis det er
muligt.

• Kontakt gerne tidligere beboere og naboer, der
måske er flyttet væk fra lokalområdet. 

• Benyt lejligheden til at aflevere alt dit gamle
materiale. Hvis vi ikke kan benyttet det til
udstillingen, skal vi nok sørge for at det går
videre til Lokalhistorisk Arkiv.

Kontakt Lene Blaabjerg, Sorøvej 47, ‘Flagsbo’,
Stenmagle, 4295 Stenlille, tlf. 5784 0020 eller mail
til lene@blaabjerg.com.

Vi glæder os utroligt meget til dette arrange-
ment, og håber I alle vil bakke godt op omkring
det.

Venlig hilsen
Stenmagle Bylaugs bestyrelse

Vi arbejder fortsat på at indsamle materiale til
en udstilling til næste vinter med gamle bil-

leder fra Assentorp, Stenmagle og Vandløse-
området. 
– Vi håber det bliver i samarbejde med skolen,
men det ved vi ikke noget endeligt om endnu.

• Vi vil ikke bruge originalbilleder, men affoto-
grafere og/eller scanne, så der er ingen risiko
ved at låne os materialet.

Har du også gamle billeder?

Dyssegården i Stenmagle – med storke på taget!

Frk. Ravns købmandsforretning fra 1940’erne - før Erling Olsen overtog.

Sorøvej mod Nord fra Stenmagle i 30’erne

Bygaarden (hvor Chris Jensens virksomhed nu ligger)
i Stenmagle.
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

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.

Stavgang

Forsamlingshus

Bylaugshus

Præstegård

Stenlille Naturgaslager

Stavgang eller Nordic Walking, kaldes også
for verdens bedste motionsform og det kan vi
i Stenmagle godt skrive under på.

Lørdag formiddag kl. 10 og torsdag aften kl.
18.30 møder man op ved Tromlehuset, Sten-
maglevej 5, og så går de, der er mødt op, en tur
sammen. Det kan selvfølgelig ske, at der ikke
kommer andre end dig, men vi har valgt ikke at
organisere det mere, end at foreslå disse tider og
mødestedet.  – Indtil nu har der da også de fles-
te gange været folk, så vi kan kun opfordre til at
møde – og så se om der ikke er andre, der er
lige så friske som dig.

Omfartsvej?

Vi har igennem mange år forsøgt at råbe Am-
tet op m.h.t. trafikregulering, fodgængerover-
gang, byporte etc. for at øge sikkerheden.

Nu har vi afleveret et forslag om en omfarts-
vej! Noget fornuft må der være et sted. Mange
beboere har igennem tiden givet udtryk for
undren over, at vejen ikke er lagt helt udenom
Stenmagle, og så umuligt er det vel heller
ikke. Trafiken vil komme til at glide uhindret.
Udkørslen sydligst kunne med fordel ende i
en rundkørsel ved Merløse-Sorøvejens kryds.

Vi har dog p.t. ikke fået nogen tilbagemelding,
men vi er dog optimister, så mon ikke der
snart sker noget.

Vandløse er altså med d

Der har været lidt kritik af, at vi på forsiden skriver Vandløse med d. – Men som det fremgår både
på den gamle skolebygning, mange gamle skriftlige kilder, og som vist her, et kort fra 1600-tallet,
så er det ikke noget vi i bylauget har fundet på. Men gå på opdagelse på kortet. Det er ret sjovt.
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E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

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
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Abonnementsordning med kød og grøntsager

Stenmagle-Nyrup Idrætsforening
SNIF

Stenmagle-Nyrup Idrætsforening holdt 50 års jubilæum lørdag den
28. maj på Stenmagle skole.
Det var i strålende solskinsvejr. Turboholdet gav opvisning, derefter
var der tid til en kold øl eller et glas vin, og Fritidsfabrikken havde
bagt kage til kaffen.
Vores tidligere præst Reynold nød at være sammen med de herrer,
han engang trænede, og de viste, at de sandelig stadig var aktive
gymnaster, også selv om det var meget varmt.
Det var en hyggelig eftermiddag, hvor mange fik snakket om gamle
dage.

