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Program
Kl. 15.00 
mødes vi i kirken, hvor 
der er gudstjeneste ved 
pastor Maria Hjort.

E�er gudstjenesten 
mødes vi omkring juletræet 
i præstegårdshaven. 
Her bliver juletræet tændt til et par fællessange. 

Juletræstænding i Stenmagle
Søndag den 2. december 2007

Bage�er byder menighedsrådet på æbleskiver og gløgg i konfirmandstuen,  og Stenmagle Bylaug 
sælger øl og vand til rimelige priser.  
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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

Alle ønskes hermed en rigtig god jul og et godt 
nytår. Vi håber, fra bylaugets side, at vi i det nye 
år  kan tilbyde mange gode arrangementer. 
Generalforsamlingen er netop løbet af stabelen. 
Det var en hyggelig a�en for dem der deltog. Jeg 
skal herfra ikke skose nogen for manglende del-
tagelse, dagen e�er et udmagrende folketings-
valg, præget af intriger og hvide løgne og e�er-
hånden grænsende til et amerikansk præsident-
valg. Vi er endnu ikke så interessante, at medier-
ne kan pace os og vil forsøge at sæ�e dagsorde-
nen. 
Her i Stenmagle Bylaug er det vores medlemmer 
og deres engagement, der skal bestemme farten 
med hensyn til vores formålsparagraf. Vi har for 
nylig ha� et glimrende eksempel med Sanne 
Lemanns indsamlingsa�en ”Spis, så de kan”.  
De�e var et godt eksempel på, at hvis man bræn-

der for noget, der er i tråd med Bylaugets linier, 
vil der være nogen til at hjælpe med at stable 
noget på benene. 
Vi vil ønske de nyvalgte suppleanter af bestyrel-
sen velkommen, og vi håber på et godt og inter-
essant samarbejde.
Fa�ighuset på Stenmaglevej har i årets løb dan-
net ramme om flere arrangementer. Der har væ-
ret a�oldt Åmoseforedrag, Økologisk a�en og 
flere bestyrelsesmøder. Vi har, fra en fond, mod-
taget stø�e til bl.a. renovering af el-installationer-
ne i huset. De�e er næsten udført og vi ser frem 
til snart at have både lys og varme (frostsikring). 
I forbindelse med kommunesammenlægninger-
ne har jeg tidligere udtrykt min betænkelighed i 
forhold til bylaugets fremtid. Jeg må heldigvis 
sige, at denne betænkelighed foreløbig er gjort 
helt til skamme, da der indtil videre har været en 
meget stor interesse for at indrage og informere 
foreningerne i yderområderne om nye opgaver 
og initiativer i  storkommunen. Jeg må under alle 
omstændigheder sige, at vi føler os godt behand-
let. Tak for i år, god jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Henning Højte Hansen
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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.
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Velkommen til vores nye bestyrelse

På generalforsamlingen onsdag d. 14. november 
var der valg til sekretariatet af kasserer Vinni 
Jensen, der blev genvalgt som kasserer for en ny 
3 års periode. 
Vi beny�er lejligheden til at byde velkommen til 
de nyvalgte suppleanter, som blev valgt til besty-
relsen på generalforsamlingen.
Vi vil især byde et nyt ansigt, Martin Bertelsen, 
velkommen som ny suppleant, men også et 
varmt velkommen til Birthe Kamper og Inge 
Kristiansson som suppleanter.
Er du en ildsjæl, der kunne tænke dig at deltage i 
bestyrelsesarbejdet i de næste to år, så 
meld dig som nyt bestyrelsesmedlem 
til et af de gamle medlemmer. Der er 
plads til alle, som skulle have lyst til at 
deltage i bestyrelsens arbejde. 
Budge�et for næste år blev vedtaget, 
men bestyrelsen er åben over for at 
foretage ændringer i de�e, hvis det 
skulle vise sig at være nødvendigt.  
Har du en god idé, så arbejder vi på at 
finde midlerne. Kontingentet er fortsat 

kr. 100,- pr. husstand pr. år (giro-
kort vedlagt de�e nummer).
På generalforsamlingen blev der 
vedtaget ændringer i bylaugets 
vedtægter, som kan læses på 
vores hjemmeside. Både forslaget fra bestyrelsen 
og Vagn D. Jensen blev vedtaget uden afstem-
ning.

