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Gadekæret i Assentorp, 1. maj 1987.  Foto: Hans E. Pedersen, Assentorpgård. Se side 16-17.
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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...

www.stenlilleblomster.dk

Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

Så er foråret slået igennem og på en af de dejlige 
forårsdage blev den nye legeplads på Stenmagle 
Skole indviet. Der var mange fremmødte borge-
re til at overvære at den røde snor blev klippet 
over af Skolens elevrådsformand. Den e�erføl-
gende begejstring var ikke til at tage fejl af, den 
var stor. Med respekt for hinanden og for lege-
pladsen blev denne indtaget af de kommende 
brugere. Det var ikke til at tage fejl af, at det var 
en rigtig god disposition, tillykke til skolen.
Fra sidste blad må vi desværre sige at vi ingen 
meddelelser fik omkring den e�erlyste Marian-
ne fra  Vandløse, skulle der være nogen af læser-
ne der husker så langt tilbage er i velkomne til at 
henvende jer til mig, hvis der skulle være  nye 
oplysninger.

Vi ser frem til en sommer med flere lokale arran-
gementer, der starter med grundlovsdag. Det er 
ikke bylaugets fortjeneste, men det er et så godt 
arrangement at vi gerne vil gøre reklame for det. 
Kom til præstegårdshaven i Stenmagle og hyg 
jer til gymnastik, dans, tryllekunstnere, jazzmu-
sik, mavedansere og ikke mindst den politiske 
taler, der i år er MF Ole Hækkerup.
Så er det Sct. Hans, som er rimeligt programfast. 
Der vil blive salg af pølser, kage osv. Samt båltale 
af vores skoleinspektør Søren Johansen. 
Vi har i fa�ighuset fået nye reoler således at vi 
har plads til endnu flere effekter. Find de gamle 
værdifulde ting frem, som I alligevel ville sende 
til genbrug, giv dem til Bylauget så vi kan gøre 
dem til penge og andre får noget brugbart for ri-
melig betaling.
Bestyrelsen glæder sig til at se medlemmerne til 
den 5. juni i præstegårdshaven samt til alle vore 
arrangementer, vi håber i vil komme til Sankt 
Hans købe en pølse og høre Sørens tale, og forbi 
vores stand på kræmmermarkedet i Stenmagle 
for at se om der kan gøres et godt køb.
Følg med på vores hjemmeside www.stenmagle.
dk, hvor vi løbende opdaterer med aktuelle ting. 
Tak for denne gang og god sommer.

Henning Højte Hansen
Oldermand
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www.Booknet.dk
v/Annette LemannSalg af

Brugte bøger
annettes@bog.dk

Tlf.: 50 52 60 75

Grundlovsfest fredag d. 5. juni 2009

For 4. år i træk holder Stenlille og Stenmagle sog-
ne familiegrundlovsfest i Stenmagle præste-
gårdshave. 
Det har indtil nu været meget besøgt af alle al-
dersgrupper. Igen i år vil der være grundlovsta-
le, tryllekunstner, gymnastikopvisning, folke-
dans, live jazz og FDF ére der laver snobrød. Som 
noget nyt vil der i år være opvisning af mave-
dansere. 
Programmet starter kl. 13 med velkomst ved vo-
res sognepræst Maria Hjort og fælles frokost-
spisning. Husk selv at medbringe frokost. Drik-
kevarer kan købes, ligesom der bliver mulighed 

for at købe kaffe/
te med kage og 
sodavandsis til 
børnene. 
Der er parkering 
ved Stenmagle 
kirke, man kan 
spadsere  ad en 
sti fra P-pladsen 
til haven. 

Husk at sæ�e kryds ved fredag den 5. juni 

kl. 13-17. Se nærmere i det nye kirkeblad.
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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.
Genfind 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

Nu er det snart tid til det årlige kræmmermar-
ked i Stenmagle, hvor vi fra Bylauget vil være til 
stede med vores bod. Der sælger vi til fordel for 
Bylauget alle de mange effekter, som vi har fået 
igennem årets løb fra medlemmerne og andre 
bidragsydere. 
Hvis du har ting, som du gerne vil skænke til 
fordel for Bylauget, modtager vi dem gerne. Kon-
takt Marianne Justesen, 5780 4062 for at a�ale 
nærmere.

