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Hvad sker her?
Læs mere om trafikforholdene i Stenmagle side 8!
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Older-
mands-
ævl

Vi har nu overstået vores 9. generalforsamling.
Vi sprængte ikke rammerne i forsamlingshu-
sets lille sal, men på trods af dette, lykkedes det
at få de ”ledige” bestyrelsesposter besat. Vi hil-
ser de nye bestyrelsesmedlemmer meget vel-
kommen i Bylauget og håber på et godt samar-
bejde. Der er brug for flere kræfter i besty-
relsen, og det er jeg overbevist om, at vi har fået
ved denne generalforsamling. Se om general-
forsamlingen inde i bladet.

En positiv generalforsamling henleder altid
opmærksomheden på, hvilke opgaver vi nu
skal tage fat på – Hvordan ser Stenmagle
Bylaug og lokalsamfundet ud om 5 til 10 år? 

Finder vi her en forening der samlet repræsen-
terer den nordlige del af hele den nye storkom-

Oldermand Henning Højte Hansen

mune? Det kunne på sigt blive en nødvendig
løsning for at blive hørt, eller skal vi holde os i
Stenmagle nærområde med de lokale aktivite-
ter vi kan opretholde her?

Hvordan ser vores nærområde ud? – Eksisterer
Stenmagle Skole med tilhørende institutioner?
– Er vores menighedsråd på dette tidspunkt
”vores” eller en del af noget større? – Hvor
langt skal vi væk for at besøge vore ældre, der
ikke kan klare sig selv? – Er SNIF en del af
Bylauget eller omvendt, er SNIF en del af SIF?

Oldermandsævl fortsætter på side 10...

v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A · 4295 Stenlille
Åbent: ma-fr 9-17.30 · lø 9-13

Tlf. 57 80 40 50

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.

1. hjælpskurset
i januar

på Stenmagle Skole
er nu helt overtegnet.

Juletræstænding, søndag 3. december 2006

Alle er velkomne

Program

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

kl. 16.00 
mødes vi omkring juletræet i præstegårdshaven. 

Her bliver juletræet tændt til et par fællessange.
Julemanden kommer måske forbi med lidt godt til alle.

Bagefter byder menighedsrådet på 
æbleskiver og gløgg i konfirmandstuen,

og Stenmagle Bylaug sælger 
øl og vand til rimelige priser.  

Juletræstænding i Stenmagle

Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed...

www.stenlilleblomster.dk
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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
www.alslib.dk    ·    alslib@alslib.dk

Torvet 27 · 4293 Dianalund 

45 12 18 30 

Referat af generalforsamling 14. november
2006

1. Valg af dirigent/referent
John Alex Jensen (JAJ) blev valgt til dirigent
og konstaterer, at generalforsamlingen er lov-
ligt indkaldt.
Marianne Justesen blev valgt til referent.

2a Oldermandsberetning og godkendelse
heraf
Fattighuset er igen centrum for vores aktivite-
ter. Nu har vi fået lagt nyt gulv i huset og iso-
leret loftet. Vi har fået 20.000 kr. fra en fond til
elinstallationer. Så vi håber, at vi til næste år
kan holde vores generalforsamling i Fattighu-
set. 
Der er flere medlemmer af bestyrelsen der
siger farvel. Vagn holder op på grund af alder
og Helle Runa ønsker ikke genvalg. Jeg vil
takke Vagn og Helle for godt arbejde for
bylauget igennem årene. Jeg håber at I stadig
vil deltage i vores arrangementer.

Vores arrangementer har været de sædvanli-
ge: Juletræstænding, fastelavn, cykeltur, Sankt
Hans bål og kræmmermarked. Vores bod på
kræmmermarkedet gav et pænt overskud. 

