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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

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
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 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

Udlejningseff ekter 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. 40) er onsdag 18/11-2009 kl. 19, og bladet udkommer i starten af december må-
ned til medlemmerne. 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 dyrere.  Kontakt bestyrelsen 
herom. Der følger hjemmesidelink med, som linker til egen hjemmeside. 

Juletræstænding søndag d. 29. nov.

Juletræstænding efter gudstjenesten søndag 29. november kl. 15

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

Vi tænder juletræet i Stenmagle første søndag i Advent den 29. november e� er gudstjeneste i Sten-
magle Kirke kl. 15. Traditionen tro ser vi frem til en rigtig hyggelig e� ermiddag i konfi rmandstuen. 
Menighedsrådet byder på gløgg og æbleskiver i konfi rmandstuen. 
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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

Vi  starter på et nyt bylaugsår og kan her før nyt-
året se tilbage på et godt år i bylauget,  blandt an-
det var vi nominet til årets landsby i 2008. I fina-
len tabte vi, men som du kan se nedenfor, har vi 
nu en ny chance.  
Vi skal først a�olde vores generalforsamling, 
læs om den inde i bladet. Men før generalfor-
samlingen har vi planlagt vælgermøde sammen 
med Stenlille Handels-, Håndværker- og Borger-
forening, Nyrup og Omegns Borgerforening og 
Munke Bjergby Borgerforening. Vi er ikke gået 
ind i politik, men er kun med til at arrangere 
vælgermødet, hvor alle partier er velkomne. Vi 
mener derfor, at det er helt i ånd med bylaugets 
vedtægter, nemlig oplysning.
Here�er kommer de tilbagevendende arrange-
menter, såsom juletræstænding i præstegården, 
fastelavn, affaldsindsamling, cykeltur i nærom-
rådet, Sct. Hans og kræmmermarked. Men først 
og fremmest generalforsamling, mød op og kom 
med din mening.
Igen i år er vi blevet nomineret til årets landsby 
af Sorø kommune. Sorø kommune sender heref-
ter vores materiale videre til et landsdækkende 
panel, der så vælger Danmarks landsby 2009. 
Det kunne være sjovt, hvis Stenmagle et år kun-
ne blive årets landsby i Danmark. Jeg tror ikke 
det bliver i år, fordi der hvert år er et emne. Em-
net i 2009 er ”Eksempler på samarbejde med de 
nye storkommuner” og ligger ikke lige til højre-

benet for Stenmagle Bylaug. Det samarbejde fø-
ler vi ikke, at vi har fået den store erfaring i.
Naturligvis skal vi samarbejde med vores stor-
kommune Sorø, og vi er i gang. Det første pro-
jekt gælder oprydning i og ved Assentorp gade-
kær på hjørnet af Stenmaglevej og Assentorpvej, 
hvor de fleste af os til tider kommer forbi. Det 
trænger stærkt til en oprensning, så det har vi 
foreslået Sorø kommune med et tilbud om hjælp 
til selvhjælp.
Slu�eligt vil jeg henvise til vores hjemmeside, 
der opdateres o�e, og det er en levende side, 
hvor du kan følge med i bylaugets arbejde. Besøg 
den og giv os din responce.

Med venlig hilsen
Henning  Højte Hansen

I denne tid, hvor vores generalforsamling nær-
mer sig og kommunevalget planlægges, er det 
uundgåeligt, at vi mindes John Alex, der så tra-
gisk døde i sommer, alt for tidligt og uventet for 
os alle. Vi vil savne ham til generalforsamlingen, 
og vi vil her udtrykke vores tak for hans hjælp til 
bylauget gennem årene.

HHH
 

Generalforsamling 11. november 2009 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for medlemmerne i henhold til vore vedtægter. 
Den foregår i Fa�ighuset, Stenmaglevej 5, onsdag den 11. november 2009 kl. 19.30.
                      
