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Billetter kan 
bestilles på  
6167 5910  

Seneste tilmelding 26/5-15 

 

Stenmagle 
Forsamlingshus  
og Liv i Stenlille 

holder 

Billetter kan 

80-90’er fest 
Lørdag den 30. maj 2015 

Kl. 1800 – 0100 
i Stenmagle Forsamlingshus 

Dørene åbnes 1730 

 

Helms-Music 
spiller op til dans 

efter maden. 

Pris 200 kr. 

Inkl. Stor 
lækker Buffet 

Billetter kan købes i 
døren for 150 kr. 

efter kl. 2000 

Entré kan betales med 
mobile pay 

Spisning for medlemmer - og sankt-
hansbål den 23. juni. Vi prøver noget 
nyt i år. 

Rønnevej 4  •  Stenmagle  •  4295 Stenlille  •  40 68 00 59

Flyers • bøger • hæfter • digitaltryk 
Brevpapir • bannere • plakater • skilte 
Foldere • konvolutter • kopi • brochurer
Speciale i digitaltrykte bøger i små oplag 

www.lemann.dk

lemann.grafi sk@gmail.com
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v/Susanne Richardt
Enghavevej 10A  .  4295 Stenlille

Åbent:  ti-fr 10-17  .  lø 9-13  .  sø-ma lukket

Tlf.  57 80 40 50
Kreativ blomsterbinding til enhver lejlighed

v/Susanne Richardt

www.stenlilleblomster.dk

Små ord fra 
forman-
den

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.
Genfind 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

Som noget nyt vil bylauget servere 
aftensmaden for medlemmerne 
denne aften kl. 18. Det koster kun 
20 kr. pr. person. Børn under 6 år 
er gratis.

Pengene indbetales på bylaugets 
konto inden d. 9. juni. Konto i 
Nordeabank er reg. 2300 kto.nr. 
6278 196 591. Husk at påføre jeres 
navn. 

Efter maden serverer vi kaffe, te 
og kage.

Drikkevarer medbringes ikke, men 
kan købes til fornuftige priser.

Bålet tændes kl. ca. 20, hvor alle 
selvfølgelig er velkomne, også 
uden at have deltaget i spisningen 
kl. 18.

Store grene modtages på Fårefol-
den på Stenmaglevej (mellem nr. 
17 og 19) i weekenden d. 20.-21. 
juni (af hensyn til de små dyr, der 
gerne vil gemme sig i bålet. Så gem 
gerne jeres grene til 20. juni, så vi 
kan få er fint bål.

Er der børn i byen, der har lyst til 
at lave heksen, er I meget velkom-
men til at kontakte Birte på 5132 
5485 eller Vinni på 2231 8837 og 
få mere at vide om dette.

Der er planlægningsmøde hos 
Birte på Stenmaglevej 23, onsdag 
d. 10. juni kl. 19, hvis nogle har 
lyst til at være med i forberedel-
serne, så giv mig lige et kald på 
5132 5485.

Hilsen tovholderne Vinni og Birte

Spisning og Sankthansbål 
tirsdag d. 23. Juni 2015

Så kom sommeren endelig, og hele vores 
område er blevet dejligt grønt igen.

Siden sidst har vi afholdt en weekend i 
forsamlingshuset med musik, banko og 
fastelavnsfest. Musikaftenen blev en stor 
succes, med mange mennesker, god mad 
og superunderholdning af Bente og Leif. 

Bankospillet kunne der godt være kommet 
flere mennesker, men så var der gevinter til 
næsten alle.

Vores legeplads er ved at blive færdiggjort. 

Vi håber at få et tilskud fra kommunen, så vi 
kan få den færdig og holde et brag af genåb-
ning på pladsen.

Jeg håber I alle læser om vores sankthans-
aften, som vi i år gør spændende for vores 
medlemmer. Se næste side.