Kræmmermarked i Stenmagle i juli

Ved redaktionens slutning kunne vi desværre 
ikke få fat i et program. Datoerne ligger fast, det 
er fredag den 10., lørdag den 11. og søndag den 
12. juli.
Vi opfordrer alle til igen i år at bruge juli måneds 
kræmmermarked på sportspladsen bag Forsam-
lingshuset som en slags uofficiel sommerfest for 
Stenmagle og omegn.
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NONGROWNUPS
Sorøvej 47 . Stenmagle . 4295 Stenlille
Tlf. 5784 0020  .  info@nongrownups.com

www.nongrownups.com

Smart tøj til smarte piger –  også til dig, der er ud over teenage-
alderen, men som alligevel godt vil være lidt smart klædt ...

Vi holder Sankthansa�en igen i år i fårefolden, 
Stenmaglevej 17. – Kom og vær med, når vi tæn-
der op i grillen og sælger pølser til rimelige priser.
I vores telt kan man købe kaffe/te, kager, øl og 
sodavand, alt de�e til rimelige priser
Der vil også være mulighed for at købe is, som i 
år gerne skulle være kolde.
Båltalen holder skoleleder Søren Ry�er Johansen 
kl. 20.30, inden vi sender heksen til Bloksbjerg.
Vi åbner kl. 19.30 med salg fra grill og kaffebar.

Sankthansbål i Stenmagle 23. juni

Hjælp os med at bygge et rigtig flot Sankthans-
bål på Stenmaglevej 17.
Til de�e formål mangler vi store grene og andet 
brændbart haveaffald, – men venligst kun »rent« 
brændbart affald!
Har du de�e, så aflevér det gerne midt på grun-
den, Stenmaglevej 17, så vi kan bygge et rigtigt 
flot sankthansbål. 
Se nærmere om arrangementet på vores hjem-
meside www.stenmagle.dk.
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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
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Vinsmagning i Holmsgårds have

Lørdag den 22. august og søndag den 23. august 
er der vinsmagningsarrangement i tiden kl. 11-15 
hos GN-Tømreren på Holmsgård. 
Flere lokale, bl.a. GN-Tømreren, Lemann Grafisk 
og Stenlille Blomster står bag arrangementet, og 
har sat pavilloner op i Holmsgårds have. Har du 
lyst til at deltage kan du henvende dig her.
Prisen for en adgangsbillet til vinsmagningen er 
kr. 85,- og der kan derudover købes tapas for en 
rimelig pris.  Gert Nielsen stod selv for arrange-

mentet, der fandt sted for første gang i Stenmag-
le sidste år på samme tid, og det var et godt ar-
rangement - desværre i lidt dårligt vejr - men så-
dan bliver det ikke i år! Planlæggerne har i god 
tid bestilt godt vejr, så glæd jer til et spændende 
arrangement.
Til sammenligning koster en vinsmagning hos 
samme vinfirma i København 150-200 kr. - men 
ovennævnte firmaer har så også garanteret et 
vist antal fremmødte. Derfor den billige pris.

De�e gamle lu�foto fra 1940'erne viser bl.a. Holmsgaard. Det er i haven her, der opsæ�es pavilloner.
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Slip musikken løs – i hele din bolig

StreamTech multirumsløsninger med musik i fuld CD-kvalitet. 
Vi har vellydende anlæg til en lav pris og high-end anlæg til absolut 

fornuftige priser. Kontakt os uforpligtende for at få et forslag til en 
løsning, der passer præcist til dig!

Flemming Blaabjerg, Sorøvej 47, Stenmagle, 4295 Stenlille, 5784 0020

www.StreamTech.dk

Åmosetur lørdag 5. september kl. 11

Sæt X i kalenderen ved lørdag den 5. septem-
ber kl. 11 og tag med på en guidet bil- og gåtur 
omkring Åmoseområdet.
Igen i år har vi sat vores guide Jørgen Mogensen 
stævne. E�er en kort introduktion viser han os 
til Lille Åmose, rundt i naturen og til de mange 
vandmøller i området bl.a. ved Bromølle.
Vi spiser så vores mad på et passende tidspunkt.

