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Bestyrelsen pr. 11. november 2009    (uændret fra 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
Redaktør/webmaster Martin Bertelsen  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  martin@mber.dk  4027 6599
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 Birthe Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732
Bestyrelsesmedlem Britta Bech  Stenmaglevej 6 B, 4295 Stenlille  sejersdatter@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 BUDBRINGER – og hjemmesiden WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 43) er søndag 6/10-2010 kl. 19, og bladet udkommer i slutnin-
gen af oktober måned til alle husstande. Stof kan afl everes til redaktør og webmaster Martin 
Bertelsen (se ovenfor).  
Annoncer inde i bladet koster kr. 200,- pr. stk./nr. – For- og bagsideannoncerne er dog lidt dyre-
re.  Kontakt bestyrelsen herom. Der følger gratis hjemmesidelink med i annonceprisen. Annon-
cen afl everes som pdf-fi l. Evt. opsætningsarbejde aftales med Lemann Grafi sk (se forsiden).

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.: 57 89 11 99
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk

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

0

www.stenlilleblomster.dk

kl. 19.30 i Fårefolden, Stenmaglevej 17

Sankthansbål onsdag den 23. juni 

Kom og vær med til en hyggelig aften sam-

men med vennerne i vores telt og nyde en øl 

eller vand sammen. 

Kl. 19.30 åbner vi for grillen og kaffebaren 

med salg af pølser, is, øl, sodavand, kaffe, te 

og kager alt til rimelige priser. 

Kl. 20.30 holdes båltalen og bålet tændes, så 

vi kan sende heksen til Bloksbjerg. 

Hjælp os med at bygge et rigtigt fl ot Sankt-

hansbål på Stenmaglevej 17.

Vi mangler store grene og andet brandbart 

haveaffald, - men kun »rent« brandbart affald. 

Har du dette, så afl ever det gerne midt på 

grunden, Stenmaglevej 17, så vi kan bygge et 

rigtigt fl ot sankthansbål. 

Se nærmere om arrangementet på vores hjem-

meside www.stenmagle.dk

Dette fi ne stemningsbillede er 

fra Sankthansbålet 2009
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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 ...

Oldermand Henning Højte Hansen

Older-
mands-
ævl

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

Foråret lader vente lidt på sig, men det er nu ved 

at bryde igennem, vi har mange arrangementer 

der venter sammen med sommeren, vi glæder 

os til at fortsætte arbejdet i Bylauget med Sct. 

Hans og kræmmermarked. Men husk også 

grundlovsdag i præstegårdshaven, selv om det 

ikke er et bylaugsprojekt, så plejer det at være 

en rigtig hyggelig dag. Når vi ser tilbage har vi 

netop afholdt en vellykket cykeltur til Østrup 

skov. Naturligvis med de nødvendige stop 

undervejs, til hvil og fortæring og opretholdelse 

af væskebalancen.  Det var en fin tur.  Jeg kan  

anbefale at tage en tur selv, også selv om kondi-

tionen ikke er helt i top. For mit eget vedkom-

mende  havde jeg  kun minimal ondt bagi.

Hvis der i øvrigt bliver behov for motion eller 

der bare skal ske noget aktivt efter de mange 

grillmiddage der uvægerligt vil komme gennem 

sommeren, kan vi på det varmeste anbefale 

at benytte de grønne ”spor i landskabet” til en 

frisk gåtur sammen med familie eller venner og 

bekendte. Der findes en folder for hvert enkelt 

område og en af fordelene er at alle berørte 

lodsejere har erklæret sig positive over for pro-

jekterne, men til gengæld forventer en fornuftig 

opførsel fra de besøgende, øvrige oplysninger 

kan fås på www.spor.dk.

Tilbage til Stenmagle. Bylauget er blevet spurgt, 

om vi kunne medvirke til at lyset kunne være 

tændt om natten, til gengæld kunne det vente 

med at blive tændt til mørket falder på. Det 

problem vil vi gerne tage os af.

For at komme helt ind til benet har bestyrelsen 

besluttet at vi her i foråret vil tage en åben dis-

kussion med efterfølgende seriøs bearbejdning 

af Bylaugets funktion. Der skal nye ideer til. Alle 

forslag til både struktur og aktiviteter vil blive 

taget godt imod, alle indlæg fra læserne vil være 

velkomne og blive godt behandlet. Forslag kan 

sendes til bestyrelsen.

Som det sidste glæder bestyrelsen sig til at møde 

medlemmer og indbyggere fra området, det må 

være tiden hvor vi kommer ud af vores vinterhi.