DAGSORDEN
     1            Valg af dirigent/referent.
     2            a      Oldermandsberetning og godkendelse heraf.
                   b      Udvalgenes beretning.
     3            Fremlæggelse af revideret regnskab og inventarliste, og godkendelse heraf.
     4            Indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 4. november.
     5            Fremlæggelse af budget.
     6            Fastsæ�else af kontingent (bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 100,00 pr. 
                   husstand pr. år.).
     7            a      Direkte valg til sekretariatet. 
                           Valg af sekretær for en 3 års periode. Marianne Justesen modtager genvalg.
                   b      Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg i år for ny 2-års periode er 
                           Bri�a Bech, Bo Eriksen og Birthe Kamper, som alle 3 genopstiller. 
                   c      Valg af minimum 2 suppleanter.
                           Inge Kristiansson genopstiller som suppleant 
                           Hanne Jensen genopstiller som suppleant
                   d      Valg af 2 bilagskontrollanter. Leif Hansen og Torben Kamper modtager genvalg
      8           Eventuelt. 

Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses på side 2. Hvis du vil vide mere om arbejdet, så ring 
gerne til en af dem. Der er altid plads til en ny aktiv ildsjæl i bestyrelsen. 
E�er generalforsamlingen er bylauget vært ved et let traktement inkl. drikkevarer.
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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

Kursus i førstehjælp

Stenmagle Bylaug har planlagt 2 førstehjælps-
kurser i samarbejde med Dansk Røde Kors. Der 
planlægges afviklet et kursus på 6 timer en lør-
dag og et på 12 timer over 2 lørdage eller i en 
weekend. Kurserne vil foregå på Stenmagle Sko-
le. De endelige datoer er ikke fastlagt, men de 
planlægges a�oldt i begyndelsen af 2010. Der vil 
være plads til 15 på hvert kursushold.
 
Indholdet på kurserne vil være:

 6 timers kurset: Hjerte-Lunge-Redning og Liv-
reddende førstehjælp. Man lærer at give første-
hjælp trin for trin ved hjertestop og ved større 
ulykker i trafikken.
 
12 timers kurset: Hjerte-Lunge-Redning, Liv-
reddende Førstehjælp, Sygdomme og Tilskade-
komst. Man lærer at give førstehjælp trin for trin 
ved hjertestop, ved større ulykker samt første-
hjælp ved pludselig opståede sygdomme samt 
ved mindre ulykker og skader. Desuden vil man 
få Dansk Røde Kors førstehjælpsspil.
 

Der udstedes bevis e�er kurset.  Kurserne vil 
formentlig være gratis for deltagerne.
 

For at vi kan bedømme interessen beder vi om, 
at alle interesserede tilmelder sig allerede på nu-
værende tidspunkt. Det skal ske til Bri�a Bech 
på Sejersda�er@mber.dk eller pr. telefon til 40 98 
85 25 e�er kl. 18. Du bedes oplyse navn, adresse, 
telefonnummer og mailadresse. Husk at oplyse 
hvilket kursus du ønsker at deltage i. På hjem-
mesiden www.stenmagle.dk kan du indtaste og 
sende en tilmeldingsblanket.
 
Hvis du har spørgsmål til kurserne er du vel-
kommen til at kontakte Bri�a Bech. Nærmere in-
formation vil følge i det næste nummer af Bud-
bringeren, men følg også med på Stenmagle By-
laugs hjemmeside www.stenmagle.dk. 

Stenmagle Bylaug. Regnskab 2009
Periode 1. okt. 2008 til 30. sept 2009

       Kontosaldo        Gruppesaldo
Kontonr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

100 Budbringer-annonceindt. 13.200,00
110 Budbringer-trykkeomk. 10.048,13

Budbringer overskud 10.048,13 13.200,00 3.151,87

170 Kontingent-indtægt 2009 5.800,00
171 Kontingent 2009 Forudbet. I 2008 1.500,00

Kontingent 2010 Forudbet. I 2009 1.500,00
180 Fonde / gaver/ andre indtægter 4.860,00
181 Tilskud fra Sorø Kommune 12.000,00
980 Renteindtægt: Bank / Giro 50,05