2b Udvalgenes beretning 
Teknikudvalget(Vagn)
Der har været en del arbejde i Fattighuset
gennem året. Vi havde en god tur til DONG
hvor alle var tilfredse med turen. Jeg har på
udvalgets vegne skrevet til kommunen, amtet
og politiet om vores ønske om en omfartsvej.
Politiet svarede hurtigt, at det kan de ikke
gøre noget ved. De kan komme og måle far-
ten bagefter vejen er lavet. Trods flere rykkere
var amtet og kommunen langsomme til at
reagere på vores henvendelser. Til trods for
vores underskriftindsamling, er der ingen
stor debat i lokalområdet. Det havde jeg ellers
troet, at der ville blive, for da jeg samlede
underskrifter ind, ville de der boede i Assen-
torp have vejen i retning mod Vandløse og
dem i Vandløse ville have den i Assentorp ret-

Generalforsamling 14. november
ningen. Jeg vil sige tak for mange gode timer i
Bylauget 
JAJ forslår at vi samarbejder med Borgerfor-
eningen i Nyrup i forbindelse med kommu-
nesammenlægningen. 

Socialudvalget (Marianne) 
Gennemgang af arrangementerne: Juletræs-
tænding, stavgang, fastelavn, cykeltur, Skt.
Hans bål, kræmmermarked. I den forbindelse
vil jeg gerne takke Vagn for sit store arbejde
med kræmmermarkedet. Jeg gør samtidigt
opmærksom på, at jeg overtager ansvaret for
indsamling af effekter til kræmmermarkedet.

Kulturudvalget (Henning)
Udvalget havde en rigtig hyggelig tur til
Bryghus No 5 i Holbæk, rundvisning og efter-
følgende ølsmagning. Vi kom godt frem og
tilbage med offentlige transportmidler. Ingen
planlagte arrangementer i det nye år.

Beretningerne blev godkendt.

3 og 4. Fremlæggelse af revideret regnskab
og budget og godkendelse heraf. (Vinni)
Var udsendt sammen med indkaldelsen og
fremlagt på bordet til generalforsamlingen.

Underskud på 5850,18 kr. Lille fremgang på
medlemssiden, 86 medlemmer, regnskabet
blev godkendt.
Budget var også fremlagt på bordet og blev
godkendt.

5. Indkommende forslag 
Preben Lemann foreslår at nedlægge hjemme-
siden. Preben mener, at føres siden ikke ajour
er der ingen grund til at fortsætte med den.
Efter lidt diskussion frem og tilbage foreslog
JAJ at bestyrelsen skal forsøge at ændre hjem-
mesiden til en mere informativ side. Preben
trækker sit forslag.
Bestyrelsen lovede at arbejde med at gøre
siden mere informativ, men måske også mere
statisk, i erkendelse af at det er svært at lave
noget nyt hele tiden.

6. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen forslår uændret kontingent på 100
kr.  – Blev godkendt. 

7.a Direkte valg til sekretariat 
Marianne Justesen stillede op til den ledige
sekretær og blev valgt for en periode på 3 år.
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Jesper

SCHRØDER

AUT. E
L-IN

STALLATØR

Stenmaglevej 19

4295 Stenlille

Tlf. 5
7 84 01 20

Fax 57 84 01 30

www.volt.d
k

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

STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

7b. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Vagn, Helle og Marianne er på valg. Vagn og
Helle ønskede ikke genvalg og Marianne trak
sig, da hun blev valgt til sekretær. Kennet
Kristensen havde sendt Henning en fuldmagt
om, at han stillede op til valg og blev valgt.
John Kristiansson og Birte Agathon blev valgt
som nye medlemmer af bestyrelsen.

7c Valg af min. 2 suppleanter 
Inge Kristiansson og Jens Rasmussen modtog
begge genvalg. 

7d Valg af revisorer
Torben Kamper og Leif Hansen modtog begge
genvalg.

7e Henstilling til bestyrelsen om vedtægts-
ændringer
JAJ henstillede til bestyrelsen at komme med
forslag til vedtægtsændringer til næste gene-
ralforsamling pga. den kommende kommu-
nesammenlægning. 

8 Eventuelt
John Alex sluttede sit dirigentjob med at tak-
ke de 16 fremmødte medlemmer for god ro
og orden, hvorefter Henning til slut takkede
John Alex for flot dirigentjob. 

Dirigent John Alex Jensen   

Referent Marianne Justesen

Fastelavn i Stenmagle

Kom og slå katten af tønden 
søndag den 11. februar kl. 14.

