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EL-installationer • EDB/TLF Installationer
PLC Styring • Salg af hvidevarer
Aut. EL-installatør JESPER SCHRØDER
Stenmaglevej 19 · 4295 Stenlille
Telefon / telefax 57 84 01 20
Mobiltelefon 21 75 01 24

Lokal erhvervsmesse i Stenmagle
For alle med små erhverv/hobby med salg for øje.

En lokal erhvervsmesse?
Helt vildt, men ikke desto mindre er vi nogle
stykker, der synes det kunne være sjovt at vise
hvad vi kan/vore ting/os selv frem for alle jer
andre i lokalsamfundet.
Du kan også være med, hvis du har noget, du
tror kan være interessant for andre at købe!
Deltagerprisen skal blot dække husleje til Forsamlingshuset, rengøringen samt evt. annoncering – ialt max. 300 kr.
Vi forestiller os det kunne være en aften eller
en søndag eftermiddag i perioden ultimo september - oktober 1999, og at du, hvis du er
interesseret, deltager i et planlægningsmøde
sammen med alle andre interesserede, så vi
laver messen i fællesskab.

Assentorpvej 111, på tlf. 5784 0042, fax 5784
0041 eller pr. e-mail til bylaugets sekretariat:
lemann@grafisk.dk.
Samtidig vil vi gerne vide, om du er mest interesseret i en hverdagsaften eller søndag eftermiddag.
Du kan også bare udfylde og kopiere denne
lille kupon og sende/aflevere til Marianne i
Assentorp.

q JA, jeg er meget interesseret i at deltage
i en lokal erhvervsmesse.
helst: q hverdagsaften – q søndag

Navn:
Adresse:
Tlf.:
Erhverv:

Spørgsmål og tilmelding senest 1. juli 1999 til
messeudvalgsformand Marianne Fejerskov,

Frølund 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
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Stenmagle Bylaug indbyder til

Sankt Hans Fest
Onsdag den 23. juni – i »Fårefolden«, Stenmaglevej 17.

19.30
Åbning af folden, velkomst, grillerne tændes, pølser og brød, øl og vand,
– alt bliver solgt til favorable priser.

21.15
Båltale ved borgmester Vagn Guldborg, hvorefter bålet tændes.
Til sidst mulighed for snobrødsbagning.
Bylauget håber på stor tilslutning og godt vejr.
Men der bliver opsat et par pavilloner.
Hvis man har transportproblemer, er man velkommen til at
kontakte Vinni 5780 4941 eller Hanne 5784 0120, så vil vi prøve at hjælpe.

Knive og sakse slibes
M E TA L S L I B E R I

Kobber og messing pudses

v/ Anders Larsen
Mejerivej 20 · Stenmagle
4296 Nyrup

5780 3180
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Købmandsbutik
Kken på Stenmaglevej, Fredes butik. formåulturudvalget har besøgt købmandsbutik-

let var at få et skøn over hvilke midler, der
mindst skulle bruges for at standse forfaldet, og
vurdere hvorvidt det kunne være muligt for
Stenmagle bylaug at drive stedet, vel og mærke hvis andre investorer ville deltage/overtage
ejerskabet.
Der er mange forslag til, hvad der kunne
huses af aktiviteter der, dette fra internetcomputercafe, klublokaler til mindre arrangementer og medlemsaftener.
Det var med en vis respekt udvalget trådte
indenfor, stedet udgør en borgerkirke. Den virke og aktivitet der her har været i mindst tre
generationer gjorde et stort indtryk på udvalget. Der kræves ikke stor fantasi for at forestille
sig forholdene for 75 år siden, duften af nymalet kaffe blandet med kolonialvarer, mel og
petroleum. Kunderne, krydret med historierne
og nyhederne over disken. Den travle købmandsgård med udlevering af korn, foderstoffer og brændsel, som gennem tiden har været
kul, koks og briketter, for det sidstnævntes vedkommende indkøbt af købmanden på de nærliggende gårde, som havde briketpressemaskiner. Folkene der var med, hvem var de mennesker? Måske to piger umiddelbart efter konfirmationsalderen, en købmandskarl - komis,
pigerne som boede i de kolde værelser på loftet og karlen i kælderen, hvem var de mennesker, der sled gulve og trapper skæve og efterlod den patina, vi i dag kan iagttage og forsøge
at forevige med vore fotoapparater. Vi kan ikke
have alle vore indtryk i billeder, vi mangler
personlige historier fra forretningen, fra folk
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der har købt kotøjer, bindsler, sytråd, tjære,
søm og kalk, der efterlader sig en så masiv
ufortalt historie, som vi ikke selv kan tage
med.