Tak til alle som gør et stort stykke arbejde for 
at vores lokalsamfund bliver bedre.

Gert Nielsen

Gran sælges
fx til æresport og gravdækning – køb lokalt hos

Arne Markussen
Højbodalvej 12, Assentorp, 4295 Stenlille

Mobil: 4018 4024
E-mail: markussenarne@mail.tele.dk
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Kontingent 2015
Sammen med sidste Budbringer blev der 
uddelt et indbetalingskort. Der stod ikke, at 
kontingentet for 2015 er uændret (gennem 
alle årene siden bylaugets start i 1998 - til kr. 
100,- pr. husstand.

Flere har sendt et større beløb og samtidig 
skrevet, at hvis det var for meget er resten en 
gave. Alle er selvfølgelig meget velkommen til 
at betale mere end de 100 kr, så vi har endnu 
fl ere midler til at lave legeplad og spændende 
arrangementer. – Det siger vi 1000 tak for :-)

Til alle jer, der endnu ikke har været på 
netbank, så kan I overføre beløbet til Nordea 
Bank, reg. 2204 kto. 0728-587-695. 
Flere af vore arrangementer er kun for med-
lemmer. Fx vil vi i år lave et madarrangement 
til sankthans, hvor vi spiser kl. 18 og laver bål 
kl. 20. Alle kan bare komme til bålet, mens 
der er tilmelding for medlemmer, hvis man 
skal spise med. Der betales et symbolsk beløb 
for maden, så kom og nyd det sammen med 
os andre. Hvis man ikke er medlem, kan vi 
klare det på aftenen. – Det er da nemt :-)

Billetter kan 
bestilles på  
6167 5910  

Seneste tilmelding 26/5-15 

 

Stenmagle 
Forsamlingshus  
og Liv i Stenlille 

holder 

Billetter kan 

80-90’er fest 
Lørdag den 30. maj 2015 

Kl. 1800 – 0100 
i Stenmagle Forsamlingshus 

Dørene åbnes 1730 

 

Helms-Music 
spiller op til dans 

efter maden. 

Pris 200 kr. 

Inkl. Stor 
lækker Buffet 

Billetter kan købes i 
døren for 150 kr. 

efter kl. 2000 

Entré kan betales med 
mobile pay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

26/10-2014, kl. 13.00 - Gavespil/banko 

23/11-2014, kl. 10-16 – Julemarked 

29-30/11-2014, Dueudstilling 

Stenmagle Forsamlingshus 

Lej forsamlingshuset til fødselsdag, 
bryllup, konfirmation, barnedåb 

foreningsmøde m.v.  
Vi kan også hjælpe med begravelseskaffe 

Tjek priser og yderligere info på 
www.stenmagleforsamlingshus.dk 
Ring: 41657026 eller 61675910,  
Mail: udlejer@stenmagleforsamlingshus.dk 






                   









RUNABYG
Alt i murerarbejde

murermester Dennis runa
dennisrun@msn.com

TLF 2893 3211
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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

Stenmagle Præstegårdshave, fredag den 5. juni 2015 kl. 13-17

Programmet er følgende:
13.00  Velkomst ved sognepræst Maria Hjort 

»Det er et yndigt land« synges, og med-
bragt frokostkurv nydes.

13.00  Live Jazz-band spiller dagen igennem.
14.00  Grundlovstale ved Anne Møller Ronex 

(Regionsrådsmedlem for Radikale 
Venstre).

14.30  Tryllekunstner Peter Jakobsen under-
holder børnene.

15.00  Springgymnasterne (SNIF) laver opvis-
ning på græsplænen.

15.30  Zumba-opvisning fra Stenlille Idræts-
forening.

16.15  Stenlille Folkedansere laver opvisning og danser med publikum.
17.00  Fællessang og fanerne bæres ud til klapsalver.