Kont. og andre indt. I alt 0,00 25.710,05 25.710,05

190 Div. Omkostninger:
Porto/udbringning 165,00
Gebyrer 517,00
Tryksager/kontor 953,50 1.635,50

191 Mødeomkostninger 201,00
195 LAL-kontingent + LAL møde 2.355,00
200 Gaver 690,75

Kontor og adm. i alt 4.882,25 0,00 4.882,25

300 Juletræstænding 328,00 328,00
310 Generalforsamling 233,00 233,00
320 Fastelavn 1.262,20 1.262,20 0,00
325 Forårs cykeltur 0,00 0,00 0,00
330 Kulturaftener / div. Arrangementer 2.036,06 2.036,06
331 10 års jubilæum   3.455,48 3.455,48
340 Skt. Hans fest 173,50 173,50
350 Bestyrelsesarr. 966,15 966,15
354 Fattighuset 358,00 358,00
355 Kræmmermarked 4.274,00 4.274,00
360 Internet 2.736,00 2.736,00
364 Skurvogn 0,00
365 Ungdomsaktiviteter 0,00
371 Vedligehold af aktiver 0,00
400 Nyindkøb        foldebukke 897,00 897,00

1502 Afskrivning 800,00 800,00
Øreafrunding
Aktiviteter i alt 11.809,69 4.447,50
DRIFT TOTAL 16.691,94 33.309,42

Årets resultat 16.617,48

STATUS Aktiver Passiver
1010 Bank indestående 24.301,56
1015 Giro indestående 13.218,91
1020 Kassebeholdning 588,00
1400 Kreditorer
1500 Debitorer
1510 Forudbetalt kontingent 1.500,00

STATUS TOTAL 38.108,47 1.500,00
Egenkapital 36.608,47
Balancekontrol 38.108,47 38.108,47

2000 Egenkapital primo 22.172,14
Årets resultat 16.617,48
Overført til 2010 1.500,00

Ny egenkapital 37.289,62
Regnskabet godkendt : dato

.



8   Budbringer nr. 39 – oktober 2009 Budbringer nr. 39 – oktober 2009   9

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

§ 1 Navn 
Foreningens navn er »Stenmagle Bylaug« 4295 Stenlille. 
Hjemmehørende i Sorø kommune

§ 2 Formål 
a) Bylaugets formål er at styrke alt af interesse for by-
ens og omegnens beboere, - herunder at styrke sam-
menholdet og medvirke til en positiv og konstruktiv at-
mosæfære, samt at varetage almene interesser i relation 
til det offentlige og andre organisationer. 
b) Vi ønsker specielt at styrke børne- og ungdomsar-
bejdet ved altid at arbejde for at have et aktivt ungdoms-
udvalg, der understø�er idébestemt og samfundsenga-
gerende aktiviteter, hvortil der er kny�et deltagerbeta-
ling. 
c) Bylaugets arrangementer omfa�er studiekredse, 
foredrag og debatskabende aktiviteter, hvortil der er 
kny�et deltagerbetaling.
d) Alle borgere i Sorø kommune samt andre med til-
knytning til kommunen kan være medlemmer.

§ 3 Bestyrelsen 
a) Bestyrelsen består af en oldermand, en sekretær, en 
kasserer (fmd. for økonomiudvalg), samt 6 ekstra med-
lemmer, så der i alt er 9 medlemmer i bestyrelsen.
b) Oldermanden, sekretær og kasserer danner bylau-
gets sekretariat, og kan træffe alle nødvendige hastebe-
slutninger. Sekretariatets beslutninger skal forelægges 