Alle ønskes god sommer fra Stenmagle Bylaug

Henning Højte Hansen

For 5. år i træk holder kirken familiegrund-

lovsfest i præstegårdshaven i Stenmagle. Vejret 

plejer at være godt og stemningen hyggelig 

og underholdende. Har du ikke været med 

endnu, så pak din madkurv, og kom:

Kl.13.00 Sognepræst Maria Hjort byder vel-

kommen

Kl.13.05 Fælles frokostspisning og Live Jazz, 

som spiller hele dagen

Kl.13.30 Grundlovstale ved MF Jacob Jensen 

fra Venstre

Kl.14.30 Tryllekunstner optræder for børnene 

Kl.15.00  Springgymnasterne (SNIF)

Kl.15.45  Folkedanserne fra Stenlille

Kl.16.30  Sognepræst Maria Hjort siger tak 

for i dag, og fanerne bæres ud til 

 klapsalver.

Ud over det faste program kommer Stenlille 

FDF og laver bål med snobrød og leger med 

børnene. Vi synger et par danske sange, og der 

er salg af kaffe og kage samt øl og vand.

Børnene får en sodavandsis om eftermidda-

gen, og det er tilladt at spille fodbold for børn 

og voksne i haven.

Grundlovsdag i præstegårdshaven 
lørdag den 5. juni 2010
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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

Kræmmermarked den 16.-18. juli

Arr.: Stenmagle Forsamlingshus

Nu er det igen tid til det årlige kræmmermar-

ked i Stenmagle, hvor Bylauget er til stede med 

en bod. Vi sælger til fordel for Bylauget alle de 

effekter, som vi har fået i årets løb af medlem-

merne og andre bidragsydere. 

Vi modtager fortsat gerne ting og sager, som 

du mener at bylauget kan sælge på kræm-

mermarkedet den 16.-18 juli. Se efter i skabe 

og skuffer om der gemmer sig noget. Har du 

noget, så henvend dig til sekretæren Mari-

anne, 57 80 40 62 og vi finder ud af  at hente 

eller modtage dine ting. 

Kræmmermarkedet holder 20 års jubilæum i 

år. Lørdag aften er der jubilæumsbuffet med 

forret, 2 kødretter og dessert. »Duerne« kom-

mer og spiller både under maden og til dans 

bagefter. Søndag kl. 14-15 kommer Skælskør 

Marine Garde og spiller. Resten af program-

met er næsten som det plejer.

Vi opfordrer alle til at bruge kræmmermarke-

det på sportspladsen bag Forsamlingshuset 

som en slags uofficiel sommerfest for Sten-

magle og omegn, især i anledningen af 20 års 

jubilæet.

Vandreture – aftenture
Vi er nogle stykker, der mødes om onsdagen 

kl. 19 ved Fattighuset, Stenmaglevej 5, for at 

gå en tur.

Der må meget gerne komme flere med, og 

det er op til hver enkelt at være med til at 

bestemme turens længde og rute.

Nogen tager hunden med, andre kommer 

sammen med børn eller børnebørn eller tager 

naboen med. Nogen ønsker at gå tur uanset 

vejret, andre springer over, hvis vejret driller. 

Det er OK og helt op til hver enkelt. Medbring gerne kaffe/drikkevarer/krus.

Man møder bare frem, og dem, der er der kl. 

19, vandrer afsted på tur. Det er ikke organise-

ret på den måde, at man behøver melde afbud 

til en tovholder, for en sådan eksisterer ikke. 

Du må gerne tage vandrestok eller stavgangs-

stave med, hvis du har lyst til det. Husk 

fornuftige sko. Som oftest varer turen en time 

eller halvanden. Kom og gå med – det er både 

hyggeligt og sundt!

v/Benjamin Vohnsen . Sorøvej 59 . 4295 Stenlille
Tlf.  6022 0015  .  info@bv-group.dk  .  www.eye4u.dk

FORDI  VI  SER  ALT

P R O F E S S I O N E L  O V E R VÅG N I N G ,  G P S -T R AC K I N G  &  A L A R M
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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

E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

Annonce 2007  20/03/07  10:16  Side 1

Folk og Fund i oldtidens Stenmagle

I fortsættelse af vores Åmoseforedrag og -ture 

arrangeret af Jørgen Mogensen, har vi nu aftalt 

at han kommer og fortæller om oldtidsfund i 

Stenmagle sogn. Vort store sogn strækker sig 

fra Kongemosen til Kyringe ved Gyrstinge sø.

Onsdag den 13. oktober kl. 19.30 

kommer Jørgen Mogensen derfor i Fattighuset, 

Stenmaglevej 5 i Stenmagle, med et spænden-

de power-point foredrag og guider os fornøje-

ligt igennem stenalder, bronzealder, jernalder 

og vikingetid, sådan som den formede sig på 

vor egn. 

