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Aut. EL-installatør JESPER SCHRØDER
Stenmaglevej 19 · 4295 Stenlille
Telefon / telefax  57 84 01 20
Mobiltelefon  21 75 01 24

EL-installationer  •  EDB/TLF Installationer
PLC Styring  •  Salg af hvidevarer

Stenmagle Bylaug indbyder til medlemsaftener

landsby-snak
Onsdag den 29/9 samt til  historisk aften onsdag 
4/11 – begge gange kl. 19.30 i Forsamlingshuset! – Side 2-3.

Stenmagle  Mini-erhvervsmesse
10. oktober – Se side 7.

Sensommertur til kilden
Søndag den 12. september m/Holger Jørgensen. Se side 3.

Ungdomsudvalget indbyder de unge til  Idrætsdag
På Stenmagle skole søndag d. 26. september. Se side  5.

Socialudvalget, tur til  Bon-bon-land
Lørdag den 2. oktober. Se side 9.

Se juletræ  & aktivitetskalender
Se side 6 og 9.
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Frølund GrøntFrølund 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

Medlemsaftener i Forsamlingshuset 29

Onsdag den 29. september kl. 19.30
Vi har planlagt det næste medlemsmøde til et
foredrag/debat om nutidens landsbysamfund.
Dette foredrag har vi bedt Ole Glahn om at
udføre. Ole Glahn sidder som medlem i Vest-
sjællands Amtsråd og har både herfra og fra tid-
ligere borgmesterpost en stor indsigt i landsby-
liv i det 2. årtusinde.

Ole Glahn vil fortælle om udvikling af lands-
bysamfundets mulighed i vores tid. Det drejer
sig om fremtidens udviklingsmuligheder, som
vi er nødt til at understøtte, hvis vi selv vil være
med til at sikre den »rigtige« udvikling, der

åbner mulighed for den tilværelse og det sam-
fund som tillader individualister og grupper
med samtidig anderledes opfattelser.

Hvilke muligheder vil det fremtidige infor-
mationssamfund give lokalsamfundet? Og hvil-
ke farer ligger der og lurer i denne udvikling?
Og hvordan kan vi som bylaug hjælpe med til
at skabe en positiv udvikling i samfundet?

Amt og Kommune har historisk erfaring i
landsbysammenhæng, men den hastige udvik-
ling i informationssamfundet understøtter det
lokale behov for bylaug og vil måske kunne ret-
færdiggøre dannelse af et egentligt lokalråd.

Familie og Samfund Munke Bjergby
Efterårssæsonen starter op med 2 gode foredrag, den 14/9 kl. 19.00 på Munke
Bjergby Skole, hvor lærerparret Birgitte og Laurits Randrup viser lysbilleder og
fortæller om deres cykeltur rundt på New Zealand. Den 5/10 kl. 19.00 på Sten-
lille Skole, hvor maleren Henrik Svane holder foredrag om Malergården og fa-
milien Svane samt viser sin berømte lysbilledsamling.

Bliv medlem af Familie & Samfund Munke Bjergby. Vi har et godt tilbud. Fra 1. september til 
15. oktober kan du blive medlem for halv pris resten af året og indtil 1. april 2000.
Ring til Alice tlf. 5826 0090 eller Bente tlf. 5780 4746 og få tilsendt program.
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Knive og sakse slibes

Kobber og messing pudsesM E T A L S L I B E R I

v/ Anders Larsen
Mejerivej 20 · Stenmagle
4296 Nyrup 5780 3180

Find kaffekurv og travesko frem,
og tag med til Kilden i St. Bøge-
skov ved Gyrstinge sø, søndag den
12. september.

Vi vil gå en tur, hvor Holger Jør-
gensen vil fortælle om kilden.
I tilfælde af regnvejr, vil vi drikke
kaffe indendørs.

Vi mødes søndag kl. 13 ved Sten-
magle 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 transport-
problemer, ellers ring til Vinni
5780 4941 eller Hanne 5784
0120.