FDF'erne leger med børnene, laver bål i haven og 
hjælper børnene med at lave snobrød. Øl/vand 
samt kaffe og kage kan købes – men egen madkurv 
medbringes til frokost. Her er plads til hygge, sam-
vær og oplevelser. Normalt kommer der en 250-
300 mennesker gennem haven i løbet af dagen. Vi 
glæder os til at se dig også.

Grundlovfest i StenmagleLidt datoer

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

Maj
Onsdag den 20. maj – aftenkirketur med Ma-

ria Hjort. Turen går til Holbæk.

Pinsedag, søndag den 24. maj – Pinse-guds-
tjeneste i Stenmagle kirke kl. 9 med 
kaffe.

2. pinsedag, mandag den 25. maj, Friluftsguds-
tjeneste kl. 10.30 i Vester Broby. Ste-
magle sogn deltager.

Lørdag 30. maj – LIS-80'er fest i Stenmagle For-
samlingshus kl. 18.

Juni
Fredag den 5. juni kl. 13-17 – traditionen tro er 

der grundlovsfest i præstegårdshaven 
med folkedans, jazz, tryllekunstner 
m.v.

Onsdag den 10. juni – Sankthans-forberedelses-
møde hos Birte & Steen, Stenmaglevej 
23, kl. 19

Lørdag den 13. juni – Bonderøvens Dag i Munke 
Bjergby Naturbørnehus.

Lørdag den 20. juni – LIS Festival i Stenlille

Tirsdag den 23. juni – Bylaugets sankthansbål på 
Stenmaglevej (Fårefolden mlm. nr. 17 
og 19) med spisning for medlemmer.

August
Lørdag den 1. august – Bylaug-bestyrelsessemi-

nar samt deadline Budbringer nr. 63.

Onsdag den 12. august – Skolestart efter ferien

Uge 34 – Sjov i gaden i Stenlille

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

Stationsvej 5  .  4295 Stenlille
Tlf. 5789 4800  .  www.dbiplastics.com
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Fastelavn den 22. februar

   
  

   
   

   
 

 

   
  

 

   
   

   
 

Mejerivej 7, Stenmagle, 4296 Nyrup

40 21 19 27

Minigraver, motorbør m.m. udlejes

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

JR@BORDEBAENKE.DK

JOHNNY  ROLSTED
SORØVEJ 96,  4296 NYRUP

MOBIL  24 42 90 47

Du er meget velkommen til at gøre brug af campingpladsen, 
når du fx har gæster. Her kan de overnatte, og alle kan få 
en oplevelse i swimmingpool, minigolf m.v. – ligesom vi har 
en udvidet grill-bar med fx smørrebrød. 
– Kom ud og se hvad vi kan tilbyde dine gæster.

Højbodalvej 35, 4295 Stenlille, ac@assentorp-camping.dk
Tlf. 5780 4387 eller 3124 2589

Jørgen Pedersen og Anan Sutthi

Swimmingpool

Legeplads

Superfest 20. februar med 
Bente og Leif

20. FEBRUAR
STENMAGLE



              Service
                 &
            Maskiner

www.jjsm.dk
Tlf. 2685 7897

 Salg/reparation 
   Havemaskiner
     Cykler          

Hovedgaden 42B
4295 Stenlille
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Stenmagle 
Antik- & Kræmmerhal

500 kvm indendørs marked
• Antikke møbler
• Nostalgi – loppeting – tøj
• Byggevarer – døre – vinduer 

– tagsten og mange andre 
ting

• Ting i kommission.

Nyd en gratis kop kaffe, 
mens du går og oser.

Lej en stand: tlf. 6015 0724

Åbent hver lørdag kl. 10-16
Sorøvej 57, Stenmagle 

4295 Stenlille

Forår betyder en masse konfirmationer og 
fødselsdage, og det kan mærkes i forsamlings-
huset, som er fuldt optaget i hele maj og juni. 
Det er jo rart at se så mange stadig vælger, at 
bruge forsamlingshuset til deres fester.