Vi mødes kl. 11 på P-pladsen ved Stenmagle For-
samlingshus, hvor vi samles og kører sammen – 
kørsel kan evt. a�ales med en fra bestyrelsen.
Husk at medbringe madpakke, kaffe osv og tag 
praktisk tøj og fodtøj på. Vi håber du kan lade 
paraplyen blive hjemme, men man ved jo aldrig.
Billedet øverst er fra sidste års Åmosetur med 
Jørgen Mogensen.
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Byens nye legeplads

Som omtalt i sidste nummer af Budbringer, har 
vi på Stenmagle Skole ha� travlt den sidste tid 
med at få byens nye legeplads helt klar til indvi-
elsen, der var bestemt til at finde sted den 1. maj. 
Den 14. april gik selve arbejdet med at opføre le-
gepladsen for alvor i gang og det gik here�er rig-
tig stærkt med at få rejst klatretårn, gyngestati-
ver, klatrearrangement og de øvrige nye spæn-
dende legeredskaber, allerede få dage e�er byg-
gearbejdet i skolegården var påbegyndt tegnede 
der sig et klart billede af, at vi har valgt den helt 
rigtige legepladsløsning. 
Den 30. april blev de sidste legeredskaber så en-
delig hængt op og de allersidste møtrikker e�er-
spændt. En legepladsinspektør kom samme dag 
forbi for at kontrollere, at alle legeredskaber samt 
faldunderlag er som det skal være og opfylder 
alle de mange krav, der gør at legepladsen er 
fuldt ud sikkerhedsmæssigt forsvarlig.  
Vi kunne derfor som planlagt holde officiel ind-
vielse fredag d. 1. maj kl. 10.30 og jeg vil gerne 
bringe en stor tak til alle de, der mødte frem for 
at dele den store dag med os! 
Indvielsen foregik helt e�er bogen med sange, 

tale og røde pølser, hvore�er det røde bånd en-
delig - især set fra elevernes synspunkt - blev 
klippet over, hvore�er skolens elever endelig 
kunne styrte ind og tage alle de spændende nye 
legeredskaber i brug for allerførste gang.
Der blev hele dagen leget på livet løs og alle hav-
de det herligt på den nye legeplads. 
Det var dejligt e�erfølgende at høre elevernes 
kommentarer som f.eks.: ”Tak for den nye lege-
plads – det er simpelthen den bedste skoledag 
nogensinde!” og ”Jeg glæder mig til weekenden, 
så skal vi bare op på skolen og lege både lørdag 
og søndag!”
Jeg skal da også love for, at der siden er blevet le-
get såvel i skoletiden, som om e�ermiddage og i 
weekender. Det er blevet fuldstændig, som vi 
havde tænkt os! Nemlig et lille hyggeligt ud-
flugtssted, hvor familier helt naturligt søger til, 
for at sidde og nyde en kop kaffe eller nyde en 
mad fra den medbragte picnickurv, mens børne-
ne leger på livet løs og har det sjovt.    
Vores idé var, udover naturligvis at sørge for go-
de udfoldelsesmuligheder for alle områdets 
børn, at legepladsen skal være et aktiv for hele 
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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

bysamfundet og fungere som en vigtig faktor i 
arbejdet med at profilere både Stenmagle og by-
ens skole på den bedst mulige måde og vi må på 
alle måder konstatere, at vi faktisk er kommet 
temmelig langt hen mod netop de�e mål.
Til sidst en lille bøn, vi vil fra skolens side gerne 
henstille til, at vi alle hjælpes ad med at sørge for 
at passe på vores nye legeplads, så derfor vil vi 
bede om at man undlader mad og drikkevarer 
på kunstgræsunderlaget, da der ikke er meget 

sjov i f.eks., at afslu�e en ellers vellykket tur ned 
ad rutsjebanen med at lande lige oven i en lever-
postejsmad med rødbede. Jeg er herudover også 
nødt til at anmode om, at det respekteres, at sko-
len har råderet over legepladsen i tidsrummet 
7.30 – 17.00 på hverdage. Når de�e er sagt vil jeg 
bare opfordre til at man nyder den nye lege-
plads! Se mange fotos på hjemmesiden.