Efter en hyggelig familiegudstjeneste kl. 14  i
Stenmagle kirke ved Maria Hjort, går vi alle
sammen til præstegården, hvor der er tønde-
slagning for store og små. 

Der er præmier til kattekongen og -dronnin-
gen og til de bedst udklædte børn.

Bagefter er der varm chokolade og fastelavns-
boller til alle i konfirmandstuen.

Stenmagle Bylaug inviterer i samarbejde med
Stenmagle Kirke til fastelavnsarrangement! 
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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

CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

SBM

Små marginaler i Sten-
magle Forsamlingshus

»De små marginaler« er en historie om et menneske. En person, der ligner os, som kommer ud for en historie, der
også kunne overgå os. Det er en enkel historie. Gennem de sidste 10 år har man holdt stadigt mere øje med de perso-
ner, der ikke passer så godt til arbejdsmarkedet. De ledige bliver delt op i »svage« og »stærke« – men er det de små
marginaler, der afgør om man kommer i den ene eller anden gruppe? Medvirkende: Terese Damsholt, Anette Katz-
mann, Rikke Bendsen og Ulver Skuli Abildgaard. Instruktør: Kirsten Peuliche.
Stenmagle Forsamlingshus – tirsdag den 5. december kl. 19.00 – pris kr. 100,-  –  arr. AOF

Røde 
øre?

Sagen: 
Omfartsvej, Sorøvej, Stenmagle
Nuværende vej gennem Stenmagle er Amts-
vejen / Sorøvej / Landevej 145.
Landevej 145 overgår til at være en Statsvej i
forbindelse med kommunalreformen.
Den 7. marts 2006 blev der afleveret 125
underskrifter, der tilkendegiver, at man
ønsker vejen ført uden om Stenmagle.
Den 19. september 2006 skriver Stenlille Kom-
mune, at man på baggrund af undersø-
gelserne ikke finder grundlag for at gennem-
føre særlige foranstaltninger ved skolen. Det
generelle billede af trafikforholdene i Sten-
magle er, at gennemsnitshastighederne gene-
relt er lavere end den tilladte hastighed på 50
km. i timen, og at der er meget få skolebørn,
der krydser landevejen.
Tirsdag d. 24. oktober 2006 skriver flere aviser
at over 50 bilister mistede kørekortet i lørdags

ved Stenmagle. Hver fjerde bil kørte for
stærkt.
Stenlille Tekniske Forvaltning havde person-
ligt optalt, hvor mange elever der krydsede
Sorøvej en bestemt dag for at komme i skole.
Resultatet var, at der var kun meget få elever,
der krydsede vejen. En forklaring kan være at
ingen forældre tør lade deres børn gå hverken
langs eller over vejen i morgenmylderet. Der-
for bliver de jo nok kørt i skole, med endnu
mere trafikkaos til følge. Men én tælling giver
vel næppe et korrekt billede.
Der er noget meget modstridene i politiets
oplysninger om hastighederne, hvor det
endog fremgår af artiklerne, at Stenmagle er
et sikkert »fangssted« for fartsyndere, og så
oplysningerne fra Teknisk Forvaltning. 
Hvem mon har ret?

Vagn, Rønnevej 8
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E-FREE v/Erik Friis
Entreprenør & Tømrerfirma

Kyringevej 37· Kyringe
4100 Ringsted

Tlf. 5780 3270
Bil 4021 8270

Tage

Vinduer

Sokler

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
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Abonnementsordning med kød og grøntsager

Sekre-
tær-
vrøvl

Lidt fra vores generalforsamling den
14. november

Det var indkaldt til generalforsamling tirsdag
den 14. november 2006 kl. 19.30 i forsamlings-
huset. Selve generalforsamlingen gik godt, de
fremmødte medlemmer havde en rigtig hygge-
lig generalforsamlingen. Der blev valgt tre nye
bestyrelsesmedlemmer John Kristiansson, Birte
Agathon og Kennet Kristensen. Deres adresser
og telefonnummer kan ses på bagsiden. 
Efter generalforsamlingen var Bylauget vært
ved et hyggeligt pølse- og ostebord. 