bestyrelsen på førstkommende møde. 
c) E�er bylaugets etablering i 1998 afgår oldermanden 
e�er 1. år, sekretær e�er 2. år (2000) og kassereren e�er 3. 
år (2001).
d) Alle øvrige vælges for en 2-årig periode.
e) Udvalgsformandsposterne fordeles af bestyrelsen 
på 1. bestyrelsesmøde e�er hver ordinær generalforsam-
ling via alm. flertalsafstemning. 
f) Bestyrelsen har møde mindst 6 gange årligt.
g) På generalforsamlingen vælges mindst 2 supplean-
ter (gerne flere), der i valgt rækkefølge kan træde ind i 
bestyrelsen, såfremt nogen udgår.
h) Man udgår af bestyrelsen, såfremt man ikke kan/vil 
være aktiv i mindst 1 udvalg.
i) Såfremt et sekretariatsmedlem afgår i utide, skal be-
styrelsen vælge et midlertidigt sekretariatsmedlem 
blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer indtil næste ge-
neralforsamling, der så direkte skal vælge en ny person. 
j) Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indgår 
suppleant (e�er rækkefølge) i den resterende periode. 
Suppleanten ersta�er ikke den afgåede persons funktio-
ner. E�erfølgende bestyrelsesmøde tager beslutninger 
vedr. funktionerne. 
k) Bestyrelsen afgør selv, om suppleanter indbydes til 
bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

§ 4 Hæ�else/regnskabsår 
a) Foreningen forpligtes ved underskri� af 2 bestyrel-

sesmedlemmer, hvoraf den ene skal være Oldermanden 
eller sekretæren.
b) Oldermanden kan meddele foreningen kasserer 
fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåe-
de forpligtigelser.
c) Foreningen hæ�er alene med sin formue og ingen 
medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæ�er person-
ligt for foreningens indgåede forpligtigelser.
d) Regnskabsåret er 1. oktober – 30. september.

§ 5 Generalforsamling 
a) Generalforsamlingen er højeste myndighed.
b) Den a�oldes 1 gang årligt i november måned.
c) Kontingentstørrelse vedtages på generalforsamlin-
gen.
d) Alle fremmødte medlemmer fra 16 år har stemme-
ret.
e) Alle medlemmer over 16 år er valgbare til bestyrel-
sen. Oldermanden, sekretær og kasserer skal dog være 
min. 18 år.
f) Alle valg og beslutninger vedtages ved simpelt 
stemmeflertal uanset antallet af fremmødte.
g) En generalforsamling skal være indkaldt ved an-
noncering i en husstandsomdelt ugeavis - eller i med-
lemsuddelt blad/seddel – senest 3 uger før.
h) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge 
før generalforsamlingen.
i) En ekstra ordinær generalforsamling kan indkal-
des, hvis en �erdel af de registrerede medlemmer eller et 
flertal i bestyrelsen kræver det.

§ 6 Dagsorden på ordinær generalforsamling
 1. Valg af dirigent/referent.

 2. a. Oldermandensberetning og godkendelse  
   heraf.
  b. Udvalgenes beretning.
 3. Fremlæggelse af et revideret regnskab og 
  inventarliste, og godkendelse heraf.
 4. Indkommende forslag. 
 5. Fremlæggelse af budget.  
 6. Fastsæ�else af kontingent.
 7. a. Direkte valg til sekretariat.
  b. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
  c. Valg af min. 2 suppleanter.
  d. Valg af bilagskontrollanter. 
 8. Evt. 

§ 7 Opløsning 
a) Bylauget kan kun opløses på en generalforsamling 
– Der skal være 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer 
herfor på en ordinær generalforsamling. Såfremt de�e 
ikke kan opnås skal der være simpelt flertal på en e�er-
følgende ekstraordinær generalforsamling.
b) Der holdes auktion over bylaugets aktiver og inven-
tar. Det indkommende beløb, samt evt. midler i bylau-
gets kasse, overføres til velgørende formål e�er general-
forsamlingens flertalsafgørelse 

Stenmagle, oktober 2008

Oldermand Henning Højte Hansen.     Kasserer Vinni Jensen.        
Sekretær Marianne Justesen.    

Gældende fra ordinær generalforsamling november 
2008.

Gældende vedtægter
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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

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

Julemærkemarch
søndag 6. december

Affaldsindsamling 
søndag den 18. april

Fastelavn sø. 14. feb.