Efterskrift
Der skal ofres minimum 120.000 kr. for at forretningen kan benyttes til de formål, som er
nævnt i indledningen, det omfatter simple ting
som indlæggelse af vand, toilet, delvis nye elinstallationer og varme. Sammenholdt med
købsprisen har bylauget besluttet, at projektet
ikke kan gennemføres med de ressourcer, der
kan imødeses fra offentlige fonde og lignende.
Derfor er det besluttet, at vi kun, såfremt en
købspris på ca. 400.000 kr. bliver aktuel, vil gå
seriøst ind i sagen igen.
Historien vil vi under alle omstændigheder
forsøge at bevare, det ovenfor er fri fantasi, så
derfor er vi meget interesseret i gode historier
fra alle om dengang forretningen var aktiv.
Henning Højte Hansen

Kræmmermarked 9.-11. juli 99
Åmpigerne fra Vemmelev – lørdag kl. 18.
legilde og underholdning med Synge-

med deltagelse
af bylauget

Så husk dagene 9.-11. juli på sportspladsen
bag Stenmagle Forsamlingshus.

Bylauget har ikke noget direkte med kræmmermarkedet at gøre. Det er Forsamlingshusets
bestyrelse der står 100 pct. for arrangementet.
Vi støtter det dog fuldt og helt, da det er et
godt og spændende lokalarrangement. Bestyrelsen i forsamlingshuset indbyder alle, der
gerne vil hjælpe (stå i bod, stille telte op, rydde op etc.) til at kontakte formand Chris Danskov på 5780 4475. Der er planlægningsaften
mandag d. 21. juni kl. 19 i forsamlingshuset.
Bylauget opfordrer hermed alle, der har tid og
lyst, til at bakke op om dette arrangement.

Specielt til børnene i lokalområdet vil vi opfordre til at komme med alle kæledyr til børnedyrskuet søndag. Det gælder alle former for
hovbærende dyr, – heste, kaniner osv., men
ikke klovbærende dyr, – grise, køer, får osv.
Dette har noget med lovgivningen at gøre.
Børnedyrskuet åbnes søndag 11/7 kl. 10 med
dyrlægekontrol, så vær klar og stillet op inden
da. Der er dommerbedømmelse og præmieuddeling kl. 13.30. Tilmelding om formiddagen. Pris kr. 20,- pr. dyr.

Bylaugets arrangementsudvalg har købt en
kræmmerplads, og vil her sælge ting og sager,
der er afleveret til bylauget på Mejerivej 8.
Ring på 5780 5711 / 5780 4476, hvis du gerne vil aflevere noget. Det kan nåes endnu.
Samtidig vil vi fra denne bod have brochurer
og opslag, der fortæller om bylauget, ligesom
man kan melde sig ind her. – Her er alle medlemmer til enhver tid velkommen til en hyggesludder, hvor ideer og initiativer frit kan luftes.
Preben

Børnedyrskue om søndagen fra kl. 10. Gratis
kaffebord lørdag kl. 9. Nimbus motorcykler
og Volvo Amazon klubbens biler lørdag. Kørsel med hestevogn for børnene…
Dette er blot et lille udsnit. Der sker meget
mere – Agility – Veteran traktor ringridning –
gratis sildebord – ja, vi kan blive ved.

Novation
Zoneterapi
Assentorpvej 111 · 4295 Stenlille
Tlf. 57 84 00 42 eller 21 23 80 41
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En kold skulder til Bylauget…
Itil foreninger i Stenlille kommune, ansøgte

forbindelse med uddeling af 5% pulje tilskud

Stenmagle Bylaug om tilskud til flere aktiviteter. Aktiviteterne var nøje beskrevet! – og efter
vor mening opfyldte alle projekterne kravene
om tilskud.
Ansøgningerne vedrørte eksempelvis tilskud
til afholdelse af Sct. Hans fest, tilskud til
istandsættelse af de gamle tromler, lokaler til
ungdomsklub mv.
Det var med en vis overraskelse at vi modtog afslag på alle ansøgninger og der var ingen
begrundelse eller ankemulighed anført som
det iøvrigt er krævet efter loven, så om afslaget
kunne vi kun gisne!
Puljen der er afsat til klubliv, fritidsarbejde
og folkeoplysning i kommunen er ikke
opbrugt, afslaget kan således ikke skyldes økonomi, derimod ledes tanken hen på bevillingsudvalget, hvem sidder der? Er det interessenter
i midlerne?
Stemmagle Bylaug bærer ikke nag, men
arbejder positivt videre med sagen og de
berørte projekter. Der vil igen ved første givne

GORM CHRISTENSEN
FLINTERUPVEJ 29
4180 SORØ

lejlighed blive fremsendt fornyede ansøgninger, vi håber så, at vi i mellemtiden har fundet
den stil i ansøgningerne, der muliggør folkeoplysningsudvalgets hjælp til opstart af projekter
og aktiviteter, til fælles glæde for alle borgerne
i Stenmagle, Assentorp og Vandløse.
Henning Højte Hansen

Klagen til kommunalbestyrelsen
Der er som nævnt i Hennings indlæg klaget til
kommunalbestyrelsen. I første omgang erkendte man blankt, at der var sket en procedurefejl.
Der skulle være både begrundelse og ankemulighed angivet i svaret.
Vi fik meget hurtigt et brev, hvori hver
ansøgning blev ridset op, og ud for hvert punkt
stod der stort set enslydende, at ansøgningen
ikke kunne høre under 5%-puljen, da det ikke
var noget nyt... derfor afslaget.
Hvis bylauget ikke er noget nyt, hvis tromleaktiviteten ikke er ny, hvis juletræ i Stenmagle
ikke er nyt, hvis … hvad er så nyt? Vi vil helt
undlade at benytte nogle af de andre ansøg-