Søren Ry�er Johansen
Skoleleder
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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

Alslib-annonce 2007  20/03/07  10:21  Side 1

Oplevelser siden sidst

Oprydningsdag i Fattighusets lager-
lokale
Lørdag den 25. april samledes en række aktive 
og fik ryddet ud, kørt affald væk og sat stålreoler 
op i »tromlerummet«. E�er at have kørt 4 trailer-
læs på genbrug spiste de aktive bylaugsfolk fro-
kost i det gode vejr, som ses på billedet til højre.

Den traditionelle forårscykeltur 
3. maj 2009
Vi kørte fra bylaugets hus Fa�ighuset kl. 10. I år 
gik cykelturen via Præstelyngen mod Nyrup og 
videre sydpå ad de små veje til Gyrstinge Sø, 
nord for søen. 

Vi holdt en lille pause på gravhøjen ved slusen 
og fortsa�e til fods langs søkanten.
Frokosten nød vi ved Kilden, hvor baptisterne 
havde voksendåb, som det står på en mindesten. 
Fra kildens vand tog vi friske forsyninger og 
fortsa�e mod Nordskoven.
Ca 4 timer e�er starten var vi tilbage i Stenmag-
le. Det var med frisk lu� i lungerne e�er en dej-
lig tur på landet, ved søen og i skovene.
Vejret var med os hele vejen - der kom ikke by-
ger før vi var kommet godt hjem.
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Igen i år var der affaldsindsamling
Som det er kutyme samlede vi affald ind langs 
Sorøvej igen i år i samarbejde med DN Dan-
marks Naturfredningsforening.
Bunken blev lagt til a�entning ved Stenmagle 
Forsamlingshus - herunder er nogle få af de del-
tagende med resultaterne.
Det blev til en ordentlig bunke - mest plast og di-
verse, men også et ødelagt bildæk og diverse me-
talgenstande ud over flasker og dåser! 
Der deltog mange i indsamlingen, som blev gen-
nemført søndag den 19. april fra kl. 10 til kl. 13. 

Linda Hesselmark
Uafhængig forhandler

Rønnevej 7  .  Stenmagle  .  4295 Stenlille
Tlf. 5780 5949  .  4081 5949
linda@westsecurity.dk  .  www.lindaskontorservice.dk

Verdens største producent af Aloe Vera
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ATTENTIF  tømrerarbejder 
V/ Kim Foget Jørgensen, Sorøvej 49, Stenmagle, 4295 Stenlille 

Vejret var fortrinligt og vi havde en hyggelig tur 
langs landevejen fra byskiltene mod nord til 
Merløsevej ved Stenlille.
Undervejs beny�ede vi lejligheden til at se nær-
mere på byens nye legeplads, der var under etab-
lering i skolegården og bag skolen.
E�er veludført dåd samledes deltagerne ved By-
laugets hus Fa�ighuset og nød de medbragte 
madpakker. 
De meget synlige gul-grønne veste er igen gemt 
væk. Til næste år skulle du tage at gå med... det 
er i en god sags tjeneste og smadder hyggeligt.
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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
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Ny lokal planteskole i Pladshuse

Anne Stines Stauder byder velkommen
Vores nye lokale planteskole i Pladshuse invite-
rer alle medlemmer af Stenmagle Bylaug og an-
dre interesserede fra lokalområdet til at komme 
ud på tur og se nærmere.
Ud over vores plantebede har vi indre�et os med 
parkering til 10-12 biler og en ca. 800 kvadratme-
ter slap-a-plæne. På planteskolen har vi indre�et 
16 bede, som altid er tilgængelige i åbningstiden. 
Vi har plantet ca. 340 forskellige stauder, så der 
vil være meget at se fra omkring først i juli til 
året ud med masser af planter i blomst.
Selve arealet, hvor planteskolen er indre�et, var 
præcis 1 hektar bar mark. Vi startede i august 
sidste år og har ha� vældigt travlt lige siden. Vi 
åbnede for salg 2. april i år stille og roligt og er 
kommet op i fart i takt med, at de stauder vi har 
specialiseret os i, blomstrer i stort tal sommer og 
e�erår.