Der inddrages de nyeste forskningsresultater. 

En mængde af de fund, der er gjort i Stenmagle 

sogn, vil indgå og blive set i en større sammen-

hæng.

4 bålhytter i naturen i Sorø kommune
Foredrag af Jørgen 
Mogensen onsdag d. 
13. oktober kl. 19.30 i 
Fattighuset i Sten-
magle

Som vi skrev i Budbringer nr. 39 og 40 om 

naturcenter-satellitter, er der opført og indviet 

4 bålhytter rundt om i Sorø kommune.

I den nordlige ende af kommunen er 2 

bålhytter, nemlig den ved Assentorp ud mod 

Maglebjerg og Store Åmose, som vi skrev om i 

nr. 40, og en ved Bodal og Lårup Skov nordøst 

for Niløse. Du kan se 

meget mere om hytterne, 

deres placering, brugerkort 

og regler for brug m.v. på 

hjemmesiden www.kongs-

kildenatur.dk/brugerkort.

html

Der findes bålsted med 

grillrist midt i hytten samt 

borde og bænke, men 

hverken strøm, vand eller 

toilet.

Kongskilde Friluftsgårds 

naturafdeling står for hyt-

terne og gennemfører kurser for alle interes-

serede, der vil låne en nøgle for at bruge en 

hytte. Her i 2010 er det gratis at tage bruger-

kort og låne en bålhytte for alle, der bor i Sorø 

kommune.

Billedet er fra indvielsen af Assentorp-hytten 

den 21. november 2009.
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Linda Hesselmark
Uafhængig forhandler

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

Verdens største producent af Aloe Vera

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

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

Set og sket
Vi har haft affaldsindsamling 

den 18. april, sikkerheds-

møde den 21. april,

og endelig en god 

cykeltur den 2. maj
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ATTENTIF  tømrerarbejder 
V/ Kim Foget Jørgensen, Sorøvej 49, Stenmagle, 4295 Stenlille 
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Jesper annonce 2007  20/03/07  10:33  Side 1

Nabohjælp og godt naboskab
Nabohjælp har vist sig at nedbringe indbrud, 

hærværk og anden kriminalitet med mellem 

16 og 26%. Desuden har det den side gevinst, 

at beboerne oplever større tryghed, mere 

socialt liv og større respekt og tålmodighed 

med hinanden. 

I Stenmagle og omegn kan vi organisere 

nabohjælpen mere eller mindre fast, men jo 

mere organiseret, jo bedre virker den. Du kan 

aftale med din nabo, at I holder øje med hin-

andens boliger og får det til at se ud som om, 

der er nogen hjemme, selv om I er bortrejst. 

På den måde bliver det sværere for tyvene at 

vurdere, om huset står tomt.

Snak sammen og prøv at få alle med. Vær 

opmærksomme på boliger, hvor beboere 

ikke selv har mulighed for at deltage aktivt, 

f.eks. pga. alder eller handicap. Det er heller 

ikke alle, der ønsker at indgå i denne form for 

fællesskab. Nogen bygger sit et fort og sætter 

alarmer, lys, video og dobbeltlåse op på alle 

vinduer og døre, – og nogen kan slet ikke 

lide, at tale om risikoen for indbrud. Det må 

selvfølgelig respekteres, men disse mennesker 

må så også acceptere, at andre foretager sig 

noget i fællesskabet, som ikke kan undgå at 

få betydning for dem også. Så tal om tingene, 

uanset holdning:

Tal om risikoen for indbrud i jeres •	

område.

Hold jeres lokalområde pænt og rent, •	

– det signalerer, at nogen passer på 

området.

Når nogle beboere i forvejen lufter hund •	

eller går tur i området, vil de måske holde 

lidt ekstra øje.

Tal med hinanden, hvis der har været •	

indbrud i området.

Hvis du ser et indbrud eller et forsøg på ind-

brud, så kontakt politiet. Vurdér om du – evt. 

sammen med andre beboere – kan overvåge 

eller tilbageholde tyven, indtil politiet kom-

mer. Men sæt ikke liv og helbred på spil.

Giv hinanden besked, når I er bortrejst. Giv 

også et telefonnummer eller en adresse, så I 

kan få fat på hinanden.

Sørg for, at din nabos hus ikke ser tomt ud, og 

få ham til at gøre det samme hos dig, når du 

er væk.

Sørg for god vedligeholdelse og renholdelse af 

både dit eget område, og alle fællesområder 

i lokalområdet. Affald sender et signal om, 

at beboerne ikke tager sig af området, og det 

øger risikoen for indbrud. 

