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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:

Generalforsamling
Onsdag den 17/11 kl. 19.30 i Forsamlingshuset! – Side 4-6.

juletræstænding
Søndag den 28/11-1999 kl. 15 er der gudstje-
neste v/sognepræst Kirsten Toft. Er du gang-
besværet kan kirkebilen kontaktes. Efter guds-
tjenesten ca. kl. 16 tænder vi sammen Sten-
magles juletræ ved Præstegården. Der vil
efter tændingen blive solgt æbleskiver, gløgg,
kaffe, te og sodavand m.m. – alt til meget
rimelige priser. Det vil foregå i konfirmand-
stuen. Vi hjælper gerne med at køre ældre
eller gangbesværede
hjem bagefter.
Henvendelse om
arrangementet til
Helle Runa på tlf.
5780 5287.
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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

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 23. januar 2000. 
Nr. 8 udkommer primo februar 2000.

Et år er gået...É
Et spændende 1. år i bylaugets levetid er ved at
være historie. Et år hvor alt var nyt, og vi i besty-
relsen skulle lære hinanden at kende.

Vi har valgt en udvalgsstruktur for at prøve at
få opgaverne spredt på flest muligt personer.
Hvert udvalg skulle så sørge for, at nye personer
udenfor medlemskredsen blev inddraget. 

Og det er virkelig lykkedes at få en del med,
som betyder at Tordenskjolds soldater bliver
aflastet…

Hvis udvalgsstrukturen får lov til at bestå og
blomstre i takt med at medlemmerne får lyst til
at blive aktive, kan vi gennemføre mange
spændende og aktuelle ting i fremtiden. – Og vi

er sikre på, at det store flertal af medlemmerne
har meldt sig ind i bylauget for at deltage kon-
struktivt i at få det til at blomstre.

Ud over de valgte bestyrelsesmedlemmer,
som jeg takker for samarbejdet i det forløbne år,
vil jeg kort gennemgå de enkelte udvalg. 

I KULTURUDVALGET vil jeg takke Søren Veje
(Holtevej), John Alex Jensen (Vanløsevej) og
Holger Jørgensen (Sorø) for arbejdet. Formand
Henning (fra bestyrelsen) og Mette (Engkrogen)
har oftest lagt hus til, og udvalget består endvi-
dere af Michael og Preben fra bestyrelsen.
Hovedopgaven har været medlemsmøderne,
som er gennemført planmæssigt året igennem.

I UNGDOMSUDVALGET var mange unge
med i opstarten – Anja (Mejerivej), Camilla
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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

(Stenmaglevej), Mette (Ugerløsevej), Jonna (Røn-
nevej) samt Vinni og Gert fra bestyrelsen – og i
dag er Sanne (Rønnevej) fortsat med i udvalget
ud over Dennis, Jesper og formand Kennet fra
bestyrelsen. Her er der gjort et godt stykke arbej-
de – og man har en stor opgave foran sig med
start af ungdomsklub og lokaleindretning hertil.

SOCIALUDVALGET har i årets løb ført en
omtumlet tilværelse, som bl.a. har medført dan-
nelse af et midlertidigt arrangementsudvalg. Her
har vi været uheldige, og opnået splittelse, der
betød nedlæggelse af udvalget. Det kan man
læse om i tidligere Budbringere og derfor ikke
mere her! Tak til de personer, der har lagt et
stykke arbejde i bylauget, men som nu er trådt
ud af udvalgene. Nuværende bestyrelsesmed-
lem Helle er formand, og her ud over består det
af Mette Vallgren (Sorøvej), Annette Lemann
(Rønnevej), Hanne Schrøder og Vinni Jensen
(begge Stenmaglevej). Udvalget arrangerer nogle
mindre ture, men hovedopgaverne er velkomst
til nytilflyttere og transporthjælp for gangbes-
værede til vore arrangementer. En arbejdsgruppe
bestående af Annette Lemann (Rønnevej) og
Svend Erik Jensen (Stenmaglevej) deltager sam-
men med skoleledelse/-bestyrelse & SFO på
Stenmagle skole samt SNIF i et legepladsprojekt,
som der kan læses mere om i dette nummer.

ØKONOMIUDVALGET har haft det hårdt i år,
og mangler helt og aldeles medlemmer. Tak til
de bestyrelsesmedlemmer, der et par gange har
forsøgt at holde udvalgsmøde; men vi regner
med at dette udvalg kommer op at stå snarest.
Der må blandt medlemmerne være nogle, der
kan give kassereren et nap (fmd. for udvalget er
vores kasserer Jesper), og ellers være med til at
se på fonde og økonomiske muligheder iøvrigt.