TLF. 57 84 53 24
BIL 20 13 03 79

HÅRDE
HVIDEVARER
S E R V I C E • R E PA R AT I O N • S A L G
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ninger som eksempler, da vi kun er glade for at
disse foreninger får tilskud, men nøjagtig samme argument kunne være brugt, hvor der er
givet tilskud. Derfor føler vi, at det ikke er argumenter, men en ren affejning af bylauget. Vi
har derfor opretholdt klagen, og fået at vide, at
punktet er på kommunalbestyrelsesmødet den
30. juni. – sammen med kommunalbestyrelsens stillingtagen til, hvordan man vil takle et
lokalråd, som den i lokalplaner tilbage fra
1995 jo har efterlyst og antyder, at der skal
gives støtte til. Nu er vi på banen, og vil godt
opfattes som et sådan, – nu skal vi så se om
der er handling bag de mange positive ord...

Indenrigsministeriet støtter bylauget
Fra Indenrigsministeriets Landdistriktspulje har
vi fået bevilget penge til nogle bestemte projekter, specielt omkring kommunikation. Udgivelse af Budbringer kr. 40.000,- – Internet
hjemmeside kr. 20.000,-, til forbedring af Stenmagles enlige legeplads kr. 25.000,- og til at
undersøge erhvervslivet kr. 15.000,-.
Da vi fra starten ikke har værktøjer hertil, vil
vi ud af ovennævnte beløb pånær legepladsen,
etablere et sekretariat. Vi køber de nødvendige
værktøjer i form af bord, stole, telefon, compu-

Sorøvej fra Nord ind i Stenmagle

ter og internetopkobling samt den nødvendige
software. I sekretariatsfunktionen, som gratis
har nogle kvm. hos Lemann på Mejerivej 8, er
det p.t. Kennet og Preben der udgør sekretariatet, og som samtidig også laver Budbringer og
Internet hjemmeside. Nyt telefonnummer hertil er 5780 5711.

Også kulturmidler til bylauget
Af kommunens kulturmidler på kr. 20.000,har vi fået bevilget kr. 4.100,- til kulturarrangementer. I første omgang står beløbet som en
underskudsgaranti til Skt. Hans-arrangementet;
men da vi håber på, at det ikke giver underskud, vil der forhåbentligt være penge til
spændende ungdoms- og medlemsaktiviteter
til efteråret.
Tak til kommunens kulturudvalg for støtten.
Preben Lemann

Stenlille
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Ungdomssiden
Nhalvt år, og vi prøver stadigvæk at finde
u har ungdomsudvalget været i gang et

lokaler til en ungdomsklub. Det er en virkelig
hård og sej kamp, for man knipser ikke bare
med fingrene, og så har man et lokale. Nej,
det skal fra udvalg til udvalg, og så skal det
besluttes. Men bare rolig, vi opgiver ikke, vi
fortsætter kampen.

Spørgeundersøgelse
Vi arbejder på at lave en Ungdomsklub i Stenmagle for alle 11-24 årige (fra 5. klasse). Vi vil
høre, hvor mange der er interesseret. Er det
noget for dig, så gi’ en tilbagemelding til Kennet Kristensen, Sorøvej 82, 4295 Stenlille, tlf.
23 70 18 28.

Kære unge læsere
Da dette er et blad, som I skal kunne bruge, så
opfordrer vi jer stærkt til at komme med stof til
bladet. Adressen til Ungdomssiden er: Kennet
Kristensen, Sorøvej 82, 4295 Stenlille.

Spilanmeldelse
I dette nummer af Budbringer bringer vi spilanmeldelse af det nye
spil: Ridge Racer 4.
Ridge Racer 4 er et
bilspil, hvor man
har muligheden for
at vinde 320 biler. Det
gør spillet til det største bilspil hidtil.
Grafikken kører meget glidende og flot, der er
mange sindsyge biler, heriblandt en Maskot,
der kan køre omkring 319 km/t.
Karakter på en skala fra 1-10.
Vi giver den 8.

Ungdomsredaktion:
Kennet Kristensen
Dennis Runa
Sorøvej 82, Stenmagle, 4295 Stenlille.

Van den Bergh Foods
Stationsparken 25 • 2600 Glostrup • Tlf. 43 28 43 28 • Fax 43 44 54 45
Lokal repræsentant: Ole Jakobsen, Stenmagle • Tlf. direkte 43 28 43 46
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Køge Vandland
Ungdomsudvalget forsøger som nævnt at få
lavet en ungdomsklub. Indtil da vil vi lave
nogle ture/arrangementer, for at få kontakt til
flest muligt unge i lokalområdet.
Selve ungdomsudvalget er heller ikke et lukket land. Hvis du vil være med til planlægning
etc så kontakt omgående Kennet på 23 70 18
28. – Alle 11-24 årige er velkommen.
Vi ses forhåbentligt både til Skt. Hans og på
Kræmmermarkedet, men mandag den 19. juli
skal vi afkøles i sommerheden i Køge Vandland.