HUSK kryds i kalenderen ved 18. april: 
Affaldsindsamling på Sorøvej i samarbejde med 
Danmarks Naturfredningsforening. Vi mødes 
ved Fa�ighuset, Stenmaglevej 5, kl. 10.00

Husk Fastelavnssøndag den 14. februar 2010. Sid-
ste år var det med start kl. 10.30 i kirken, - med 
gudstjeneste der kunne forståes af børn, og alle 
må komme udklædt i kirken. E�er gudstjene-
sten er der tøndeslagning i præstegården, og ef-
ter det spiser vi pølser og en fastelavnsbolle i 
konfirmandstuen. Arrangementet sker i tæt 
samarbejde med pastor Maria Hjort. - Men tjek 
kirkeblad og hjemmeside for at få tidspunktet 
bekræ�et.

Gå for en god sag den 6. december  – sammen 
med 23.000 andre

Mere end 10 millioner kr. indsamlet
 
Rigtig mange mennesker glæder sig til at indle-
de julemåneden med at deltage i Julemærkemar-
chen. Hver første søndag i december – og i år, 
søndag den 6. december, for 33. gang – starter 
flere end 23.000 deltagere fra 63 forskellige start-
steder i landet. De betaler for at gå 5 eller 10 km, 
og overskuddet går ubeskåret til Julemærkefon-
dens arbejde. 
Alle er meget velkomne til at gå med.  
Kort fortalt starter man mellem kl. 10 og 11 fra 
Stenlille-Hallen og har betalt enten 20 kr. (for et 
diplomstartkort) eller 50 kr. (for et medaljestart-
kort). Spar 15 kr. pr. medalje ved tilmelding in-
den den 15. november 2009. 

Det er Liv i Stenlille der lokalt står for arrange-
mentet - se mere på www.livistenlille.dk

Grundlovsfesten fredag den 5. juni

For 4. år i træk havde vi et brag af en Grundlovs-
fest hos vores præstefamilie i præstegårdshaven. 
Vi glæder os allerede til næste år.

Sankthansbål tirsdag den 23. juni

Fårefolden på Stenmaglevej var igen i år godt be-
søgt til Sankthansa�en, hvor skoleleder på Sten-
magle skole, Søren Ry�er Johansen, stod for bål-
talen. Allerede nu har vi fået en henvendelse om 

at hælde brændbart affald af på grunden, og vi 
må henstille til, at de�e absolut ikke bliver gjort. 
Hvis vi kommer til at mangle brænde, vil vi sen-
de et lokalt opråb ud en gang til foråret.
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ATTENTIF  tømrerarbejder 
V/ Kim Foget Jørgensen, Sorøvej 49, Stenmagle, 4295 Stenlille 

Kræmmermarkedet i Stenmagle 
10.-12. juli

Stenmagle Forsamlingshus fik igen i år gennem-
ført et godt kræmmermarked, og da vejret var 
super »kræmmervejr«, fik vi i bylauget også en 
rigtig flot omsætning. Vi kan opbevare ting i vo-
res bylaugshus, så hvis du har noget værdifuldt, 
som du gerne vil donere bylauget, og ikke selv 
kan opbevare det til næste sommer, så kontakt 
gerne Marianne Justesen på 5780 4062 for at a�a-
le nærmere.

Vinsmagning hos GN-Tømreren 
22.-23. august

For 2. år i træk har der været vinsmagning i 
august måned i Holmsgårds have. Det er med til 
at give et frisk og festligt indslag i Stenmagle, og 
arrangeres af flere lokale firmaer. Vi håber det 
bliver gentaget næste år.

Åmosetur med Jørgen Mogensen  
lørdag den 5. september

Igen i år fik vi sat vores »faste« Åmose-guide, 
Jørgen Mogensen, stævne, til en dejlig tur. Den-
ne gang lidt udenfor vore egne grænser, idet vi 
fik set de mange vandmøller i området fra Bro-
mølle og tæt nord for denne, og vi slu�ede ved 
Tissø, hvor det lykkedes Jørgen at mane ovenstå-
ende billede frem i vores fantasi. Tak til Jørgen 
for en herlig og blæsende frisk tur. 

