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Så kom den tid vi alle ser hen til, forår og 
sommer, så vi rigtigt alle kan komme i haven 
igen og gøre vores lokalsamfund pænere.

Siden sidst har vi afholdt generalforsamling, 
og desværre fi k vi ikke besat hele bestyrelsen, 
så det var vores opgave, at se om vi kunne
fi nde nogle. Heldigvis har både Henning 
Højte og Mette Brodersen meldt sig under 
fanerne, og det er vi meget glade for. Mette er 
nu blevet bylaugets nye sekretær. Tak til jer 
begge.

Det næste bylauget står for, er vores Sankt 
hansaften på Fårefolden som i gamle dag, se 
andet sted i bladet. Vi skal også havde ordnet 
vores legeplads, som der er sat penge af til.
Vi håber at alle får en god sommer og møder 
op til vores arrangementer.

Formanden
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v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille

Åbent:  ti-fr 9-17.30  .  lø 9-13  .  sø-ma lukket

Tlf.  57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

v/Susanne Richardt

www.stenlilleblomster.dk

Lidt fra for-
man-
den

Sankt Hans aften
Mandag den 23.6.2014

Stenmagle Bylaug afholder Sankt Hans aften
på marken, tidl. "Fårefolden", Stenmaglevej 17.
Som vi plejer, vil der være mulighed for at købe 

kaffe, the og kage,
samt ristede pølser og lidt at drikke.

Kom og mød din nabo til hyggeligt samvær,
 på denne aften omkring bålet.

Vi starter kl. 19.30
Vi  prøver igen med en lille 
legeplads i Stenmagle...

Velkommen til Mette Brodersen og Henning 
Højte Hansen.

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.: 23 49 11 49
www.nykropsholdning.dk  -  E-mail: info@nykropsholdning.dk
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Så skal vi i fuld gang med at udføre 
legepladsen og det vil vi gøre hver 
onsdag kl 18.30 til ca 20.

Jeg håber, der møder interesserede 
medlemmer op og vil hjælpe med 
at føre drømmen ud i livet.

Legeplads ved Fattighuset

Torsdag den 5. juni 2014 kl.13.00 -17.00

Programmet er følgende:
13.00  Velkomst ved sognepræst Maria 

Hjort. ”Der er et yndigt land” synges, 
og medbragt frokostkurv nydes.

13.00  Live Jazz band spiller dagen igennem 
(i pauserne for optræden)

14.00  Grundlovstale ved tidligere sog-
nepræst i Munke Bjergby og Kirke 
Flinterup Stephen Egede Glahn.

14.30  Tryllekunstner Mikkel Lassen
15.00  Hip Hop-opvisning fra Stenlille 

Idrætsforening
16.00  Stenlille Folkedansere
17.00  Fællessang og fanerne bæres ud til 

klapsalver

Grundlovsfest i præstegårdshaven
Arr. Stenmagle Kirke

FDF fra Stenlille kommer og laver bål i haven 
og tilbyder alle børn et hjemmelavet snobrød – 
de har også forskellige aktiviteter med. Der
kan købes øl/vand og efter grundlovstalen 
også kaffe og kage.

Vi plejer at være en 250-300 mennesker i 
løbet af dagen, og her er god plads til barne-
vogne og børn.

Vi glæder os meget til at se dig og din 
nabo også.

Første gang er onsdag d. 14. maj 
kl. 18.30, og jeg håber vi kan holde 
indvielse af legepladsen onsdag 
d. 11. juni kl. 18.00,  hvor der vil 
blive serveret pølser og sodavand.

Vel mødt Gert

Der var engang der var en legeplads bag skolen - og senere i skolegården. Alt er væk nu.