Inventarliste
Pavillon 5x10 m, pavillon 3x9 m, dybfryser, span-
ske skillevægge samt en grill.
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En gang imellem tager livet en overraskende 
drejning, og mange ting falder på plads på me-
get kort tid. Det var, hvad der skete for os, og nu 
sidder vi med en modevirksomhed, der kan fejre 
3 måneders fødselsdag. Vi mødtes i mødregrup-
pen, hvor Me�e kom med Max og Lene med 
Jonas og Liva. Me�e var lige blevet færdig med 
designuddannelsen fra TEKO i Herning og ville 
ind og have et job i en stor modevirksomhed. Vi 
blev dog hurtigt enige om, at vi ville starte egen 
modevirksomhed, da Me�e havde ideerne til 
kollektionerne, og Lene var vant til økonomi, 
salg, marketing med mere fra egen virksomhed. 

Vi startede NONGROWNUPS over en kop kaffe 
i midten af august. I september havde vi mate-
rialet til første kollektion klar og i starten af okto-
ber vandt vi designerprisen »Den gyldne Contai-
ner 2007«. Det er tredje år, prisen uddeles blandt 
lovende unge designere, og ud over æren done-
rer Sourcing House arbejdstimer til en værdi af 
kr. 100.000 til hjælp med at få den første kollek-
tion op at stå. »Vi har ikke set noget lignende før 

og idéen er så god og med gode kommercielle 
muligheder, at vi ikke var i tvivl om, at de var 
værdige vinder af de�e års pris«, siger Lili Den-
ta, adm. dir. i Sourcing House. 

Vi laver undertøj og street wear i stærke farver 
med store humoristiske prints – tøj med en uhøj-

Modevirksomhed i Stenmagle

Lene (t.v.) og Me�e

Ny kropsholdning        med Ida P. Rolf metode

Ved at arbejde med kropsholdningen er det muligt at gøre op med tilbageven-
dende skavanker. Jeg behandler bl.a. folk med: Nakke-/skulderproblemer, 
rygproblemer, iskiassmerter, uro i benene og ben der kramper, di-
skusprolaps og smerter i armene p.g.a. computerarbejde.

Tina Madsen,  Mejerivej 18, Stenmagle, 4296 Nyrup, Tlf.: 57 89 11 99
E-mail: 5xmadsen@mail.dk
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tidelig og »I want a life less ordinary«-a�itude. 
Designet sidder godt og materialerne er af en 
lækker kvalitet. Humor, livsglæde og spontanitet 
er livsnerven og inspirationen i NONGROWN-
UPS. Vores mo�o er: »Youth has no age; it’s a 
state of mind«.

De sidste par måneder har været sjove og hekti-
ske. Vores første kollektion vises på modemessen 
i København til februar og sælges i butikkerne i 
e�eråret 2008. En del af kollektionen sæ�er vi 
dog direkte i produktion, så vi får noget tøj, vi 
kan sælge til butikker og via vores hjemmeside 
allerede fra februar 2008.

Lige nu sidder vi så le�ere forpustet og er i gang 
med hjemmesider, salgsmateriale, forberedelse 
af messe osv. Vi får fælles kontor hos Lene og 

glæder os til, der falder lidt ro på. Børnene star-
ter i dagpleje hos Susanne B. Larsen i Nyrup 
midt i november. Det bliver rart at få lidt arbejds-
ro, samtidig glæder vi os til at Susanne igen star-
ter som dagplejemor, da hun er en helt fantastisk 
dagplejemor og i øvrigt den første private dag-
plejemor i Sorøområdet.