SNIF lægger igen hårdt ud efter sommerferi-
en!  Sæsonen er fra september til april, og man
er både i Stenlille-Hallen og Stenmagle skole.

Er du til gymnastik, børneidræt, badminton,
skydning og måske fodbold, eller er du inter-
esseret i at hjælpe med i foreningen, så tag
meget gerne kontakt til foreningen. Formand
er Mette Forsingdal, Engkrogen 16, Stenmagle,
4295 Stenlille, tlf. 57 80 52 44. 
E-mail: metteforsingdal@hotmail.com

Nærmere program for den nye sæson vil som
sædvanligt kunne ses i den gule folder, der
udkommer til samtlige husstande i Stenlille
kommune i august måned. Her står både nav-
ne på instruktører, afd.formænd, træningsti-
der og kontingent.

Bylaugs-arr.
til efteråret

Ølsmagning

Vores kulturudvalg har datosat et arrange-
ment torsdag den 15. september, med
ølsmagning! Om vi inviterer en ekspert –
eller om vi blot køber en række spændende
ølsorter og så laver lidt sjov med blindtest
o.lign. ved vi endnu ikke, men det vil
under alle omstændigheder blive en sjov
aften. Har du en god ide eller kender en
ekspert, der er til at få fat i, uden at vi bliver
helt ruineret, så er du velkommen til at
kontakte enten Flemming Blaabjerg på 5780
0020 eller Henning Højte på 5780 5244.

Generalforsamling

Vi har også datosat årets generalforsamling
til torsdag den 17. november. Her skal man
være medlem for at kunne deltage, så hvis
du endnu ikke har betalt årets kontingent,
så find vores bankkontonummer på side 5
og skynd dig at få betalt. Husk at sætte
kryds i kalenderen.
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A F 19 55

ÅBENT HUS

Lørdag den 28. maj 2005 kl. 14-17
Stenmagle skole

GRATIS arrangement · ALLE er velkomne!
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Hovedgaden 48, 4295 Stenlille, Tlf. 5780 4020

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

Det kunne jeg altså godt tænke
mig at være med til !
Kryds derfor venligst af, ud for de aktiviteter du synes vi skulle tage op i bylauget, og har du selv
forslag, så skriv dem på. Aflevér eller send siden til Preben Lemann, Rønnevej 4, 4295 Stenlille. 
Du er også velkommen maile dine forslag til:  bylauget@stenmagle.dk

q Hyggeaftener en gang ugentlig

nogle måneder hver vinter (med 

kortspil, lidt banko og kaffe/kage).

q Hyggeaftener om vinteren med

lokalhistorie, hvor man også selv

skal prøve at finde noget historisk.

q Ungdomsarbejde, fx i forbindelse

med ungdomsklubben.

q Petanquespil og anlæggelse af

bane ved tromlehuset i Stenmagle.

q Indsamle loppeeffekter og sætte i

stand (til kræmmermarked).

q Rødvinsklub! Vi mødes måned-

ligt, og spiser noget god mad og

drikker lidt vin. Fx 8-10 par/enlige.

Der laves mad på skift.

q Sommerfest med spisning samt

diskotek om aftenen. Man kunne

evt. selv tage mad med til et fælles

ta-selv-bord.

q Cykel- og/eller vandreture i lokal-

området.

q Skakklub.

q Homeparties.

q Computercafé.