Vi er Anne Stine Hansen og Finn Bruun
Anne Stine er fra Falster og har studeret til land-
skabsarkitekt på Landbohøjskolen og senere ar-

bejdet med planter på planteskoler i 4-5 år i Hol-
land for at lære praktik i Europas førende plante-
land.
Finn er en slags hjemmeføding af Stenmagle 
sogn, idet planteskolen er indre�et på hans for-
ældres jord, Øbrovej 2, Pladshuse. Finn gik i 
Stenmagle skole 1.-10. klasse i årene 1964-1974 og 
kom e�erfølgende i lære som planteskolegartner 
i planteskolen i St. Ebberup. 
Sammen har vi turdet starte en speciel plante-
skole med speciale i stauder og gode planteople-
velser for alle der kigger ind. Vi ser frem til at by-
de kunder og nysgerrige fra lokalområdet vel-
kommen blandt vore mange blomstrende stau-
der. Vi holder åbent 3-4 dage om ugen nemlig 
torsdag, fredag og lørdag kl. 10-17 samt søn- og 
helligdage i de tre forårsmåneder april, maj og 
juni også kl. 10-17. 

Venlig hilsen 
Anne Stines Stauder

Øbrovej 2, Pladshuse
4295 Stenlille

v/ Anne Stine Hansen og Finn Bruun
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Brunebanken

I ”Budbringer” nr 29 lovede jeg at følge op på, 
hvad der sker i forbindelse med fredningen af 
Åmosen. Sidste år byggede Dansk Naturfond en 
trappe ved Maglebjergsvinget op til toppen af 

Hvis du er i tvivl om du har betalt kontingent til Bylauget, så kontakt kassereren.
Bestyrelsen håber, at du vil fortsæ�e som medlem af Stenmagle Bylaug og betale kontingen-
tet for 2009 – hvis det ikke allerede er betalt. Kontingentet er uændret kr. 100,- om året for he-
le husstanden.
Ved at betale til Bylauget gennem netbank sparer du penge og glæder kassereren. Bylaugets 
bank er Danske Bank reg.: 3512 kontonummer: 3516 135 727.
Husk at skrive navn og adresse, så vi kan se hvor pengene kommer fra.

Med venlig hilsen kassereren 

Brune Banke. Samtidig med �ernede de nogle  
træer, der stod i vejen for udsigten over Åmosen.
Nu har de netop ryddet et stort område for træer 
og buske, og der er foreløbig anbragt et bord og 2 
bænke, hvorfra man kan sidde og nyde udsigten 
og samtidig evt. drikke sin medbragte kaffe.
Tag ud og kig, det bliver rigtig godt.

John Kristiansson
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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

Vandet vi drikker

Der har i den senere tid været en del angående 
arsen i drikkevandet forskellige steder i landet. 
Vi forsøgte at få Stenlille Vandværk til at sende 
os et par linjer, men det lykkedes desværre ikke. 
Til gengæld kunne vi finde de�e på vandvær-
kets hjemmeside www.stenlillevand.dk

Angående arsen i drikkevand
Højst tilladelige værdi ved forbrugers taphane er 
10 mikrogram pr. liter.  Ved seneste måling på 
vandværket var der 2,9 mikrogram pr. liter (se 
vandkvalitet - råvand analyse på hjemmesiden - 
www.stenlillevand.dk).

Naturlig arsen
Det meste arsen i vores drikkevand kommer fra 
naturen selv, men bestemte geologiske lag inde-
holder mere arsen end andre. Der er mest arsen i 
de geologiske lag, som er dannet i de have, som 
dækkede  Danmark indtil for tre til fire millioner 
år siden. Desværre ligger disse lag tit tæt på de 
lag, der indeholder meget rent grundvand. Høje-
re oppe er vandet til gengæld o�e forurenet med 
nitrat og pesticider.

Desuden er der generelt mere arsen i grundvand 
uden ilt i, og de�e vand findes også de dybere 
liggende dele af grundvandet. Problemet er, at 
arsenet i jorden ligger i en type jernforbindelser, 
der bliver nedbrudt, når ilten forsvinder fra van-
det. Derved bliver arsenet frigivet til grundvan-
det.

Rensning af grundvand
En del af det naturlige arsen bliver automatisk 
�ernet når grundvandet bliver renset for jern i 
vandværkerne. Men effekten af den rensning af-
hænger af typen af grundvand, så den er altså 
ikke altid lige effektiv.