– Turen koster kr. 50,- incl. entré og transport. Vi har kun 16 pladser, så skynd dig at
tilmelde dig. Først til mølle princippet gælder… Seneste tilmelding er den 10. juli.
– Vi mødes kl. 11.00 på Stenmagle Skole, og
er hjemme igen samme sted kl. 18. Husk
madpakke/drikkelse til frokost.
– Bindende tilmelding til Kennet, Sorøvej 82 –
og der skal være forældreunderskift og betaling, før tilmeldingen er gældende.
– Der er mindst 2 voksne med fra bylauget!
Vedr. kørsel:
Vi har 2 minibusser. Har din far eller mor
mulighed for at være chauffør (alm. lille kørekort), vil vi meget gerne høre fra dem. – Hele
familien er selvfølgelig også velkommen til at
køre selv, og på den måde være med til at
frigøre pladser i minibusserne… I må gerne give os et praj, men betaler så ikke
kr. 50,- men kun jeres egen entre.

q

(Klip ikke - kopier eller skriv af)
JA TAK, jeg vil gerne med Bylaugets ungdom til Køge Vandland den 19. juli 99

Navn:
Adresse og tlf.
Forældretilladelse/underskrift
Kørsel:

q Jeg vil gerne være chauffør q Vi kører selv og betaler ikke kr. 50,-

Husk at aflevere kr. 50,- samtidig med denne kupon – senest den 10. juli til
Kennet Kristensen, Sorøvej 82, Stenmagle, 4295 Stenlille.
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Ingen kender kroens beliggenhed
Af Holger Jørgensen

V

ejene var så dårlige i tidligere tider, at det
er vanskeligt at forestille sig. Ofte var det
kun et hjulspor og en jordvej. Derfor var det
vigtigt, at der med mellemrum var kroer (læs:
overnatningsmulighed).
Christian II (1513-1523) beordrede, at der
skulle bygges kroer for hver to mil (15 km). På
landevejen mellem Holbæk og Ringsted var
der ikke kro i Ugerløse, men i Stenmagle og
Tostrup (Tåstrup ved St. Merløse). Der var dengang ikke en by der hed Sorø.

Det har desværre ikke været muligt at finde
andre oplysninger om kroen i Stenmagle.
Et andet sted nævnes en kro i Stenlille (men
det var dengang en landsby på 5 gårde). Det
har antagelig været smugkroer (læs: kroer
uden bevilling), som der var hundredvis af i
mange større landsbyer og langs alfarvej.
Roskildes første lutherske biskop tordner
mod smugkroerne og skriver bl.a.: »Han kan
da i det mindste tage en flaske med hjem til sig
og konen, i stedet for at blive på kroen, og på
hjemturen køre vognen i grøften og ødelægge

Dette billede har ikke noget med
fortællingen her at gøre, men vi
vil benytte lejligheden til at
efterlyse alle foto, illustrationer
og optegnelser fra gamle dage i
vort lokalområde. – Får vi rigtigt
mange spændende ting, vil vi
udstille dem i forbindelse med
en lokalhistorisk aften. Kom forbi Preben Lemann på Mejerivej
8. Såfremt du vil have materialet
med igen med det samme, kan
vi kopiere/scanne på stedet –
ellers laver vi blot en låneaftale.
Stenmaglevej 33 før Autolakeriets tid – (fotokopi på Lokalhistorisk Arkiv).

Kaj Nikolajsen
Stenmaglevej 34 · 4295 Stenlille
Tlf. 57 80 46 91 · fax 57 84 00 92 · bil 40 60 87 91

ASSENTORP
MURERFIRMA ApS.
Aut. Kloakmester

Jord · Kloak · Beton · Murerarbejde · Ny- og ombygning
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både heste og vogn«. Kirsten Boers: Af Ugerløse sogns historie skriver: »Veje i vor tids forstand har der ikke været i Ugerløse sogn før
langt op i tiden. Blev de for elendige kørte
man blot ud til siden og vejene kunne være
både 20 og 30 alen brede (10-20 m).
I en beretning i »Vestsjællands Avis« for
1826 skriver en rejsende: Han takker sin gud
og skaber, at han er komme over bakkedraget
(ved Brorfelde) og igen kan sætte sig op at age.
Først efter 1820 begyndte man at indgrøfte og
forbedre disse hovedveje.
Ved Ugerløse å (Åmose å) var der et vadested. Her blev der engang bygget en træbro,

Køb og Salg
Kaniner
Bortgives: 2 stk kaniner med udendørs bur.
Ring Hanne og Jesper 5784 0120.

Barnevogn og damecykel
Mangler du en barnevogn til dit barnebarn, så
koster den kun 200 kr. eller mangler du en
damecykel til 400 kr., så ring til Jørgen Primgaard på 5780 4202 efter kl. 16.