Brugskunst  •  Salg af pileflet
Alt i blomsterbinderi  

Bryllup  •  Begravelser
Dekorationer  •  Fest  •  Hverdag

www.rosenstalden.dk
Find os også på Facebook

Åbningstider
Onsdag-fredag 10-17.30
Lørdag 10-14

v/Heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup

51 22 22 20
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WWW.BORDEBAENKE.DK

JR@BORDEBAENKE.DK

JOHNNY  ROLSTED
SORØVEJ 96,  4296 NYRUP

MOBIL  24 42 90 47

Da vi holder kræmmermarked hver 
lørdag på Holmsgården (på hjørnet 
af Stenmaglevej og Sorøvej) kl. 10-
16 kunne vi godt tænke os at dele 
med jer andre beboer i området.

Så derfor vil vi i weekenden d. 9.-
10. august 2014 tilbyde alle, at I 
kan sætte et telt op og sælge jeres 
egne ting. 

Vi har selv tænkt os at sponsere 
en hoppeborg, så der er noget for 
børnene og samtidig vil vi stille et 
telt op, hvor vi vil servere pølser og 
kaffe og hvad vi nu finder på.

Stenmagle kræmmermarked  2014

Om aften vil vi tænde grillen, så 
I kan tage jeres egen mad med. 
Vi håber så at vi kan få lært 
hinanden lidt bedre at kende her i 
lokalområdet.

Pris pr. stand vil være 50 kr. som går 
til markedføring, skilte etc.

Vi er spændt på om nogle vil være 
med, men ring 4030 7731 og bestil 
en plads. 

Med venlig hilsen 
Gert og Randi
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Lidt Stenmagle-datoer

Husk at holde dig orienteret via Stenlille-
kalenderen - se www.stenlillekalender.dk

MAJ
Onsdag den 14. maj - legepladsarbejdsdag ved 

Fattighuset kl. 18.30-20.

Onsdag den 21. maj - legepladsarbejdsdag ved 
Fattighuset kl. 18.30-20.

Tirsdag den 27. maj – Aftenkirketur til Skibby

Onsdag den 28. maj - legepladsarbejdsdag ved 
Fattighuset kl. 18.30-20.

JUNI
Onsdag den 4. juni - legepladsarbejdsdag ved 

Fattighuset kl. 18.30-20.

Torsdag den 5. juni – Grundlovsfest i Sten-
magle Præstegårdshave.

Onsdag den 11. juni - legepladsindvielse ved 
Fattighuset kl. 18.00.

Mandag den 23. juni – Bylaugets sankthans-
bål i Fårefolden, Stenmaglevej 17. 
Læs mere her i bladet.

JULI
Søndag 6. juli - lørdag 12. juli: DDS-spejderlejr 

med 3-400 deltagere, Holmevej 4, 
4293 Dianalund, hvor bl.a. Stenlil-
lespejderne Laurentius deltager.

AUGUST
Lørdag den 2. august – bylaugsbestyrelses-

arrangement, hvor vi bl.a. drøfter 
årsplan.

Weekend den 9.-10. august – Stort kræm-
mermarked hos GN-Tømreren, med 
stadepladser for alle til kr. 50,-. Læs 
mere her i bladet.

Lørdag den 23. august – foreningsarr. i Stenlil-
le Kulturhus (Bylauget er medlem). 
Boder og bogcafé o.m.a.

Stenmagle for længe siden
Af Holger Jørgensen, fhv. overlærer på 
Stenmagle Skole.

Denne beretning blev påbegyndt i sidste 
Budbringer med Stenmagle oprindelse 
samt en drabelig ridderhistorie fra 1200- 
tallet med Esbern Snare og Hvide slægten.

I slutningen af 1400-tallet kom Sten-
magle igen i søgelyset med både kongen 
og paven indblandet – denne gang over 
en bagatel som betaling af husleje fra 
præsten.

Ved pavelig gunst opnåede cistercienser-
munkene fritagelse for alle ekstraordinære 

afgifter til prælater 
og præster, tillige 
også i stor udstræk-
ning for tiende. 
Privilegiet omfat-
tede alt det godt, 
som klostret havde 
under sin drift.