Udover disse eksempler, kan I måske finde på 

andre ting, blot ved at snakke sammen – nabo 

med nabo – om disse ting. Mere besværligt 

skal vi ikke gøre emnet. Så start med det. 

Bylaugets affaldsindsamling er et kraftigt 

signal til omverdenen, at her tager vi os af 

hinanden. Holdninger som at »det er samfun-

dets opgave« eller »jeg gider ikke samle andres 

skidt op« er heldigvis ikke længere så udtalte, 

som de var i starten. Vores førstehjælpskurser 

i marts og sikkerhedsmødet i april, der både 

forud og efterfølgende har været i lokalpres-

sen, sender også et tydeligt signal til omver-

denen (og tyvene), at vi passer på hinanden. 

Vi har efterhånden et godt fællesskab her i 

Assentorp-Stenmagle-Vandløse.

Snak sammen

Hold fællesarealer rene

Hjælp hinanden
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Rabat                                                            Marts/April
15%                                                                    
                                             

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

Har du e-mail?
Vi vil gerne have oplyst din e-mail-
adresse, hvis du har en. Så kan web-
redaktøren sende dig aktuelle nyhe-
der fra lokalområdet.  Brug gerne 
hjemmesidens kontaktformular - se 
www.stenmagle.dk

Venlig hilsen Martin

Sekretær Marianne Justesen

Sekretær 
vrøvl

Efter en grundig rengøring på Sorøvej og en 

dejlig cykeltur i vores skønne natur er det nu 

tid til at nyde sommerens dejlige arrangemen-

ter i Stenmagle.

Det begynder med grundlovsfesten 5. juni i 

præstegårdshaven, en dejlig fest. Vi fortsæt-

ter med bylaugets sankthansbål i Fårefolden 

på Stenmaglevej, hvor vi sender heksen til 

Bloksbjerg med manér. Vi slutter sommerar-

rangementerne med kræmmermarkedet på 

sportspladsen – byens uofficielle sommerfest, 

som i år fejrer 20 års jubilæum.

Efter alle disse dejlige fester er det tid til efter-

årets arrangementer med foredrag af Jørgen 

Mogensen om Folk og Fund i oldtiden, og 

endelig er der generalforsamling for Bylauget.

Kommende lokale arrangementer: 

Lørdag den 5. juni
kl. 13-17. Grundlovsfest i Præstegårdshaven, 

arrangeret af Menighedsrådet.

 

Onsdag den 23. juni
kl. 19.30. Sankthansbål i Stenmagle, Sten-

maglevej 17.

Fredag den 16. juli – søndag 18. juli
Stenmagle Kræmmermarked, arrangeret af 

Stenmagle forsamlingshus.

Onsdag den 25. august 
kl. 19.00. Bestyrelsesmøde i Fattighuset, 

Stenmaglevej 5.

Onsdag den 13. oktober
kl. 19.30. Foredrag om Folk og Fund i oldti-

dens Stenmagle og omegn, v/Jørgen Mogen-

sen, i Fattighuset, Stenmaglevej 5.

Onsdag den 17. november 
kl. 19.00. Bestyrelsesmøde i Fattighuset, 

Stenmaglevej 5.

Onsdag den 24. november 
kl. 19.30. Generalforsamling for Bylauget i 

Fattighuset, Stenmaglevej 5.

Forslag til behandling på generalforsamlingen 

skal være leveret til et bestyrelsesmedlem 

senest den 17. november. 

Onsdag den 1. december 
kl. 19.00. Bestyrelsesmøde i Fattighuset, 

Stenmaglevej 5.

Husk at bestyrelsesmøderne er åbne for 
alle medlemmer af bylauget.
Henvend dig til sekretær Marianne Justesen 

for at få en dagsorden eller komme med et 

forslag, som bestyrelsen skal tage stilling til.

Hvis du er i tvivl om du har betalt 
kontingent til Bylauget, så kontakt 
kassereren.

Bestyrelsen håber, at du vil fort-
sætte som medlem af Stenmagle 
Bylaug og betale kontingentet for 
2010 – hvis det ikke allerede er be-
talt. Kontingentet er uændret kr. 
100,- om året for hele husstanden.

Ved at betale til Bylauget gennem 
netbank sparer du penge og glæ-
der kassereren.
 
Bylaugets bank er Danske Bank 
Reg.:  1551,  kontonummer: 3516 
135 727.

Husk at skrive navn og adresse, så 
vi kan se hvor pengene kommer 
fra.

Med venlig hilsen 
kasserer

Vinni Jensen 



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

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