Palystation-spil
Er du ved at køre træt af dine gamle spil, så er
her nogle bilspil, som du måske synes om.
V-Rally + koder til 200 kr & Rally til 200 kr. –
Henvendelse til Stig på 5780 4841.
q

som i 1848-49 blev erstattet af en stenbro.
Denne blev ombygget i 1889. Dengang var
der ikke vej fra broen til Stenmagle, men til
Vandløse. På matrikelkortet i 1874 er der ikke
en vej til åen. Den ses som enn jordvej i 1918.
Først i 1937 blev den tinglyst. Indtil 1918 gik
vejen altså over Vandløse.
q

Sensommertur
Find kaffekurv og travesko frem,
og tag med til Kilden i St. Bøgeskov ved Gyrstinge sø.
Vi vil gå en tur, hvor Holger Jørgensen vil fortælle om kilden.
I tilfælde af regnvejr, vil vi drikke
kaffe indendørs.
Så sæt X i kalenderen søndag den
12. september. Vi mødes kl. 13
ved Stenmagle Forsamlingshus, –
der er ikke arrangeret transport,
men vi håber at kunne klumpe os
lidt sammen i bilerne. Snak evt.
selv med naboen hvis du har
transportproblemer, ellers ring til
Vinni 5780 4941 eller Hanne
5784 0120.
Vel mødt
Socialudvalget
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Stenmagle-sangen

Ønsker du ro i din sfære –
vælg da en sjællandsk by
hvor der er godt at være, –
een med det bedste ry.
Een hvor hver mand trives kun kan,
een med skole og kirke.
Een med kultur – Stenmagle dur, –
det bli’r dit livs bedste kur!
Her er der stræder og veje,
her er der sol-lyst liv.
Her kan hver sjæl få i eje
fremtid med perspektiv.
Her kan man nå højest på strå, –
her kan man være sin egen.
Und dig et hvil – Stenmagle-smil
får du i midtsjællandsk stil.
Stenmagleborgernes iver
trives, og alle ved,
når man hinanden giver
omsorg og hjælpsomhed,
får man igen. Og når en ven
trænger til lys og til glæde,
da er man klar, – Stenmagle har
sind, som den kærligste far.
Åh du, Stenmagle, min kære
– sjællandske bondejord –
her er der godt at være,
her kan hver borger, som bor
leve i fred – trives derved.
Her er der ro til at tænke!
Skøn så derpå, – Verden er blå,
selv når en dag synes grå!

Familie og Samfund Munke Bjergby
Byder på 10 spændende arrangementer hvert år, f.eks. her i
oktober, hvor maleren og fotografen Henrik Svane kommer til
Stenlille og viser sin spændende lysbilledsamling og fortæller
om Malergården m.v.

Bliv medlem af en aktiv forening for hele familien.
Henv. fmd. Alice Weber Jensen, 5826 0090 / sekr. Bente Hansen, 5780 4746.
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Aktivitetskalender

med aktuelle datoer fra vort lokalområde.

(Hvor anden arrangør ikke er anført først, er arrangøren Stenmagle Bylaug)
Torsdag den 17. juni
Økonomiudvalg: kl. 19 hos Jesper

Tirsdag den 14. september
Arr. Fam.og Samf. New Zealand (side 17)

Mandag den 21. juni
Arr. Forsamlingshus: Planlægn. Kræmmerfest

Onsdag den 29. september
Medlemsaften 19.30 (side 14) – Landsbyliv

Onsdag 23. juni
Skt. Hans bål på Stenmaglevej 17 (side 3)
Søndag den 27. juni
Arr. Langtvedgård: Åbent Hus (side 17)
Fredag-lørdag-søndag 9-10-11. juli
Arr.Forsamlingshus: Kræmmermarked (side 5)
Mandag den 19. juli
Ungdomstur Køge Vandland (side 8-9)
September-oktober
Lokal erhvervsmesse (side 2)
Onsdag den 1. september
Åbent medlemsmøde kl. 19-20
Bestyrelsesmøde kl. 20-22 (side 14)
Søndag den 12. september
Sensommertur til kilden kl. 13 (side 11)
Mandag den 13. september
Kulturudvalget: kl. 19 hos Henning

Tirsdag den 5. oktober
Arr. Fam. og Samf. Henrik Svane (side 17)
Onsdag den 6. oktober
Åbent medlemsmøde – kl. 19-20
Bestyrelsesmøde kl. 20-22 (side 14)
Onsdag den 3. november
Åbent medlemsmøde – kl. 19-20
Bestyrelsesmøde kl. 20-22 (side 14)
Torsdag den 4. november
Medlemsaften 19.30 (side 14)
Onsdag den 17. november
Generalforsamling kl. 19.30
Vi påtager os intet ansvar for at kalenderen er
fyldestgørende, men vi medbringer det, der
ved deadline foreligger. Det er således en
opfordring til alle områdets foreninger, grupper
og enkeltpersoner, der laver noget af almen
lokal interesse, til at sende det til os. Samtidig
en opfordring til alle vore egne udvalg m.v. om
at huske kalenderen!