I løbet af februar skulle vi gerne have den fulde 
kollektion på kontoret og have fået den første 
sending undertøj, så du er meget velkommen til 
at kigge ind, hvis du ønsker at se noget af vores 
tøj!

Mange hilsner
Me�e Brodersen, Stenmaglevej 25. 
Mail: mb@nongrownups.com
Lene Ærbo, Sorøvej 47. 
Mail: la@nongrownups.com

Se interview med os på 
www.sourcing-house.com 
under den gyldne container 
2007.

Se vores midlertidige 
hjemmeside på 
www.nongrownups.com

www.Booknet.dk
v/Annette LemannSalg af

Brugte bøger
annettes@bog.dk

Tlf.: 50 52 60 75
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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
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Den afmærkede rute er ca. 2,6 km lang og er af-
mærket med gule pile. Du må gerne tage hun-
den med, men den skal være i snor af hensyn til 
de vilde dyr og sporets andre besøgende. Husk i 
øvrigt at e�erlade naturen, som du gerne selv vil 
møde den. God tur!

1 FRA P-PLADSEN VED MAGLEMOSEVEJ
Sporet starter ved parkeringspladsen på Magle-
mosevej og går mod vest ned mod Åmosen. 
Fortsæt forbi Maglesvinget nogle få hundrede 
meter, til landskabet åbner sig med en stor ud-
sigt over mosen. Maglemosevej fortsæ�er ud 
gennem Kongemosen helt over til Bodal. Det er 
bl.a. her, at der er planer om at hæve vandstan-
den i mosen for at bevare alle de forhistoriske 
ting, der ligger i jorden. Men for at følge sporet 
vender man tilbage til Maglesvinget.

2 TRAPPE TIL MAGLEBJERG
Maglesvinget er i begyndelsen en vej, der går 
gennem åbent terræn og under højspændings-
ledningen. Ved sommerhusene fortsæ�er vejen 
som en smal sti gennem tæt beplantning. Kort 
e�er kommer man til trappen op til Maglebjerg. 
Området ejes af Danmarks Naturfredningsfor-
enings Naturfond. Grunden er arvet e�er en 
ældre dame, som boede i København. Den ligger 
20 m over det øvrige terræn, og der er en god ud-
sigt fra toppen over Åmosen, som er et af Sorø 

Sporet på kanten af Åmosen
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Torvet 27 · 4293 Dianalund 

45 12 18 30 
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kommunes allernordligste områder. Det er også 
et af de mest øde. Mosen har i oldtiden været tæt 
beboet, både langs bredderne og på øer og holme 
ude i mosen. Siden 1938 har Nationalmuseet 
foretaget omfa�ende arkæologiske og geologiske 
undersøgelser, og op mod 100 bopladser er kom-
met for dagen. Størstedelen af disse stammer fra 
ældre og yngre stenalder, og meget rige fund er 
gjort, for ældre stenalders vedkommende både 
indlands- og kystkultur. Tørvegravningens hi-
storie går langt tilbage. Allerede Ludvig Holberg 
og fæstebønderne på hans gods Tersløsegård 
syd for Åmosen kappedes i midten af 1700-tallet 
om at score den økonomiske gevinst ved at skæ-
re tørv i mosen. Åmosen var under 2. verdens-
krig Sjællands største leverandør af brændsel. 
Der blev sendt 75 togvogne med tørv af sted om 
dagen. Toget kørte fra Sandlyng Mose nær Bodal 

gods, som var et af centrene for tørvegravning, 
til Høng-Tølløsebanen eller til Veddebanen og 
videre til Østerport i København. Der ses stadig 
rester af spor på ruten. Fra 1940 til 1957 arbejdede 
omkring 1200 mænd og 400 kvinder med tørve-
gravning i området. Og børnene? De gik i Dan-
marks formentlig første »naturbørnehave«. De 
var tøjret med et 30 – 40 m langt reb om livet, så 
man var sikker på, at de ikke faldt i nogen af 
mosens huller, mens forældrene havde travlt 
med at rulle tørv. Meget har ændret sig siden 
dengang. Den gamle stationsbygning ved Bodal 
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DEN FRISKE