Dine forslag:
q

q

Ruds Vedby
borgspil 2005
www.ruds-vedbyborgspil.dk

Hvad med at tage en tur til borgspillet i
Ruds Vedby? – Om et par år, så er det

rent faktisk noget der sker i vores egen kom-
mune, og det må vi da være med til at støtte.
Selve forestillingen foregår på amfiteatret i
Vedbygårds park. Så hvis du endnu ikke har
set borgspillet, så kan vi da lave en rigtig
lokaltur ud af det, så vi foreslår at alle der har
tid og lyst her fra vores område  melder sig til
forestillingen fredag den 12. august kl. 19.30.
Vi laver ikke et fælles arrangement, men
opfordrer til at man selv - evt. i små grupper -
køber billetter til forestillingen. Billetter kan
købes fra den 7. juli. 
Man kan ringe til formand Marianne Olsen på
5826 1885 / 4021 2687, og billetpriserne er:
Voksne kr. 100,- & børn kr. 50,-
Drikkevarer kan købes i parken, og der kan
købes middag fra kl. 18 til en kuvertpris a
kr. 80,-. Forudbestilling på ovenstående tlf.nr.
er nødvendig. Årets forestilling hedder:

"Skatten på Bromølle Kro "

Bromølle Kro anno 1198 er kgl. priviligeret
kro. Til historien hører myterne om rige
prangere og kræmmere, der indlogerede sig
på kroen. De blev myrdet og ligene blev kas-
tet i åen. Det er myter, vi ikke gør noget for at
tilbagevise – tværtimod.
Et midaldrende ægtepar, der indskriver sig i
bogen som "Fritz og Louise" – en ranglet poet
der kalder sig "Andersen" – og endelig en ung
pranger, der bag et forhutlet ydre røber, at han
er af knap så jævn byrd, som han ser ud til.
En nat er den unge pranger pludselig væk –
og hans bagage ér som sunket i jorden...eller
åen.
Forfatter: Bent Kjærsgaard
Instruktør: Judith Rothenborg
Musikalsk ledelse: Annelies Van der Meer
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Bestyrelsesadresser mv. 2005
Oldermand/kultur.fm. Henning Højte Hansen Engkrogen 16 4295 Stenlille hojte@stenmagle.dk 57 80 52 44
Kassemester Vinni Jensen Stenmaglevej 21A 4295 Stenlille v-s@mail.dk 57 80 49 41
Sekretær Preben Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille lemann@stenmagle.dk 40 68 00 59
Bestyrelsesmedlem Lene Blaabjerg Sorøvej 47 4295 Stenlille lene@blaabjerg.com 57 80 00 20
Bestyrelsesmedlem John Christophersen Rønnevej 2 4295 Stenlille annegretejohn@mail.dk 57 80 46 33
Ungdomsudvalgsfmd. Kennet Kristensen Æblehaven 12 4295 Stenlille kennet@sponkie.dk 57 84 02 17
Socialudv.fm. Helle Runa Mejerivej 17 4296 Nyrup booghelle@mail.dk 57 80 52 87
Teknikudv.fm. Vagn Dalbjerg Jensen, Rønnevej 8 4295 Stenlille vagn.birte@get2net.dk 57 80 55 34
Bestyrelsesmedlem Marianne Justesen Sorøvej 90 4295 Stenlille marianne@stenmagle.dk 57 80 40 62
Suppleant Winnie Jørgensen Sorøvej 72 4295 Stenlille lewin@mail.tdcadsl.dk
Suppleant Birthe Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Revisor Torben Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Revisor Leif Hansen Rønnevej 3 4295 Stenlille 57 80 44 41

Udlejningseffekter for medlemmer:
Spanske skillevægge (1999) kr. 25,- pr. stk. Henning   5780 5244
Grill kr. 50,-/påbeg.uge (dep. kr. 100,-) Vagn   5780 5534
Pavillon 3x9 m (2004) kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Vagn   5780 5534

Medlemsbladet – BUDBRINGER – og hjemmesiden – WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 25) er den 29/9-2005, og bladet forventes at udkomme i midten af okt. måned.
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 Preben Lemann. Der følger hjem-
mesidelink med, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. Hvis du som
annoncør ønsker en anden annonce (mere velegnet til skærmvisning), er du velkommen til at lave en anden
udgave, som vi så sætter på hjemmesiden. Den skal have samme mål som den trykte annonce.

       