LEMANN GRAFISK
– er også for private…

Alm. fotokopiering, farve-fotokopiering, – også overheads,
DTP-opsætning på grafiske computere af dit budskab • en flot fest-indbydelse med
dine illustrationer • Præsentationsfolder af hobby eller forening med farveprint i
små oplag eller rigtig offsettryk i stort oplag • Konvoluttryk i små oplag fra
500 stk. • Stempler med præcis din egen godkendte opstilling og evt. illustration –
også i farver • Streamers • Scanning af billeder til din computer o.m.a.
57 84 00 58 · aften 57 80 44 76 • Mejerivej 8, Stenmagle • Jeg er tit ude at køre, så ring først.
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Bestyrelsesmøde 4. maj 1999
Forkortet referat!
Det blev besluttet at afholde flere bestyrelsesmøder, og alle indledt kl. 19 med 1 times åbent
møde for alle medlemmer. Næste datoer er således 2. juni, 1. sept., 6. okt. og 3. nov. – og samtidig er generalforsamlingsdatoen fastlagt til onsdag den 17. november. Alle medlemmer kan så
allerede nu sætte kryds i kalenderen!

Nyt fra udvalgene
Det blev besluttet at socialudvalget deles i 2
selvstændige udvalg, – et arrangementsudvalg
og et socialudvalg.
Ungdomsudvalget forsøger at få lokaler, bl.a.
på skolen. Der planlægges tur til Køge Vandland 19/7.
Teknikudvalget har startet et tromlelaug op,
gennemført succesfuld underskriftindsamling
omkring cykelsti til Stenlille, forsøger at få
containere flyttet samt opsat bus-læskure på
Sorøvej, deltager i kommunens trafiksikkerhedsudvalg – og haft besøg af Kjeld Hansen,
Vandløse og John Ingversen, Assentorp, der
gav orientering om et projekt vedr. telebusser i
kommunen.

Kulturudvalget har besøgt købmandsbutikken
på hjørnet af Sorøvej og Stenmaglevej, og
skrinlagt alle drømme om noget projekt her,
idet salgsprisen er alt for høj.
År-2000 Nytårsprojekt skal have nogle tilsagn
fra interesserede, før der gøres mere. Henning
laver et lille indlæg til Budbringer.
Medlemsaftenerne i foråret har været godt
besøgt, og efterårets datoer er onsdag 29/9 om
landsbyliv med Ole Glahn og torsdag den
4/11 med en kunstner (sandsynligvis). Begge
aftener kl. 19.30 i Forsamlingshuset.

Økonomi og øvrigt
5%-ansøgningerne er af ukendte årsager totalt
afvist. Der skal klages herover, ligesom sagen
skal med i Budbringer. – Pengene fra landdistriktspuljen er fordelt, så vi nu arbejder videre
med de enkelte projekter.
Budbringer skal i år uddeles til alle husstande,
og pengene fra annoncerne går p.t. til aktiviteterne, idet der i år er tilskud til Budbringer.
Permanent bylaugsskilt sættes op ved Holmsgård.
Ref. Henning Højte Hansen

DEN DANSKE BANK
Hovedgaden 40 · 4295 Stenlille

57 89 04 20
Side 14 · Stenmagle-budbringer nr. 5 – juni 1999

Nyt arrangementsudvalg
Smentet på side 3, er der sket en reduktion af
om det fremgår af Skt. Hans bål arrange-

VI SKUBBER ALT TIL SIDE FOR DEM

ambitionerne i forhold til, hvad der var skrevet
om i sidste Budbringer.
Vi var i bestyrelsen 13 personer, og af samarbejdsmæssige årsager valgte hele arrangementsudvalget, mandag den 7. juni, kollektivt
at melde sig ud af bylauget.
Samarbejdet mellem dette udvalg og formand /præsidium fungerede ikke, og resultatet
blev desværre, at udvalget stoppede.
Heldigvis kunne der allerede tirsdag aften
dannes et nyt (midlertidigt) arrangementsudvalg, bestående af Hanne og Jesper Schrøder,
Svend Erik og Vinni Jensen, Henning Højte
Hansen og Kennet Kristensen. Udvalgets opgave er at gennemføre et reduceret program i forbindelse med Skt. Hans. Stedet er flyttet til
»fårefolden« på Stenmaglevej (mellem nr. 15
og 19). Har du brænde til bålet, er du meget
velkommen til at kontakte udvalget. Ring til
Jesper på 5784 0120 hurtigst muligt. – Endvidere står udvalget for bylaugets deltagelse på
kræmmermarkedet bag forsamlingshuset i juli.

Vi er ikke i tvivl om, at begge arrangementer
bliver en stor succes, men måske lidt anderledes, end hvad der oprindeligt var planlagt.
Til orientering for alle medlemmer, der har
en bestyrelsesoversigt, er de udgåede medlemmer Lotte Hornbæk, Vinni Mortensen, Gert
Nielsen samt Anja og Per Jørgensen.
Trods den beklagelige afslutning, skal der
lyde en tak til alle 5, for det arbejde, I har lagt
i bylauget.
Bestyrelsens øvrige 8 medlemmer fortsætter
uden at supplere sig (da der ikke er valgt suppleanter på generalforsamlingen), men opfordrer flest mulige medlemmer til at melde sig til
udvalg og arbejdsgrupper, hvis man har lidt tid
og lyst til overs. Vi har det rigtig sjovt i de forskellige udvalg.
Kontakt: Teknik·Vagn 5780 5534, Social·Helle
5780 5287, Ungdom·Kennet 2370 1828, Kultur·Henning 5780 5244, Arrangement- & Økonomi·Jesper 5784 0120 eller oldermand Preben Lemann på bylaugets nye telefonnummer
5780 5711 (alternativt prv. 5780 4476).
q

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.
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Har vi fået noget ud af arbejdet?
Nn – Og har vi så fået noget ud af vores
u har vi eksisteret i ca. et halvt år!

arbejde?