Stenmagle Præstegård brændte, måske før 
1444, mens Oluf Lauridsen var præst. Af 
velvilje havde abbed Niels i Sorø (hans 
farbroder), fjernet en af fæsterne, Bent 
Mord, og overladt hr. Oluf dennes gård. 
Præstens efterfølger Oluf Jensen samlede 
tømmer sammen til en ny præstegård, 
men fik den ikke færdig, da han blev 
forflyttet. – Han, såvel som hans efterføl-
ger Ingver, der var præst til 1471, betalte 
en fast leje til klostret. Efterfølgeren Jens 
Mortensen, der endnu under processen 
var i live, havde derimod nogle år boet  

 
 
Rabat                                                            Marts/April
15%                                                                    
                                             

 
                                        V / Johnni Johansson 
                                        Engkrogen 6 
                                        4295 Stenlille 
                 
                  E-mail. jj@jjsm.dk   WWW.jjsm.dk   Mobil. 26857897 
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• Alt i tømrerarbejde
• Total, ombyg-, til- og nybyg

• Tag og facade, isolering, vinduer

E-FREE BYG
Tlf. 40 21 82 70

Tømrermester Erik Friis, Søtoften, 4100 Ringsted, www.e-free.dk

gratis, fordi hans broder havde været i 
abbedens æringe i Citeaux, men måtte 
senere overlade abbeden brugen af en 
mark som erstatning.

I 1489 kom det så til en strid med præsten 
om lejeafgiften. Det endte med, at han 
meget brutalt blev kastet på gaden med 
alt sit indbo, idet han dog til gengæld 

medtog alle vinduer, døre, hængsler og 
låse i gården, – samtidig ankede han dog 
sin sag for biskoppen. Det er nok kun 
fordi præsterne havde boet så længe i 
gården, at de har kunnet regne døre og 
vinduer med som deres ejendele, da det 
ikke normalt regnes for løsøre.

Da abbeden i overensstemmelse med sin 
ordens privilegier nægtede at møde både 
for landsmødet og for landstinget, hvortil 
han blev stævnet, og ikke ville anerkende 
den ulovlige bandlysning, lod bispen 
nogle af sine verdslige pårørende hjem-
søge Stenmagle og mishandle klostrets 
bønder, der havde været abbeden behjæl-
pelige.

Historien er også beskrevet således: I 
begyndelsen af september 1489 blev 
det fredelige Stenmagle hjemsøgt af en 
skare på 80 væbnede mænd, med Peder 
Lauridsen til Skaftelevgård og biskoppens 
halvbrødre Jacob og Søren Daa i spid-
sen. Jakob Daas voldsomhed  kendes fra 
Greifs wald, og man kan være sikker på, at 
han ikke har taget blidt på Stenmagle. 

Jakob Daa skulle egentlig have været 
gejstlig og studerede både i Rostock og 
Greifswald, men det sidste sted var han så 
uheldig at være med til at dræbe en med-
studerende (1476), og dette »lille uheld« 
var nær kommet ham dyrt til at stå; han 
blev fængslet og slap kun ud ved kong 
Kristians hjælp

Et røgelseskar 
af malm i gotisk 

stil fra den 
katolske tid, ca. 
1400-tallet, er 
stadig ophængt 

over døbefonten i 
Stenmagle Kirke.

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

Stationsvej 5  .  4295 Stenlille
Tlf. 5789 4800  .  www.dbiplastics.com
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Stenmaglepræsten Oluf Smed med kone 
og børn blev jaget ud, under hån og 
mishandlinger, alle deres ejendele – korn, 
grøntsager, senge, sengetøj, duge m.m. – 
blev plyndredet og ødelagt, og ligeledes 
atl det, der tilhørte Sorø Kloster. – Og på 
samme togt bragte man dommen over 
bønderne til udførelse. Nogle af dem 
lykkedes det at flygte, andre blev pågrebet 
og efter abbedens fremstilling mishand-
let på det groveste. »De blev anbragte i 
snævre fangehuller, hvor de næppe kunne 
ånde, lagte i bånd og jærn, der var trange, 
grusomme og umenneskelige. Tillige 
underkastedes de en frygtelig tortur, så 

deres hænder, arme, fødder og andre lem-
mer mistede kræfterne og blev stive og 
ubrugelige« 

Der blev således hverken sået eller høstet 
i Stenmagle eller Stenlille, med stor fat-
tigdom til følge.