Kilde: GeologiskNyt

Hold øje med vandspild
Husk at aflæse måleren jævnligt, så du ikke 
kommer til at betale mere end nødvendigt. 
Gennemsnitsforbrug for en person er ca. 40m³ 
om året.
Aflæsningsskema kan rekvireres ved henven-
delse til Stenlille Vandværk
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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

Gadekæret i Assentorp

Gadekæret trænger stærkt til oprensning og gen-
opretning, det er muligvis en opgave for Sorø 
Kommune eller for nogle raske fyre fra Stenmag-
le Bylaug og beboere i Assentorp. Desværre har 
jeg ikke mere helbred til det hårde arbejde, men 
jeg skal gerne være behjælpelig med råd og vej-
ledning, da jeg har stor erfaring med gadekæret. 
Jeg medsender nogle billeder af gadekæret, som 
det har set ud.

Hans . Assentorpvej 82-84 . Bag gadekæret

På bylaugsbestyrelsesmødet den 13. maj blev 
man enige om at stø�e forslaget fra Hans om 
oprensning af gadekæret i Assentorp og for-
skønnelse af pladsen. Vi vil tage kontakt til 
kommunen om mulighederne for de�e.

Red.

1. maj 1987
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Ved gadekæret 1909. I midten af billedet købmandsbutiken, bagved butiken forskolen, til højre for butik-
ken skolen, til højre for skolen skimtes den nuværende ejendom Assentorpvej 121, på marken over for 
butikken ligger nu det røde hus på hjørnet af Assentorpvej og Stenmaglevej, matr. nr. 11b.

Ved gadekæret 1. maj 1987.  Forrest i billedet det røde hus bygget 1913 Matr. nr. 11b, bagved den  om-
byggede købmandsbutik.

Ved gadekæret 1909 

I midten af billedet købmandsbutiken, bagved butiken forskolen, til højre for butiken skolen, 
til højre for skolen skimtes den nuværend ejendom Assentorpvej 121, på marken over for 
butiken ligger nu det røde hus på hjørnet af Assentorpvej og Stenmaglevej Matr. nr. 11b. 

Ved gadekæret 1 Maj 1987 

Forest i billedet det røde hus bygget 1913 Matr. nr. 11b, bagved den  ombyggede købmands-
butik. 

Ved gadekæret 1909 

I midten af billedet købmandsbutiken, bagved butiken forskolen, til højre for butiken skolen, 
til højre for skolen skimtes den nuværend ejendom Assentorpvej 121, på marken over for 
butiken ligger nu det røde hus på hjørnet af Assentorpvej og Stenmaglevej Matr. nr. 11b. 

Ved gadekæret 1 Maj 1987 

Forest i billedet det røde hus bygget 1913 Matr. nr. 11b, bagved den  ombyggede købmands-
butik. 
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Sekretær Marianne Justesen

Sekretær 
vrøvl

CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Vi har ha� forårsrengøring på hovedvejen fra 
Stenmagle til Stenlille og der var ikke så meget 
affald i år som sidste år. Det kan vi kun glæde os 
over, at der er lykkedes at ændre folks holdning 
til affald i naturen. 

Vi har ha� oprydning i Fa�ighuset for at få or-
den på vores mange ting og sager som vi har 
samlet ind til kræmmermarkedet d. 10- 12. juli 
2009.

Derfor er det nu tid til forårs rengøring i skabe 
og skuffer e�er ting og sager som du kan give til 
Stenmagle bylaugs bod på kræmmermarkedet. 
Har du noget som du vil skænke til bylauget så 
kontakt Sekretær Marianne Justesen og a�al 
nærmere.

Vi har ha� en dejlig cykeltur i begyndelsen af 
maj og nu ser vi frem til grundlovsfesten i Præ-
stegårdshaven med underholdning.

Sankt Hans a�en i fårefolden på Stenmaglevej 
17, og vi håber på at vejret vil arte sig så vi kan få 
en hyggelig a�en ved bålet med de varme pølser 
og kaffen med kager.

Bylauget arbejder på at få anlagt en petanqueba-
ne ved Fa�ighuset, som vil være til glæde for alle 
byens borgere.  Vi vil gerne gennemføre et eller 
flere 1. hjælpskurser her i byen, så alle har en 

Har du e-mail?