Vel mødt
Socialudvalget

Sen-
sommertur 

/9 og 4/11 1999

Ole Glahn har fra sit virke lokal- og amtspoli-
tisk stor erfaring med alle de ovennævnte
spørgsmål, og vi imødeser alle en hyggelig og
konstruktiv aften, hvor vi kan få udvidet vores
vidensgrundlag og få mulighed for en saglig
debat om spørgsmålene.

Onsdag den 4. november kl. 19.30
Er planlagt til Holger Jørgensens fortsættelse af
sit tidligere foredrag om lokalsamfundets histo-
rie. Ingen detaljer er klar nu, men alle lokalhi-
storisk interesserede vil med garanti få en inter-
essant aften.

Praktiske oplysninger
Der trakteres ikke med noget (medbring selv),
men nødforsyninger af sodavand og øl vil være
tilgængelig for hhv. 5 og 10 kr. – Prisen for del-
tagelse er kr. 20,- pr. person, dog max. kr. 50,-
pr. husstand. Der vil som tidligere være service
fremsat til den medbragte kaffe/kage. 

Henning Højte Hansen
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

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.

Forslag til vedtægts-
ændringer

Til generalforsamlingen den 17. november vil et
udvalg fra bylauget fremkomme med ændrings-
forslag til de eksisterende vedtægter. 

I skrivende stund går udvalgets overvejelser
på at ændre bestyrelsen til at bestå af 3 præsi-
diemedlemmer samt max. 6 øvrige medlemmer.
Hertil skal så vælges 2 suppleanter.

Andre emner til ændringsforslag: Regn-
skabsåret skal være 1/11 - 31/10, der skal fore-
ligge et revideret regnskab til medlemmerne
senest 14 dage før generalforsamlingen sammen

med en dagsorden. Ved afstemninger i bestyrel-
sen med stemmelighed skal oldermandens
stemme tælle dobbelt. Vedr. beslutninger om
aktiviteter, hvor oldermanden kan drages per-
sonligt til ansvar, har denne vetoret.

Vedtægterne foreslåes sat bedre organiseret
op i punktform, så der fremover kan tages stil-
ling til små enkeltpunkter i.s.f. som nu hele
paragraffer under et.

Med dette en opfordring til dig om at komme
med helt konkrete forslag her inden den 19.
september. Du har med garanti en god ide! Afle-
veres på Mejerivej 8.  Så kan dit forslag blive
indarbejdet i udvalgets…
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HÅRDE HVIDEVARER
SERVICE •  REPARATION •  SALG

GORM CHRISTENSEN

FLINTERUPVEJ 29
4180 SORØ

TLF. 57 84 53 24
BIL 20 13 03 79

U n g d o m s s i d e n
Endnu en gang et nyt nummer!
Ja, så er det sket igen, det som altid sker for mig
(Kennet). Jeg har fået nyt telefonnummer. Mit
nye nummer er 26 52 74 82. 

Playstation 2 – en bombe!
Så er den nye Playstation 2 udkommet i Japan,
men det kan være farligt. Amerikanske forskere
har nemlig fundet ud af, at en microchip i
Playstation 2 kan bruges til våbenudvikling. 

Man beder derfor Sony om at trække Playsta-
tion 2 tilbage. Playstation 2 udkommer først i
Danmark engang i år 2000, og her er micro-
chippen ikke til fare.

Idrætsdag!!
Vi planlægger i samarbejde med SNIF en
idrætsdag for alle fra 11 år (5. klasse) til 24 år. 

Den finder sted på Stenmagle Skole, søndag
den 26. september 99 kl. 09.30 til ca. 16.00.

Det afhænger af vejret, om hvor mange akti-
viteter, der vil være. Bliver det godt vejr, så er
der bl.a. hockey, rundbold, højdespring, læng-

despring, fodbold og i gymnastiksalen er der
sørøverleg. Bliver det dårligt vejr, så laver vi
noget holdspil og benytter os af gymnastiksa-
len. Ved middagstid bliver der fællesspisning,
hvor bylauget og SNIF i fællesskab sørger for
mad og drikke. Arrangementet er gratis, og du
behøver ikke at tilmelde dig! Bare mød op…

Nyt fra ungdomsudvalget!
Udover Idrætsdagen, som vi glæder os meget
til, er der ikke så meget nyt fra ungdomsudval-
get, andet end at vi stadigvæk prøver at få
oprettet en ungdomsklub, som er vores helt
egen. 