Fordi vi ikke er ligeglade

STENLILLE
Stationsvej 6  ·  Tlf. 57 80 50 60
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er væk, og det samme er de mange træhuse, som 
arbejderne boede i, samt det store spisested, hvor 
man kunne beværte 200 mennesker ad gangen. I 
1960 startedes en afvanding af en del af mosen, 
hvorved både biologiske og kulturhistoriske 
værdier er i fare for at forsvinde. Området er i 
Landsplandirektivet udpeget som beky�elses-
område, og store dele af området er fredet.

3 AD MAGLEBJERGVEJ
Der er ikke adgang videre fra toppen af Magle-
bjerg. Man skal ned ad trappen igen til Magle-
svinget, der fortsæ�er gennem en tidligere grus-
grav. Her udvides stien igen til en egentlig vej. 
Ved Maglebjergvej drejes skarpt til venstre ad 
denne. Til højre er der åbne marker. Området er 
en del af det oprindelige Assentorp sommerhus-
område, hvor grunde skulle udstykkes så store, 
at der på hver ejendom kunne være både brønd 
og septiktank til kloakering. E�erspørgslen e�er 
den type grunde var imidlertid så ringe, at pla-
nen blev opgivet. E�er at have passeret en ind-
hegnet granplantning på venstre hånd, drejes 
der til venstre.

4 INDIANERBAKKEN
Stien går nu gennem et gammelt grusgravsom-
råde. Det kaldes i folkemunde Indianerbakken, 

men det er uklart, hvor navnet stammer fra. Sti-
en slu�er ved Assentorpvej, hvor der drejes til 
højre.

5 FÅREFOLDEN
Hvor den indhegnede fold på venstre hånd slut-
ter, drejes til venstre op til lågen ind til folden. 
Færdsel gennem folden skal ske stille og roligt, 
da der går får. Det er forbudt at tage hunde med 
ind i folden, men det kan lade sig gøre at gå uden 
om den ved at følge pilene. Der er udgang fra 
folden ad en låge ud til P-pladsen, hvor sporet 
slu�er.

BOTANIK
Assentorp/Maglebjerg-området er beliggende på 
grusaflejringer fra istiden. Floraen i området be-
står derfor af tørketålende plantearter, der er i 
stand til at gro under de forhold, der hersker på 
sådanne tørre arealer. Om-
rådet er e�er sjællandske 
forhold meget specielt og 
rummer plantearter, der i 
Danmark hyppigst findes i 
Jylland. I og omkring det 
afgræssede overdrev ses 
store mængder af den på 
Sjælland sjældne Liden Fug-
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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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leklo, og mængder af tørbundsarterne Blåmunke 
og græsset Sandskæg præger indhegningen. Fra 
området som helhed kendes også flere arter af 
Museurt, som her i landet mest ses i Jylland.

FUGLE
Assentorp-området huser et rigt fugleliv. Af de 
mange fuglearter, man kan støde på, kan næv-
nes Skovsneppen. Denne spændende vadefugl 
flyver i de lyse sommera�ener sin karakteristi-
ske parringsflugt hen over området. Na�erga-

lens sang høres fra områdets 
fugtige arealer. Sidst på som-
meren kan man være heldig 
at høre Skovhornuglens un-
ger sidde og kalde fra træer-
ne i området. Også Natuglen 
ses hyppigt. Igennem hele 
året kan man støde på Rav-
nen og høre dens karakteri-
stiske, ru stemme.

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Du er gæst på lodsejerenes private ejendomme, 
og de har åbnet sporet for færdsel til fods. Sporet
kan delvis være trampestier, og derfor kan årsti-
den og planternes vækst påvirke passagen.