Det kunne vi passende spørge borgerne, som
er medlem i Bylauget om.
Hvis I spørger os, er svaret ja. Vi kunne selvfølgelig godt tænke os, at de ting vi arbejder
med, gik noget stærkere. Vi er klar over, at det
er emner, der skal frem og tilbage i udvalg,
både i kommunen og måske også i amtet, og
økonomien skal også følge med.
En ting er sikker. Vi har en god opbakning af
borgerne i hele området. Et eksempel: Der var
fantastisk opbakning omkring underskriftindsamlingen for cykelstien fra Stenmagle til Stenlille. Kommunen og Amtet er nu klar over, at
vores ønske er berettiget. – Af dem, der var
hjemme, var der kun 3 steder man ikke ønskede at skrive under. Det var principielt eller fordi man misforstod årsagen. En stor tak til alle,
der skrev under. TAK FOR HJÆLPEN.

CHRIS
JENSEN

Vi er ikke i tvivl om, at vi kan få et godt samarbejde med Kommune og Amt, og ikke
mindst med borgerne i vores område, for slet
ikke at glemme pressen. Får vi et nej til en sag,
og vi fortsat synes, den er berettiget, prøver vi
bare igen og igen. Omvendt kan fornuftig argumentation også betyde, at vi stopper en sag.
Det skal først og fremmest være sagligheden
bag de enkelte ting, der skal være afgørende.
Vi har en del emner vi arbejder med. Men er
der nogen, der har sager som kunne være af
fælles interesse for området, hører vi gerne fra
jer. Forudsætningen for at vi tager en sag op, er
selvfølgelig, at den kommer fra et medlem.
I forbindelse med de gamle vejtromler, er der
et lille udvalg der er i gang. Kunne du tænke
dig at være med, er du velkommen til at kontakte os. – Og med ønsket om et godt sammenhold (gør stærk!), ønskes alle en god sommerferie.
Vagn Dalbjerg Jensen
Teknikudvalget (5780 5534)

STENMAGLEVEJ 20 · DK-4295 STENLILLE

STENLILLE A/S

TELEFON 57 80 46 00
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Familie og Samfund Munke-Bjergby
Vforening for hele kommunens indbyggere,
i har erfaret, at Familie og Samfund er en

også selvom lokalafdelingen hedder MunkeBjergby.
Formand Alice Weber Jensen fortæller, at
kontingentet for 1999/2000 er kr. 220,- og
gælder for hele husstanden.
Arrangementerne er normalt kl. 19 på Munke-Bjergby skole. Man tager selv kop med, og
så er der kaffe/te/kage samt
foredrag/demonstration for kr. 15,- pr. medlem

Åben gård 27/6
I

lighed med sidste år åbner Langtvedgård
dørene for alle, der har lyst til at klappe
dyrene, besøge gårdbutikken, indtage den
medbragte madpakke eller blot nyde udsigten
og det smukke landskab.
Langtvedgård ligger på Højbodalvej 17,
mellem Assentorp og Stenlille. Her var tidligere grusgrav, som i dag er forvandlet til et kønt,
kuperet terræn, hvor græssende får, mohair-

og kr. 40,- for ikke-medlemmer, hvis intet
andet er nævnt.
Ved henvendelse til Alice (se annoncen),
kan man få tilsendt program. – De nærmestkommende arrangementer er tirsdag den 14.
september med foredrag om en cykeltur til
New Zealand og tirsdag den 5. oktober med
besøg af maleren og fotografen Henrik Svane.
Dette foregår på Stenlille Skole og koster kr.
25,- for medlemmer og kr. 50,- for ikke-medlemmer.
q

geder og heste kan bevæge sig langt omkring.
En lille sø omkranset af birke- og piletræer er
prikken over i’et. Også et par brogede grise,
katte, høns og en and nyder det frie liv på gården.
Arrangementet løber af stablen søndag den
27. juni 1999 kl. 13-17, og koster for voksne
20 kr., børn 10 kr. – Kaffe, te eller saftevand og
brød gratis.
q

STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE 57 80 50 60
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Nyt i bylauget

med vore arrangementer, samt lave små arrangementer efter behov. Ideer er meget velkommen. Har man transportproblemer i forbindelse med et bylaugsarrangement, så prøv at kontakte udvalget. – Ring til Vinni på 5780 4941
eller Hanne på 5784 0120.