Derudover opfordrer vi alle, der har lyst til at
være med til at lave aktiviteter, om at komme
med i ungdomsudvalget. Lige nu sidder vi kun
4 og planlægger, så kom endelig med!

Udvalgsformand og redaktion:
Kennet Kristensen
Sorøvej 82, Stenmagle, 4295 Stenlille
Tlf. 26 52 74 82.

U n g d o m s s i d e n
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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.

Aktivitetskalender
Søndag den 12. september – Sensommertur til
kilden kl. 13 ……………………… se side 3

Søndag den 12. september – Arr. Langtved-
gård: Åben gård kl. 13-18.30

Mandag den 13. september
Kulturudvalgsmøde: kl. 19 hos Henning
Ungdomsudvalgsmøde: kl. 19.30 hos Jesper

Tirsdag den 14. september – Arr. Fam.og Samf.
Emne: New Zealand

Søndag den 26. september – Idrætsdag
v/ungdomsudvalget ………………… se side 5

Mandag den 27. september – FU-møde
(udvalgsrepr.) hos Hanne & Jesper kl. 20.00

Onsdag den 29. september – Medlemsaften
19.30 – »Landsbyliv« …………… se side 2-3

Lørdag den 2. oktober – Tur til BonBonLand
v/Socialudvalget …………………… se side 9

Tirsdag den 5. oktober – Arr. Fam. og Samf.
m/Henrik Svane

Onsdag den 6. oktober
Åbent medlemsmøde – kl. 19-20
Bestyrelsesmøde kl. 20

Søndag den 10. oktober – Mini-Erhvervsmesse
– kl. 13-17 ………………………… se side 7

Lørdag-søndag den 16.-17. oktober – Arr.
Langtvedgård: Åben gård kl. 13-17

Søndag den 31. oktober – Budbringer dead-
line (udkommer medio nov.)  …… se bagsiden

Tirsdag den 2. november – Arr. Fam. og Samf.
juletur – Holme-Olstrup og Skovsgaard Ml.

Onsdag den 3. november
Åbent medlemsmøde – kl. 19-20
Bestyrelsesmøde kl. 20

Torsdag den 4. november – Medlemsaften
19.30 i forsamlingshuset ………… se side 2-3

Søndag den 7. november – Arr. Forsamlings-
huset: Bankospil

Onsdag den 17. november – Generalforsam-
ling kl. 19.30 i forsamlingshuset …… se side 10

Søndag den 21. november – Arr. Forsamlings-
huset: Julemarked

Søndag den 28. november – Adventsgudstje-
neste/Stenmagle juletræ tændes …… se side 9

Tirsdag den 7. december – Arr. Fam. og Samf.
Julehygge med glögg og æbleskiver!

Tirsdag den 28. december – Arr. Forsamlings-
huset: Juletræsfest

(Hvor anden arrangør ikke er anført først,
er arrangøren Stenmagle Bylaug)
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DEN DANSKE BANK
Hovedgaden 40 · 4295 Stenlille

57 89 04 20

Mini-Erhvervsmesse 10. oktober

Arbejdsgruppen ledes af Marianne Fejerskov,
Assentorp.

Det ligger fast, at messen foregår søndag
den 10. oktober kl. 13-17 i Stenmagle Forsam-
lingshus.

Rammerne er et hyggeligt cafe-miljø, hvor
forskellige erhvervsdrivende ved borde og
enkelte plancher og medbragte ting, kan præs-
entere hver deres erhverv.

Der vil være en zoneterapeut, en el-instal-
latør, en illustrator og skiltemaler, en metalsli-
ber, et vagtfirma, en maskinudlejer og en grafi-
ker. – Vi håber så også på vareudvalg fra gård-
butikker o.l.