SPØRG LODSEJEREN
Lodsejeren vil gerne fortælle om, hvad der sker i 
landskabet lige nu. Du er velkommen til at ringe:
Je�e Linding, Baunelukket 6, 2820 Gento�e, Har-
dy Hansen, Assentorpvej 139, 4295 Stenlille, 
Svend Enevoldsen, Assentorpvej 115, 4295 Sten-
lille samt Sorø Kommune.

Projekt »SPOR I LANDSKABET« åbner marke-
rede spor i hele landet. Du kan downloade folde-
re på www.spor.dk - hvorfra teksten på disse 
sider er hentet. – Teksten til denne folder: René 
Andersen, Jørgen Birkedal, Flemming Nielsen 
og Klaus Nielsen. Tegninger Jørgen Løvgret og 
Bente Nielsen.
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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 SBM
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I sidste nummer af Budbringer bragte 
vi den fulde ordlyd af vore vedtæg-

ter, og du kan altid finde 
dem på hjemmesiden www.

stenmagle.dk  –  Her er så de 
ændringer, der blev vedtaget på ge-

neralforsamlingen den 14. november 2007:

§1 Navn
Foreningens navn er »Stenmagle Bylaug«. – Hjem-
mehørende i Stenlille kommune, 4295 Stenlille.
ændres til:
Foreningens navn er » Stenmagle Bylaug«, 4295 
Stenlille. Hjemmehørende i Sorø kommune

§2 Formål
d) Alle borgere i Stenlille kommune samt andre 
med tilknytning til kommunen kan væremed-
lemmer.
ændres til
d) Alle borgere i Sorø kommune samt andre 
med tilknytning til kommunen kan være med-
lemmer.

Vedtægtsændringer november 2007

§ 5  Generalforsamling 
e)   Alle medlemmer over 16 år er valgbare til 
bestyrelsen. Der kan vælges 1 voksen og 1 ung 
(16-24 år) pr. husstand. Oldermanden, sekretær 
og kasserer skal dog være min 18 år.
ændres til
Alle medlemmer over 16 år er valgbare til besty-
relsen. Oldermand, sekretær og kasserer skal 
dog være min. 18 år.

§6 Dagsorden på ordinær generalforsamling
d. Valg af revisorer.
ændres til
d. Valg af bilagskontrollanter.

Gældende e�er ordinær generalforsamling no-
vember 2007.
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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
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En flot kirkegård i Stenmagle
 En tur rundt i Stenmagle, der endte som en solskinshistorie.

Stenmagle kunne være en hyggelig lille landsby!
Går man en tur rundt i den lille landsby, bliver 
man skuffet.  Mange steder roder det under al 
kritik. En kærlig hånd kunne virkelig hjælpe.
En sovende landsby bliver det aldrig med den 
larm og rysten vi har fra Sorøvej, så det er man-
ge timer man er vågen. Det ville derfor være rart 
med noget kønt at se på, da hørelsen automatisk 
er nedsat.
Kære venner: Vi har en Genbrugsstation i Sten-
lille! 
Min vandretur ender på kirkegården, og her 

stiger humøret. Sjældent har jeg 
set en så velholdt kirkegård.
Her møder jeg to rare damer med hver sin hæk-
keklipper. Jeg får en hyggelig lille sludder med 
dem, og tænk, der er ca. 7000 meter hæk, der 
skal klippes på kirkegården i Stenmagle.  Det er 
en lille ting, som man slet ikke tænker på.
Jeg slu�er med at rose dem for den pæne kirke-
gård og opdager at mit humør er steget.
Jeg sniger mig dog hjem ad en bagvej for ikke at 
blive i dårligt humør igen.

Rønnevej 8.
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En modeltogklub i Stenmagle!