Siden sidste har vi afholdt generalforsam-
ling, som var mere end forventelig en succes. 
Der har i de sidste par år ikke været særlig 
stor tilslutning til generalforsamlingen, så 
i år havde vi som nået nyt, valgt at der efter 
generalforsamlingen var spisning. Dette fik 
ca. 30 andelshavere til at møde op. 

Ved generalforsamlingen blev Kim 
Jacobsen valgt ind og senere konstitueret som 
formand. Maiken Hansen som var formand 

forsætter i bestyrelsen. Desuden 
blev der valgt 5 nye suppleanter, 
så med dobbelt så mange hæn-
der i bestyrelsen og tilsagn fra 
de fremmødte, at de vil bakke 
op om huset, så er jeg sikker 
på at der i fremtiden kommer 
mange nye og spændende tiltag. 
Vi vil gerne takke for den store 
opbakning.

Sidst i maj forsøger vi at 
åbne dørene for en hyggelig 
aften for alle, der kunne tænke 

sig lidt god mad og en tur på dansegulvet. 
Se invitation i bladet, facebook eller ring til 
forsamlingshus og hør nærmere. Vi har brug 
for flere tilmeldinger, hvis dette arrangement 
ikke skal aflyses og alle kan deltage, ung som 
gammel.

Bestyrelsen har mange nye planer for hvad 
huset kan bruges til, og du må også gerne 
komme med dine ideer.

Nogen af de nye planer er, at der arbejdes 
på at få noget dilettantteater op at stå, holde 
en høstfest og fællesspisning på hverdage.

Kunne sangaftner, bankospil eller børne-
disko være noget? 

Bestyrelsen

Nyt fra Stenmagle Forsamlingshus
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selv om de fleste medlemmer nød det dejlige 
vejr derhjemme i haven.
 
Så søndag den 19. april 2015 var vi 5 medlem-
mer af Stenmagle Bylaug, der mødte op ved 
Fattighuset, for i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening at samle affald ind.
 
Da vi ikke var flere, besluttede vi, at vi kun 
ville samle affald ind på Sorøvej et stykke af 
vejen ned til Stenlille. Der var meget affald, så 

vi nåede kun halvvejs - men i begge sider.
 
Vi fik et par hyggelige og sjove timer sammen, 
mens vi samlede affald i kantsten, på fortov og 
i grøfter, og vi fik da samlet 5 sække, som Gert 
til sidst tog med på genbrugspladsen
 
Tak til deltagerne, Hardy Hansen, Annette 
og Preben Lemann, Torben Kamper og Gert 
Nielsen ... og til Vinni og Freja der holdt os lidt 
med selskab.

Og der blev samlet affald

Wellness House Massage
Lider du af hovedpine, har du muskel-, sene- eller ledproble-
mer, er du stresset eller trænger du bare til at forkæle dig selv?

Vi har Thai-massage, Urtemassage, Oliemassage og 
Sportsmassage.

Hovedgaden 79 (tidl. kiosk v/Uno-X-tanken) 
4295 Stenlille  .  Tlf. 7131 7948 eller 3124 2589



Bestyrelsen   
Formand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille gn-projektering@email.dk 4030 7731
Næstformand Marianne Justesen  Sorøvej 551, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  2427 7794
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  Steen Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  steen.agathon@gmail.com  4636 2189

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

HUSK STOF TIL BÅDE HJEMMESIDE OG BUDBRINGER!

Medlemsbladet »Budbringer« – og hjemmesiden www.STeNMAGle.dK

Næste Budbringer (Nr. 63) har deadline 1. august og udkommer sidste halvdel af august måned. 
deadline er 4 gange årligt, ca. 1. august (efterår), 1. november (vinter), 1. februar (forår) og 1. maj 
(sommer). 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. 6124 4372  •  E-mail:  ahj@energinet.dk

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