Tur til Planteskolen på Øbrovej 
onsdag den 9. september

Vi var på besøg hos »Anne Stines Stauder«, der 
åbnede i 2009, og vi var en række lokale borgere, 
der tog på en a�entur til planteskolen. Der var 
rigtigt mange blomstrende stauder, ikke mindst 
forskelligfarvede asters. Der var mulighed for at 
købe nye stauder til haven eller se på de mange 
forskellige stauder, der findes. Nogle af stauder-
ne kan dog først købes næste forår.

Både Anne Stine og Finn fortalte levende og 
yderst interessant om deres arbejde med at frem-
avle de helt utroligt mange forskellige arter af 
stauder og græsser.
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Omfartsvej udenom Stenmagle

Stenmagle Bylaug har indsendt bemærkninger 
til den nye kommuneplan, og under punktet 
»Trafik, veje og stier / Lokalråd/lokalforeninger« 
har vi som pkt. 50:

Stenmagle Bylaug ønsker en omfartsvej for 
at aflaste Stenmagle.

Kommentaren hertil er: Sorøvej gennem Sten-
magle er en statsvej. Hvis der skal etableres en 
omfartsvej kræver det, at Sorø Kommune e�er 
grundigt analysearbejde går i dialog med Vejdi-
rektoratet. Ønsket er hermed bemærket, men vil 
ikke indgå i kommuneplan 2009.

Ønsket er videregivet til Fagcenter Teknik og 
Miljø, der vil medtage det i kommende priorite-
ringer i forhold til dialogen med vejdirektoratet 
om anlægsarbejder på statsvejne�et.

Bylauget vil here�er gerne høre meninger fra 
borgerne i Stenmagle og omegn, hvad der evt. 
skal gøres mere. 

Kommunen har taget pænt imod og videregivet 
til Teknik og Miljø. Vi kan så bare vente - på sam-
me måde, som vi gjorde i den gamle Stenlille 
Kommune - eller vi kan presse mere på. Et slogan 
i foreningsverdenen lyder: »Vi kan, hvis vi vil«.  
– Men vil vi? ... og her må du også på banen! 
Benyt gerne kontaktblanke�en på hjemmesiden 
www.stenmagle.dk og kom med din mening om 
de�e og andre emner. Vi har brug for, at også du 
er aktiv i lokalsamfundet.

Forslag fra Naturafdelingen på Kongskilde:
Etablering af naturcenter på Kongskilde Fri-
lu�sgård med satelli�er ved Store Åmose, 
Dianalund og Bromme 

Vision
At binde Sorø Kommune sammen fra nord til 
syd indenfor natur og frilu�sliv

Formål
At give borgerne i Sorø Kommune mulighed at 
beny�e de varierede tilbud indenfor naturople-
velser og frilu�sliv, der findes på et naturcenter.

At give borgerne flere muligheder for frilu�sop-
levelser. Når man færdes i naturen og oplever 
mange forskellige sanseindtryk øges ens velvæ-
re. Man får en bedre fysisk kondition og kom-
mer i psykisk balance.

At etablere naturcenter-satelli�er som udgangs-
punkt for at gå på opdagelse i natur og landskab 
forskellige steder i Sorø Kommune med forskelli-
ge former for flora, fauna og landskaber:

Grønt sundhedsværksted ved Store Åmose 
ved Stenlille
Eksempler på oplevelsesmuligheder på stedet: 
Ferske enge med tørveskær, sumpet skov, høj-
mose, tørre bakker og sandede overdrev. Smelte-
vandsdal med stor afstrømingsflade fra sidste is-
tid. Kulturspor e�er tørvegravning. Fredede om-
råder med meget værdifulde kulturspor fra 
Stenalderen. Naturplejet overdrev. Arealet, hvor 
hy�en skal opføres, ejes af Sorø Kommune.