Det er ikke en erhvervsmesse som man
kender dem i traditionel forstand. Her er vi i
lokalmiljøet, og det er lige så meget en hygge-
ligt eftermiddags-sammenkomst med de små

lokale erhverv, som du så kan stifte bekendt-
skab med, og iøvrigt få dig en kop kaffe og
brød sammen med andre fra lokalområdet.

Mød op og opfat også dagen som et åbent
bylaugs-arrangement, hvor du kan få en snak
om bylauget. Bylauget vil selvfølgelig også
have et bord med brochurer, mulighed for
medlemsskab, fotos fra området etc.

Yderligere oplysninger – også vedr. delta-
gelse – ring Marianne 57 84 00 42 eller Pre-
ben 57 84 00 58.
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Novation
Zoneterapi
Assentorpvej 111 · 4295 Stenlille
Tlf. 57 84 00 42 eller 21 23 80 41

Kaj  Nikolajsen
Stenmaglevej 34 · 4295 Stenlille

Tlf. 57 80 46 91 · fax 57 84 00 92 · bil 40 60 87 91

ASSENTORP
MURERFIRMA

Aut. Kloakmester
ApS.

Jord · Kloak · Beton · Murerarbejde · Ny- og ombygning

Ikke ud alligevel!
På bestyrelsesmødet den 1. september var de 5
tidligere arrangementsudvalgsmedlemmer invi-
teret med for at kunne give deres version af de
interne kontroverser. 

Her fremgik det, at ingen af de 5 mente, de
havde meldt sig ud, hverken af bylauget eller
bestyrelsen; og at oldermanden måtte have
misforstået, hvad der var sagt på et udvalgsmø-
de til ham. Man havde blot kollektivt meldt sig
ud af enhver form for udvalgsarbejde.

Efter en seriøs debat, var man dog enige om,
at meningsforskellene var for store til at et kon-
struktivt samarbejde kunne fortsættes.

Samtidig gav diskussionen dog for begge
grupper en personlig forståelse for, at vort
lokalsamfund er for lille til, at der stadig kan
bæres ved, til så lille et bål.

Dette har den samlede bestyrelse hermed
taget til efterretning.

Vi håber, at hele denne sag er et lærerigt ele-
ment i det, at få et bylaug til at fungere. Ingen
havde forventet at det kunne køre gnidnings-
løst, men nu takler vi forhåbentligt denne type
problemer bedre for fremtiden.

Alle er heldigvis enige om, at bylauget som
helhed er en blivende og god idé.

Preben Lemann

                



Juletræstænding 
søndag den 28. november 1999
Vi følger op på sidste års succes og inddrager i år Stenmagle Kirke, 
da vi starter med en Adventsgudstjeneste kl. 15.00 – v/Kirsten Toft. 
Efter gudstjenesten ca. kl. 16 går vi samlet ned og tænder juletræet i
præstegårdshaven.
Derefter er der salg af gløgg og æbleskiver i konfirmandstuen.
Vel mødt!
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

BonBonLand – lørdag 2. oktober
De unge skal ha’ idrætsdag, men der skal også
være noget for de mindre og de voksne. – Saml’
børn og børnebørn sammen til en fornøjelig
dag i Bon Bon Land ved Næstved, lørdag den
2. oktober. – De unge har selvfølgelig også lov
til at deltage…

Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 10. Ved
tilmeldingen/betalingen senest 25/9, skal der
meddeles, om I selv sørger for transporten (om
der evt. er plads til flere i jeres bilen?) eller om
man har brug for hjælp til transporten, og om
man selv har gratis-billet med fra »Ide-Nyt«. Vi

vil så prøve at sørge for en bus.
Buskørsel koster tur/retur kr. 25,- pr. person

(begrænset antal pladser), prisen for arrange-
mentet er kr. 99,- pr. person, som inkluderer
entre, sodavand, pommes frites og en T-shirt.
Har man selv gratisbillet med fra »Ide-Nyt« må
man selv købe alt ekstra. Det kan anbefales
selv at medbringe mad- og drikkevarer, men
der er mulighed for at købe det dernede.