Biskoppens prokurator modsiger ikke 
denne fremstilling, men bekræfter den 
indirekte. Støttet af cistercienserprivilegi-
erne var det ikke vanskeligt for abbedens 
prokurator, at påvise bispens brutale over-
fald  på Stenmagle, men det interessante 
er egentlig, at man af procesakterne får 
et indtryk af, at de danske cistercienser-
klostre under almindelig forhold ikke har 
holdt så strengt på fordelagtige privilegier 
overfor bisperne. Klostret har mange 

gange uden protest fundet sig i bispens 
visitation og gæsteri, og er mødt op til 
Roskilde Landemøde og har bøjet sig for 
bispens dom.

Det reelle stridsspørgsmål fik sin afgørelse 
i Danmark, idet der på foranledning af 
Kong Hans i 1493 bragtes et forlig i stand, 
som blev et nederlagt for den upopulære 
bisp. Selve forliget kender vi desværre 
ikke.

I alle beskrivelser fra denne tid, får man 
et godt indtryk af en magtkamp mellem 
konge, klostre og biskopper. Det drejer sig 
om både en gejstlig og en verdslig magt 
– forskellen var ikke så stor. Landsbyer 
som Stenmagle, og befolkningen heri, var 
brikker, som man flyttede rundt med, i 
det store spil om magt.

Abbeden erklærede, at alle bønderne var 
klostrets fødte fæstere, og at de ikke havde 
lov til at forlade klostret uden tilladelse. 
Hvis de gjorde det alligevel, kunne de 
bringes tilbage med magt. – Endvidere 
havde abbederne i lang tid haft myndig-
hed til at sælge og bortgive bønderne og 
deres afkom. De havde ret til at fælde 
dom over bønderne og straffe dem med 

bøder, fængsel eller døden. En ret, som de 
faktisk ofte havde benyttet sig af. De bø-
der, som bønderne blev idømt, havde de 
indtil nu uden indsigelse fra biskoppens 
side, altid betalt til abbeden i klostret.

Men klostrenes tid var snart over. Der 
kom en reformation i 1536! – En tryg 
fremtid blev der dog ikke tale om. Heller 
ikke i Stenmagle. Læs mere herom senere.

Daa er sønderjysk uradel, kendt fra 1315, 
stamtavle (-1358-1712).

   
  

   
   

   
 

 

   
  

 

   
   

   
 

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

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

Følg med i hvad der sker på www.stenmagle.dk

Middelalder betyder egentlig mellemalder, og den 
har fået sit navn, fordi den lå imellem oldtiden og 
renæssancen. Middelalderen tog over, hvor vikin-
getiden sluttede. Vikingetiden var en periode med 
store opdagelser og en rivende udvikling, dermed 
havde vikingerne også lagt grunden til en masse nye 
ting – og måder at gøre tingene på – som mennesker 
i de efterfølgende århundreder brugte tid til at få styr 
på. Magt, modsætninger og religion kom til at præge 
middelalderen, og det med utallige krige til følge. 
Mennesket kom til at lide hårdt, dets udvikling gik i 
perioder nærmest i stå, og frygtelige sygdomme fik 
os næsten udslettet.
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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

Den 20. marts 2014 blev der 
afholdt ordinær generalforsamling 
i Stenmagle forsamlingshus. Ved 
mange generalforsamlinger i dag skal 
man normalt være heldig, hvis der 
overhoved dukker nogen op ud over 
bestyrelsen. Og så især når den gamle 
bestyrelse på forhånd havde meddelt, 
at de ikke ønskede genvalg. Dette 
betød, at der skulle vælges 4 nye 
bestyrelsesmedlemmer samt 2 nye 
suppleanter.