Indsamling til kræmmermarked

Da Vagn er sluttet i bestyrelsen i Bylauget og
derfor holder op som formand for teknikudval-
get er det ikke længere ham DU/I skal ringe til
hvis DU/I har ting og sager til vores bod.

Sekretær Marianne Justesen

Oldermandsævl fortsat fra side 2.
Vi er i en situation, hvor det der vedrører Sten-
lille og Nyrup har stor betydning for os. Der er
mange spørgsmål. Skal vi bekymre os om det,
eller trygt overlade det til de politikere, der er
valgt til at varetage disse interesser. Vi er meget
interesseret i at høre vores medlemmers me-
ning. Alle indslag eller meningstilkendegivelser
er meget velkomne på f.eks. mail: hojte@sten-
magle.dk 
Det var en leder med focus på fremtiden, tilba-
ge til nutiden, hvor vi lige har indviet det ny-
lagte gulv og en ny portindfatning, således at vi
kan holde varmen i et vist omfang. At det er

lykkedes skyldes i høj grad en stor indsats fra
Leif, Vagn, John og Svend Erik. Den nuværende
tilstand i fattighuset muliggør afholdelse af
arrangementer her. Kom og se det ved lejlighed,
vi synes selv, at det er blevet rigtigt godt. Bille-
det herover er fra et bestyrelseskomsammen i
forbindelse med at gulvet var lavet færdigt. 
Sluttelig håber jeg på stort fremmøde ved jule-
træstændingen. Den starter i Stenmagle kirke
den 3. dec. kl. 15.00 og alle læserne ønskes en
glædelig jul og godt nytår fra Stenmagle
Bylaug.

Med venlig hilsen 
Henning Højte Hansen

For fremtiden skal der ringes til Marianne Jus-
tesen, Sorøvej 90.

Kræmmermarkedseffekter ring til
Marianne Justesen: 57 80 40 62 bedst
efter kl. 17.00

Liste over vores arrangementer i 2007

Fastelavnsfest i samarbejde med Stenmagle kir-
ke søndag d. 11. februar kl. 14.00 i kirken 
Affaldsindsamling på Sorøvej søndag d.15.
april kl. 10.00 ved Fattighuset
Cykeltur i lokalområdet søndag d. 13. maj
kl.10.00 ved Fattighuset
Skt. Hans Bål lørdag d. 23. juni kl.20.00 på Sten-
maglevej 
Weekenden 13-15. juli Stenmagle Kræmmer-
marked 
Stenmagles Bylaugs generalforsamling onsdag.
14. november kl.19.30 
Juletræstænding søndag d. 2. december kl.
15.00 i kirken 

Det er nogle af de arrangementer som vi gen-
nemfører i det kommende år. Har DU/I forslag
til eventuelle arrangementer som vi kan gen-
nemføre i bylaguet så kom endelig frem med
dine forslag til et bestyrelsesmedlem.
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Bestyrelsesadresser mv. 2006
Oldermand/kultur.fm. 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 Birthe Kamper Stenmaglevej 15 4295 Stenlille tkamper@mail.tele.dk 57 80 47 32
Bestyrelsesmedlem John Christophersen Rønnevej 2 4295 Stenlille annegretejohn@mail.dk 57 80 46 33
Bestyrelsesmedlem Preben Lemann Rønnevej 4 4295 Stenlille lemann@stenmagle.dk 40 68 00 59
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 Æblehaven 12 4295 Stenlille kennet@sponkie.dk
Suppleant Inge Kristiansson Fasanvænget 2 4295 Stenlille i_j@privat.dk 36 89 16 99
Suppleant Jens Rasmussen Hasselvej 3 4295 Stenlille 57 80 58 90
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 – BUDBRINGER – og hjemmesiden – WWW.STENMAGLE.DK
Deadline til næste nummer (nr. 29) er den 1/3-2007, og bladet forventes at udkomme i starten af april.
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 hjem-
mesidelink med, og vi laver normalt en kopi af annoncen, der så linker til egen hjemmeside. – Redaktionen til
dette nummer bestod af: Marianne, John, Inge, Henning, Mette, Vagn, Vinni, Svend Erik, Annette og Preben.