Bindende tilmelding og betaling senest den
25. september til Annette Lemann, Rønnevej 4,
tlf. 57 80 44 76.
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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
L O G O D E S I G N  ·  S E R I G R A F I  ·  P O R T R Æ T T E R

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

T l f .  5 7  8 9  0 1  2 1   ·   B i l  4 0  8 9  3 0  0 4

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

På valg til general-
forsamlingen

På bestyrelsesmødet i september blev det ved-
taget, at foruden oldermanden, skulle alle på
valg, pånær sekretær/næstformand Michael
Julin, kasserer Jesper Schrøder, samt Kennet Kri-
stensen (ungdomsudvalgsformand), Vagn Dal-
bjerg Jensen (teknikudvalgsformand) og Helle
Runa (Socialudvalgsformand).

Hvis de nye forslag til vedtægtsændringer
vedrørende max 6 bestyrelsesmedlemmer foru-
den præsidiet vedtages, skal der således vælges
3 foruden oldermanden. 

Alle nuværende øvrige bestyrelsesmedlem-
mer har p.t. tilkendegivet, at de modtager gen-
valg. – Disse øvrige er Dennis Runa (ungdoms-
udvalg), Henning Højte Hansen (kulturudvalgs-
formand), Vinni Mortensen (p.t. passiv i ud-
valg), Gert Nielsen (p.t. passiv i udvalg), Lotte
Hornbæk (p.t. passiv i udvalg), Anja og Per Jør-
gensen (begge ligeledes p.t. passive i udvalgs-
arbejdet).

Vi regner også med, at der i år skal vælges
suppleanter, så der er valgte folk klar i kulissen
ved evt. fraflytning og udmeldelse af valgte
bestyrelsesmedlemmer.

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

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

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

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.

Udgravninger i Engkrogen?
Uddrag fra Politikkens Danmarkshistorie,
Arkæologi Leksikon, side 278:

»I de seneste år har arbejdet i Åmosen været
koncentreret om udgravningen af den tidlige-
neolitiske boplads Muldbjerg, der har haft fun-
damental og afgørende indflydelse på forståel-
sen og tolkningen af overgangen mellem ældre
og yngre stenalder i Syd-skandinavien.

Af vigtige fundsteder i Åmosen kan nævnes
de senglaciale stenalderbopladser ved Sten-
magle, Bonderup og Engkrogen, fundene af
Maglemose-hyttetomterne ved Ulkestrup Lyng,
de store bopladser ved Øgårde, Magleø, Kilde-
gård, Hallebygård, Maglemosebopladsen Ver-
up og Kongemosekulturens typelokalitet i Kon-
gemosen, Ertebøllebopladsen Præstelyngen og
den tidlige-neolitiske Muldbjerg-boplads.

Fra mellem-neolitisk tid er der undersøgt en
række offer- og affaldsdynger med ferskvands-
muslingeskaller og keramik. Fra senre perioder
kendes kun få fund, hvilket nok skyldes, at
mosen på dette tidspunkt har været tilgroet og
forsumpet. Foruden de mange vigtige boplad-

ser er der i tidens løb fremdraget en betydelig
mængde enkeltfund, f.eks. tabte jagtredskaber
og smykker, lerkar og stammebåde…«

Hvem af Budbringerens læsere har kend-
skab til disse udgravninger? Hvor i Engkrogen
blev de foretaget? Hvad blev der fundet og
hvor befinder disse ting sig i dag? De samme
gælder de andre nævnte udgravninger i vort
lokalområde.

Kontakt gerne Henning Højte Hansen,
Engkrogen 16, tlf. 57 80 52 44. 

ØKONOMI-UDVALG
Er der en eller flere, der har lyst til at

være med til at undersøge mulige puljer
og fonde, hvor vi kan søge midler til

bylauget, samt være med til at gøre lidt af
det »støvede« arbejde, der er i en
forening, så er du/I velkommen til 

vores næste økonomimøde.
Ring til Jesper på 57 84 01 20. Vel mødt.



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

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 ind-
og udland.

Interesserede grupper bedes aftale tid for besøg:

Stenlille Naturgaslager
Merløsevej 1 B, 4996 Nyrup
Telefon  4517 1707 – leverandør af dansk naturgas

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. oktober 1999 

Nr. 7 udkommer medio november 1999