Men heldet var med Stenmagle 
forsamlingshus, for der mødte nye 
kræfter op, som nu er valgt ind i 
bestyrelsen. 

Dette betyder også at 
forsamlingshuset stadigvæk kan åbne 
dørene op for mange gode fester og 
arrangementer for lokalsamfundet. 
Det er så en opfordring til alle jer, der 

Ny bestyrelse i Stenmagle  forsamlingshus

endnu ikke ved, hvor jeres næste fest 
skal holdes. Jo det kunne jo være i 
Stenmagle forsamlingshus.

Den nye bestyrelse har et ønske 
om, at gøre lidt ved Stenmagle 
forsamlingshus, så det bliver et 
smukt hus, både inde og ude, men 
det koster og som det ser ud nu, 
er der ingen penge at vedligeholde 
forsamlingshuset for. Derfor vil vi 
gerne åbne huset for gode ideer; 
Det kunne være kræmmermarkeder, 
børnedyreskue, strikkeaften, banko 
spil, men alt det kræver, at vi alle 
møder op og støtter arrangementerne, 
og derved forsamlingshuset. 

Sidder der nogen med andre gode 
ideer er I altid velkommen til at 
kontakte forsamlingshuset. 

Se kontaktoplysninger på vores 
hjemmeside:  
www.stenmagleforsamlingshus.dk, 
samme hjemmeside kan bruges, hvis I 
ønsker at leje huset.

Telefon nummeret til forsamlinghuset:  
4165 7029

Isabella Estupinan 
mail: estupinan@mail.dk 

udlejer

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk

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



Bestyrelsen   
Formand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille gn-projektering@email.dk 4030 7731
Næstformand Marianne Justesen  Sorøvej 55, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5789 0177
Sekretær Mette Brodersen Stenmaglevej 25, 4295 Stenlille mette_brodersen@hotmail.com 2614 8423 
»Hus-far« John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699
Kasserer /red. Preben Lemann Rønnevej 4, 4295 Stenlille lemann.grafisk@gmail.com 4068 0059

Suppleant Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941
Suppleant  Helle Poulsen  Stenmaglevej 16, 4295 Stenlille  helle_mor73@jubii.dk  2290 6599

Revisor Torben Kamper  Stenmaglevej 15, 4295 Stenlille  torben0605@gmail.com  5780 4732

Udlejningseffekter for medlemmer:
Grill  kr. 0,-  (dep. kr. 50,-)  Marianne  5789 0177
Pavillon 5x10 m (2011) kr. 0,-  (dep. kr. 500,-)  Marianne  5789 0177

Medlemsbladet »Budbringer« – og hjemmesiden www.STeNMAGle.dK
Næste Budbringer (Nr. 59) har deadline 31. juli og udkommer sidste halvdel af august må-
ned. deadline er 4 gange årligt, ca. 1. august, 1. november, 1. februar og 1. maj. 
Stof kan afleveres til ethvert bestyrelsesmedlem eller til redaktøren Preben Lemann. 

DONG indviede i 1994 naturgaslageret i Stenlille, hvor der i dag, 1.500 
meter under jorden, er opbevaret over en mia. kubikmeter naturgas.
Det er muligt for grupper på 10-30 personer at få rundvisning på lageret.

Stenlille Naturgaslager  •  Merløsevej 1 B  •  4296 Nyrup
Tlf 4517 1785  •  E-mail hla@dong.dk

Stenlille Naturgaslager

Stenlille Naturgaslager  •  Merløsevej 1 B  •  4296 Nyrup
Tlf. 9955 4029  •  E-mail:  anehj@dongenergy.dk

Følg med i hvad der sker på www.stenmagle.dk