Åmose-satellit for Kongskilde?

Hy�ernes udformning (se forsidefoto)
De grønne sundhedsværksteder er lavet af træ. 
De er o�ekantede med en diameter på 8 meter. 
Centralt i værkstedet er der et bålsted med re-
gulérbar grillrist. Hy�erne har en aflåst dør i 
den ene af de o�e sider. De øvrige syv sider er 
tilskoddede, når hy�erne ikke er i anvendelse. 
Skodder dækker den øverste af siderne og kan 
tages af under hensyn til vejr og vind på anven-
delelsestidspunktet. Værkstedet er indvendigt 
forsynet med flytbare borde og bænke.
Brugerne af hy�erne lærer under kørekortkurset 
blandt andet, at de skal tage alt affald med sig 
hjem, bålregler og hvilke andre hensyn, man 
skal tage omkring de respektive hy�er. Det er en 
vigtig del af brugen af hy�erne, at brugeren kan 
bestille hy�en til brug på en bestemt dato i et be-
stemt tidsrum.
Det er vigtigt, at hy�erne - når de ikke er i an-
vendelse - ikke virker totalt uvelkomne på dem, 
der tilfældigt kommer forbi. De tilfældige besø-
gende vil således på et infoskilt opsat på hy�en 
blandt andet blive oplyst om muligheden for at 
tage kørekort til brug af hy�en. - Og der skal la-
ves mange kortvarige kørekortkurser i 2009. 
Herudover er der tre udvendige bænke fastgjort 
tre af hy�ens sider, som er 3 meter lange. De til-
fældige besøgende har derfor mulighed for at 
finde en bænk i en læside, hvor de kan indtage 
madpakke og kaffe.

Der a�ales vilkår for brugen af hy�erne med de 
respektive lodsejere, som er kontaktet og har er-
klæret sig positive overfor projektet.

I 2001 lykkedes det for bylauget at få en cykelsti 
langs Sorøvej – selv om mange lokale sagde til os 
at vi var naive. Det havde de jo prøvet i 20 år. 
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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

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

Stenmagle kandidat til årets landsby
Ansøgningen blev indsendt af oldermanden og 
indledningen lød således:

Den 3. august 2009
HHH

Kandidat til årets landsby 2009, 
Stenmagle

”Landsbysamfundenes overlevelse i de nye 
storkommuner og eksempler på samarbejde 
mellem lokalsamfundets repræsentanter og 
kommunalbestyrelsen”.

Emnet for 2009, årets landsby, er meget svært at 
beskrive, men med de ”institutioner” der kort er 
beskrevet nedenfor, bliver Stenmagle en leve-
dygtig landsby, hvor industri og håndværk giver 
en fornu�ig blanding med de aktiviteter, som de 
frivillige foreninger kan tilbyde, de�e både en-
keltvis og som samarbejdspartnere.

Den kulturelle vækst er først og fremmest betin-
get af den opbakning, de lokale ildsjæle får. Her 
kan den nye storkommune og samarbejde med 
denne hjælpe med de projekter, der er økono-
misk tunge, hjulpet på vej af, at der i Stenmagle 
er en meget stor opbakning for nye projekter. Det 

bevirker, at der er noget at være fælles om, noget 
at snakke om, et fællesskab, der gør Stenmagle 
til et godt sted at bo og leve.

De årligt tilbagevendende projekter er:

• Fastelavn - ka�en af tønden, Kirke og Bylaug
• Aktivitetsdag, Forsamlingshus
• Gymnastikopvisning, SNIF
• Affaldsindsamling, DN - bylauget deltager
• Cykletur, Bylaug
• Grundlovsfest, Kirke-præstegård
• Sct. Hans fest og bål, Bylaug
• Kræmmermarked, Forsamlingshus - bylauget 

deltager
• Åmosetur, foredrag og ekskursion, Bylauget 

og Jørgen Mogensen
• Julemarked, Forsamlingshus
• Juletræsarrangement, Bylaug og præsten

På trods af den økonomiske krise er Stenmagles 
fysiske udvikling over forventning.
Mange små industrier og håndværkere har eks-
panderet flere gange, det gælder specielt hånd-
værksvirksomhederne.