Vore aktiviteter breder sig som ringe i vandet –
og det er bare dejligt…
Arrangementsudvalget, består nu af nogle nye
mennesker, som det fremgår på side 15. Her
forberedes Skt. Hans bålet i fårefolden på Stenmaglevej, og godt 2 uger senere bylaugets bod
på kræmmermarkedet. Skt. Hans bålet gennemføres på et lidt mindre ambitionsniveau
end tidligere, men vi håber fortsat på godt vejr
og god tilslutning. Kræmmermarkedet i juli
arrangeres af Stenmagle Forsamlingshus, og vi
har kun en bod, men opfordrer alle til at deltage 9.-11. juli for at gøre det til en rigtig lokal
sommerfest. Indsamling af effekter til salg for
bylauget, sker nu hos Lemann på Mejerivej.
Ring 5780 5711 (aften 5780 4476).

Et af vore medlemmer, Marianne Fejerskov fra
Assentorp, har foreslået at bylauget laver en
lille lokal erhvervsmesse til efteråret, hvor de
medlemmer, der driver erhvervsvirksomhed,
hobbyvirksomhed med lidt salg for øje o.l.
laver et aften- eller eftermiddagsarrangement i
Stenmagle Forsamlingshus. Dette er der nu
dannet en lille arbejdsgruppe omkring under
vort kulturudvalg. Kontakt Marianne på tlf.
5784 0042 eller 2123 8041, hvis du har lyst til
at deltage i messen.
Et andet medlem, Asta Noomi Jørgensen, fra
Digterhuset i Vandløse, har tilbudt, at vi kan
lave en sangaften hos hende. Hun både komponerer og digter (se Stenmaglesangen s. 12).
Dette flotte tilbud er givet videre til vort nye
socialudvalg, der sammen med Asta skal finde
en dato.

Det nye socialudvalg har nu 4 medlemmer;
Helle Runa, Mejerivej 17, Vinni Jensen, Stenmaglevej 21, Hanne Schrøder, Stenmaglevej
19 og Annette Lemann, Rønnevej 4. Her er
opgaverne at kontakte nytilflyttere og iøvrigt
bidrage med de sociale områder i forbindelse

G R A F I S K

T E G N E S T U E

s k i lt e & r e k l a m e
LOGODESIGN · SERIGRAFI · PORTRÆTTER

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

Tlf. 57 89 01 21
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Trods udmeldelsen af Arrangementsudvalget
har Gert på Holmsgaard sagt ja til at vi fortsat
kan have bylaugsskiltning på hjørnet af Sorøvej og Stenmaglevej. Tak til dig Gert, det er flot
gjort.
Michael og Anette Fager, Mejerivej 21, fra teknikudvalget, vil prøve at undersøge hvad der
kan gøres omkring busforbindelserne på Mejerivej, der blev ændret for et par år siden, så
skolebørnene ikke længere kunne tage bussen.
Teknikudvalget har endvidere nedsat et lille
vejtromlelaug, der p.t. består af Vagn, Henning, Jesper og Michael fra bestyrelsen. Andre
interesserede er meget velkommen, og bedes
kontakte Vagn på 5780 5534.

Budbringer
Bladet udkommer kvartalsvis, hhv. medio
marts, juni, september og december (± 14
dage under hensyntagen til bylaugets arrangementer). Deadline er normalt den sidste dag i
måneden før, medmindre andet er meddelt i
bladet forud.
Firmaer kan få en af de faste annoncer, og på
denne måde være med til at holde liv i vort lille bylaug. Kom med logo og tekstforslag, så
sætter vi en flot annonce op. – Kun for- og
bagsiderne er i farve. – S/h annoncerne koster
kr. 200,- pr. gang, farveannoncer dobbeltpris.
Kontakt Preben Lemann på telefon 57840058.
Preben
q

Stenmagle Budbringer udgives af Stenmagle
Bylaug
c/o Lemann Grafisk, Mejerivej 8
Stenmagle, Box 18, 4295 Stenlille
Ansv. Preben Lemann
Stof til næste nummer bedes afleveret
senest 31. august 1999
Nr. 6 udkommer september 1999

Langtvedgård

Besøgsgård

v/Ingelise Ørum Bertelsen
& Peer Friborg Mortensen
Højbodalvej 17, Assentorp
4295 Stenlille

Får og mohairgeder, heste,
to brogede frilandsgrise,
katte, fritgående høns, en
and og en kanin.
Alle interesserede grupper
er velkomne efter forudgående aftale.

Tlf./fax 57 80 43 44
E-mail: langtved@post9.tele.dk

Gårdbutikkens åbningstider
Hver tirsdag og onsdag kl. 13.30 - 18.30. Første søndag i hver måned kl. 13.30 - 16.30 samt efter aftale.
Skind, garn, plaider, strømper o.m.a. i uld og mohair. Ring efter vores folder og prisliste.
Bestillinger modtages på lamme-/gedekød og spegepølser.
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Kom med effekter til bylaugets bod på sommerens kræmmermarked den 9.-11. juli. Kan afleveres på Mejerivej 8. Ring venligst i forvejen til Preben på 57840058/57804476. Se side 5.

Nyrup VVS- og
El-service aps

Sandtoften 2 · 4296 Nyrup · Tlf. 57 80 30 33 · Biltlf. 20 12 63 15 · Fax 57 80 30 23

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 indog udland.
Interesserede grupper bedes aftale tid for besøg:
Stenlille Naturgaslager
Merløsevej 1 B, 4996 Nyrup
Telefon 4517 1707

– leverandør af dansk naturgas