Vi vil gerne have oplyst din e-mail-
adresse, hvis du har en. Så kan web-
redaktøren sende dig aktuelle nyheder 
fra lokalområdet. Du kan til enhver tid 
meddele, at du ikke ønsker at modtage 
flere nyheder fra os via e-mail.  Brug 
gerne hjemmesidens kontaktformular 
- se www.stenmagle.dk

Venlig hilsen Martin



Budbringer nr. 38 – juni 2009   19

Kommende lokale arrangementer 

Fredag 5. juni: Grundlovsfest i præstegården, ar-
rangeret af menighedsrådet.

Tirsdag 23. juni kl. 19.30: Sankthansbål på 
grunden, Stenmaglevej 17.

Fredag 10.-12. juli: Stenmagle Kræmmermar-
ked, arrangeret af Forsamlingshuset. Bylauget 
deltager med en bod.

Rabat                 Marts/April
15%                      

                                

                                        V / Johnni Johansson 
                                        Engkrogen 6 
                                        4295 Stenlille
                 
                  E-mail. jj@jjsm.dk WWW.jjsm.dk   Mobil. 26857897 

Weekenden 22.-23. august:  Vinsmagning i 
Stenmagle, med pavilloner i Holmsgaards bag-
have, Sorøvej 57.  Kl. 11-15. 

Lørdag 5. september: Tur til Åmosen ved Jørgen  
Mogensen.  Start kl. 11 fra Forsamlingshuset.

Onsdag 30. september  kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 
og redaktionsmøde i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5. 
Deadline Budbringer nr. 39.

Onsdag 4. november  kl. 19.00: Bestyrelsesmøde 
i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5.

Onsdag 11. november kl. 19.30: Generalforsam-
ling i Stenmagle Bylaug, Fa�ighuset, Stenmagle-
vej 5. Forslag til behandling skal være leveret til 
et bestyrelsesmedlem senest den 4. november.

Onsdag 18. november  kl. 19.00: Bestyrelsesmø-
de i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5.

Søndag 29. november kl. 15.00: Julegudstjeneste i 
Stenmagle kirke med e�erfølgende juletræstæn-
ding i præstegårdshaven. Der afslu�es med æb-
leskiver og gløgg i konfirmandstuen.

mulighed for at lære de nye 1. hjælpsprincipper 
at kende. 

HUSK AT BESTYRELSEMØDERNE ER ÅBNE 
FOR ALLE MEDLEMMER AF BYLAUGET.

Henvend jer til sekretær Marianne Justesen (se 
bagsiden) for at få en dagsorden eller komme med 
forslag, som bestyrelsen skal tage stilling til.

Det er også ved henvendelse til sekretæren, at I 
kan få udleveret adgangskode til bestyrelsens 
lukkede område på vores hjemmeside.
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Bestyrelsen pr. 12. november 2008
Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16, 4295 Stenlille  henninghoejte@gmail.com  5780 5244
Kasserer Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Sekretær Marianne Justesen  Sorøvej 90, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5780 4062
Bestyrelsesmedlem Birte Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  steen.agathon@tdcadsl.dk  4636 2189
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   3689 1699
Bestyrelsesmedlem Martin Bertelsen  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  martin@mber.dk  4027 6599
Bestyrelsesmedlem Birthe Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bestyrelsesmedlem Bri�a Bech  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  sejersda�er@mber.dk  4098 8528
Bestyrelsesmedlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4296 Nyrup  booghelle@mail.dk  5780 5287
Suppleant Inge Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk  3689 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 3x9 m (2004)  kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 5x10 m (2007) kr. 250,-/påbeg.uge (dep. kr. 500,-) Marianne  5780 4062

Medlemsbladet – B��������� – og hjemmesiden – WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 39) er onsdag 30/9-2009 kl. 19, og bladet udkommer i løbet af oktober måned. 
Stof kan afleveres til redaktøren eller til et bestyrelsesmedlem (se ovenstående liste)!  Annoncer inde i bladet 
koster kr. 200,- pr. stk./nr. – For- og bagsideannoncerne er dog lidt dyrere.  Kontakt bestyrelsen herom. Der føl-
ger hjemmesidelink med, som linker til egen hjemmeside. 