Hele ansøgningen m.v.  kan læses på vores hjem-
meside www.stenmagle.dk
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Kommende lokale arrangementer 
Onsdag 28. oktober kl. 19.30: Vælgermøde i Akti-
viteten, Stenlille, arr. af bl.a. Stenmagle Bylaug. - 
se mere på www.stenmagle.dk

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. 

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. 

Søndag 14. februar 2010:  Fastelavnsfest - se me-
re i det kommende kirkeblad og på vores hjem-
meside:  www.stenmagle.dk

Rabat                 Marts/April
15%                      

                                

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

Sekretær Marianne Justesen

Sekretær 
vrøvl

CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Det har været en rigtig god sommer for bylauget 
med mange gode arrangementer som Skt. Hans 
og kræmmermarkedet, som begge var velbesøgte. 
Vi havde et kræmmermarked, hvor vi fik en me-
get fin fortjeneste til bylauget i mange år. Vi håber, 
at vi kan være lige så heldige til næste år og at alle 
bylaugets medlemmer igen vil donere ting og sa-
ger til os.
Nu, hvor e�eråret og vinteren begynder med de 
faste arrangementer såsom generalforsamlingen 
den 11. november kl. 19.30 i Fa�ighuset, hvor be-
styrelsen glæder sig til at se alle medlemmerne 
med godt humør.  Juletræstændingen søndag d. 
29. november er som vanligt i samarbejde med 
Stenmagle kirke, hvor der er varme æbleskiver og 
gløgg i konfirmandstuen, når vi har fået tændt 
byens juletræ. 
Vi glæder os til at se jer alle med højt humør. 
HUSK AT BESTYRELSEMØDERNE ER ÅBNE 
FOR ALLE MEDLEMMER AF BYLAUGET.

Henvend jer til sekretær Marianne Justesen (se si-
de 2) for at få en dagsorden eller komme med for-
slag, som bestyrelsen skal tage stilling til. Det er 
også ved henvendelse til sekretæren, at I kan få 
udleveret adgangskode og brugernavn til besty-
relsens lukkede område på vores hjemmeside.

Den toppede høne

Den toppede høne fra Thy – gratis dansea�en

Be�e mand i knibe og Molevit er nogle af de sjo-
ve danse, Stenlille IF Folkedansere morer sig 
med at lære i vinterhalvåret. Det foregår på den 
gamle skole i Munke Bjergby.
På en dansea�en øver vi først en time til kyndig, 
humørfyldt instruktion af Tonny Hansen. De 
sprudlende spillemænd er Ida Sørensen på har-
monika og Frede Petersen på kontrabas. Så går 
snakken over kaffekoppernes klirren. Vi slu�er 
a�enen med en halv times dans og årstidens 
sang. 

Vi folkedansere vil gerne invitere interesserede 
til en gratis dansea�en, så der er mulighed for 
ved selvsyn at opleve, at vi er nogle ganske al-
mindelige Sorøborgere og ikke nogle kedelige 
løg i gamle klude. 

Dansen går hver torsdag fra kl. 19.30 til 21.30 og 
adressen er: Natur Børnehuset, Veddevej 19, 4190 
Munke Bjergby.  –  Spørgsmål kan stilles til: 
Kirsten Lund tlf. 57 80 52 12.
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TALCIRKLEN
regnskab

Bogføring & regnskab
Joan Low Har du brug for hjælp �l

bogføring, regnskab, løn 
m.v., så er hjælpen nær.
Timepris kun kr. 250,- + moms

Ugerløsevej 18, 4296 Nyrup - tlf. 2088 1910 - talcirklen@gmail.com - www.talcirklen.dk

Gadekæret i Assentorp
Vi håber det bedste!
Se Budbringer nr. 38