Igennem et lille årstid har nogle store drenge 
leget i en kælder i Stenmagle. 
Det er en klub for +40 drenge, og det er ren rå-
hygge. Det med togbanen er vist kun en und-
skyldning for de fleste af os, selv om der bliver 
malet og bygget lidt ind imellem. Klubben bliver 
kaldt »Stenmagle Sidesporet«, og har en lille 
hjemmeside – stenmaglesidesporet.dk – og ste-
det er i kælderen under Fredes gamle køb-
mandsbutik. Vi mødes hver 14. dag – tirsdage i 
lige uger kl. 19 – og så en gang i kvartalet laver vi 
en rigtig mandemiddag en fredag a�en, hvor der 
så bliver snakket lidt om, hvad det egentlig er, vi 
går og laver, og der bliver lagt lidt planer.
Er du i målgruppen, dvs. på dåbsa�esten en 
halvgammel mand over 40, men indvendig en 
stor legedreng, så har du mulighed for at høre 
nærmere og måske få lært et par andre store 
drenge at kende. Du kan tage fat i enten Gert 
(der ejer det hele) på tlf. 5788 6630 eller Preben 
(der står for skriverier og hjemmeside) på 4068 
0059. Vi lægger 20 kr. i en fælles kasse en gang 
om måneden, og så betaler vi ellers for de direk-

te udgi�er, dvs. til de sodavand vi drikker til 
møderne og indkøb af maden til kvartalsa�e-
nerne. P.t. er vi en 7-8 stykker, og i gennemsnit 
møder 5-6 stykker frem om tirsdagen, så det er 
mægtigt hyggeligt, men der er plads til et par 
lokale drenge mere, så tag bare fat i os.

Jes
per
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Her kan DIN annonce være!
Kun kr. 200,-

Ring til Preben på 40680059 og aftal nærmere!

Kære naboer
På Kragebjerg er der, som 
sædvanlig, gode oplevelser at hente.

Gospelkoret, Good News,
kommer 1. søndag i advent den 2. december.
Vi inviterer til kaffe og kagebord kl. 15.00. Kon-
certen er kl. 16.00 i salen.

Jul på Kragebjerg

Vi sælger løs af alle vores gode produkter fra 
gård og bageri, samt alle de fine lyskæder, jule-
uroer, kort og alverdens andre nørklerier. Når 
man samtidig lægger til at hyggen er i top og vo-
res legendariske café er åben, ja, så kan det ikke 
blive meget bedre.

Med venlig hilsen
Carsten Ørting Andersen

Pionergruppen på Kragebjerg, www.kragebjerg.net
Kragebjerg2, 4296 Nyrup, tlf.: 57 80 37 90

                   Julestue
                     Vi inviterer til julehygge fredag d. 7.               
                          december fra kl. 14-18. Den dag 
                          skal I simpelthen komme at høre 
vores band, og der bliver dukketeater for de 
små. 
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Den 13. oktober mødte 25 personer op til mit 
velgørenhedsarrangement til fordel for børne-
hjem i Kenya. Det resulterede i kr. 3.428,- som 
blev sendt videre med det samme. Det gav ca. 
30.000 kenyanske shillings, som vil blive brugt til 
mad og skolegang for hundredvis af forældrelø-
se og e�erladte børn. Regnskabet kan ses ved 
henvendelse til mig (se nederst). I lo�eriet vandt 
Holger og Edith Jørgensen 1. præmien, som var 
en flot uro og nogle mindre figurer, alle lavet af 
banan-blade, direkte importeret fra Kenya. Til-
lykke til dem. 

Så kan de spise

Endnu en gang tak til alle som deltog, eller done-
rede penge til arrangementet – uden jer ville Mer-
cy, Gabriel og Peter stadig være sultne.

Sanne Lemann
2855 7932 el. sannels8@hotmail.com

Alle havde hver især mad med, så det blev et her-
ligt tag-selv-bord.

»Ka' du så sørge for, at de bliver brugt fornu�igt« 
– selv pensionisten på Rønnevej var mødt op, 
trods fodboldlandskamp i TV...

CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00
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Sekretær Marianne Justesen

Sekretær 
vrøvl

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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Nu er vores generalforsamling overstået, og 
der blev vedtaget vedtægtsændringer, som 
kan ses i de nye vedtægter sammen med refe-
ratet fra generalforsamlingen på vores hjem-
meside. Der blev valgt nye suppleanter til be-
styrelsen på generalforsamlingen som vi by-
der velkommen i bestyrelsen. 
Nu vender vi kalenderen og begynder på et 
nyt år med masser af interessante arrange-
menter i bylauget. Vi glæder os til at se mange 
nye ansigter til de vore arrangementer, som vi 
a�older i løbet af året. Vi modtager også me-
get gerne forslag til arrangementer.
Henvend dig blot til et bestyrelsesmedlem 
med forslaget. 
På forrige bestyrelsesmøde blev det beslu�et at 
alle medlemmer kan få adgang til bestyrelsens 
lukkede område, som kræver brugernavn og 
adgangskode. 

Brugernavn og adgangskode kan fås ved hen-
vendelse til sekretær Marianne Justesen, hvor 
du skal opgive navn og adresse. 
Husk at vores bestyrelsesmøder er åbne for 
alle medlemmer, så mød op, hvis du har et 
forslag til bestyrelsen, som du ønsker vi skal 
tage stilling til. Kontakt et bestyrelsesmedlem 
for at få mere at vide om næste bestyrelsesmø-
de og datoen for mødet. 

Kommende arrangementer 
Søndag d. 2. december: Husk at der ved Stenlille-
hallen er Julemærkemarch kl. 10-11. – Here�er 
kan man tage til Juletræstænding kl. 15.00 i Sten-
magle kirke med gudstjeneste ved Maria Hjort og 
e�erfølgende hygge i præstegården.
Tirsdag 22. januar 2008: Info-a�en om Stenmag-
le Bylaug i Fa�ighuset kl. 19.30.
Søndag 3. februar: Fastelavn med børnegudstje-
neste og tøndeslagning i præstegården.
Søndag 13. april: DN-affaldsdag hvor Stenmagle 
bylaug samler affald ind på Sorøvej. 
Søndag 18. maj: Cykeltur i lokalområdet 
Mandag 23. juni: Skt. Hansbål på Stenmaglevej. 
Weekenden 11.-13. juli: Kræmmermarked i Sten-
magle med vores bod 
Onsdag 12. november: Generalforsamling i Sten-
magle bylaug.
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Bestyrelsesadresser pr. 14. november 2007

Oldermand Henning Højte Hansen  Engkrogen 16  4295 Stenlille hojte@stenmagle.dk 57 80 52 44
Kassemester Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A  4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk 57 80 49 41
Sekretær Marianne Justesen  Sorøvej 90  4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk 57 80 40 62
Bestyrelsesmedlem John Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@privat.dk 36 89 16 99
Bestyrelsesmedlem Birte Agathorn Stenmaglevej 23 4295 Stenlille steen.agathon@tdcadsl.dk 46 36 21 89
Bestyrelsesmedlem Kennet Kristensen Marienlunden 22 4296 Nyrup kennet@sponkie.dk
Suppleant Martin Bertelsen Stenmaglevej 6 B 4295 Stenlille
Suppleant Inge Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@privat.dk 36 89 16 99
Suppleant Birthe Kamper  Stenmaglevej 15  4295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32 
Bilagskontrollant Torben Kamper  Stenmaglevej 15  4295 Stenlille  tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Bilagskontrollant 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,-) Marianne  5780 4062
Pavillon 3x9 m (2004)  kr. 150,-/påbeg.uge (dep. kr. 300,-) Marianne  5780 4062

Medlemsbladet – B��������� – og hjemmesiden – WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 33) er den 1/3-2008, og bladet forventes at udkomme i slutningen af marts. 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 bestyrelsen herom. Der følger hjemmesidelink 
med, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. – Redaktionen til de�e num-
mer bestod af: Marianne, Inge, John K, Vinni, Torben og Preben.