TEKNIKUDVALGET har været stabilt og aktivt
– og her er Anette Fager og Helle Kuld (begge
Mejerivej) aktive medlemmer udover Kennet,
Michael og formand Vagn fra bestyrelsen. Her
går man ufortrødent i clinch med kommune og
amt – og er der noget, der er svært at skulle gå i
dialog med, så er det det offentlige væsen, men
interessant og spændende er det alligevel. – En
arbejdsgruppe omkring en gammel vejtromle er
også dannet med 4 mand...

Tak til alle aktive iøvrigt – Asta, der sang for os
til Skt. Hans og Mette, der gi’r lidt sekretærhjælp
og skriver referater, og mange flere… 

Der er plads i alle udvalg til aktive medlem-
mer, der vil være med til at gøre lokalsamfundet
spændende og sjovt at bo i. Ring til et bestyrel-
sesmedlem eller til Preben Lemann på 5780
4476, hvis du også skulle have lyst…
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STIL KRAV – DET GØR VI !

STENLILLE  57 80 50 60

§1 Navn
Foreningens navn er »Stenmagle Bylaug«.

§2 Formål
a) Bylaugets formål er at styrke alt af interesse for byens

og omegnens beboere, – herunder specielt at styrke
sammenholdet og medvirke til en positiv og konstruk-
tiv atmosfære, samt at varetage almene interesser i
relation til det offentlige og andre organisationer. 

b) Vi ønsker specielt at styrke børne- og ungdomsarbejdet
ved altid at arbejde for at have et aktivt ungdoms-
udvalg. 

§3 Bestyrelse
a) Bestyrelsen består af en oldermand, en sekretær/næst-

formand, en kasserer (formand for økonomiudvalg),
samt 2, 4 eller max. 6 ekstra medlemmer, så der altid
bliver et ulige antal ialt. 

b) Oldermand, sekretær/næstformand og kasserer vælges
hver for en 3-årig periode, og vælges på skift, så ingen
af de 3 afgår samtidig. 

c) Der kan kun ske genvalg blandt personerne i §3b  til
samme funktion 2 gange. 

d) Oldermand, sekretær/næstformand og kasserer danner
bylaugets præsidie, og kan træffe alle nødvendige
hastebeslutninger. 

e) Efter bylaugets etablering i 1998 afgår oldermanden
efter 1. år, sekretær/næstformand efter 2. år (2000) og
kassereren efter 3. år (2001). 

f) Alle øvrige vælges for en 2-årig periode. 
g) Udvalgsformandsposterne fordeles af bestyrelsen på

1. bestyrelsesmøde efter hver ordinær generalforsam-
ling via alm. flertalsafstemning. 

h) Bestyrelsen har møde mindst 6 gange årligt.

i) På generalforsamlingen vælges mindst 2 suppleanter
(gerne flere), der i valgt rækkefølge kan træde ind i
bestyrelsen, såfremt nogle udgår.

j) Man udgår af bestyrelsen, såfremt man ikke kan/vil
være aktiv i mindst 1 udvalg.

k) Såfremt et præsidiemedlem afgår i utide, skal bestyrel-
sen vælge et midlertidigt præsidiemedlem blandt de
valgte bestyrelsesmedlemmer indtil næste generalfor-
samling, der så direkte skal vælge en ny person. 

l) Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indgår en
suppleant (efter rækkefølge) i den resterende periode.
Suppleanten erstatter ikke den afgåede persons funktio-
ner. Efterfølgende bestyrelsesmøde tager beslutning
vedr. funktionerne.

m) Bestyrelsen afgør selv, om suppleanter indbydes til
bestyrelsesmøderne uden stemmeret. 

§4 Hæftelse/regnskabsår
a) Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelses-

medlemmer, hvoraf den ene skal være oldermanden
eller sekretær/næstformand.

b) Formanden kan meddele foreningens kasserer fuldmagt
til at modtage indbetalinger og betale indgåede forplig-
telser. 

c) Foreningen hæfter alene med sin formue og ingen
medlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter per-
sonligt for foreningens indgåede forpligtelser.

d) Regnskabsåret er 1. november - 31. oktober.

§5 Generalforsamling
a) Generalforsamlingen er højeste myndighed. 
b) Den afholdes 1 gang årligt i november måned. 
c) Kontingentstørrelsen vedtages på generalforsamlingen

og udgør p.t. kr. 100,- pr. hustand p.a. 

Forslag til nye vedtægter
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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

d) Alle fremmødte medlemmer fra 11 år har stemmeret. 
e) Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsen, dog skal

man være min. 11 år og der kan kun vælges max. 1
voksen og 1 ung (11-24 år) pr. husstand. 

f) Alle valg og beslutninger vedtages ved simpelt stem-
meflertal uanset antallet af fremmødte. 

g) En generalforsamling skal være indkaldt ved annonce-
ring i en husstandsomdelt ugeavis – eller i medlemsud-
delt blad/seddel – senest 3 uger før. 

h) Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før
generalforsamlingen.

i) En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis
en fjerdedel af de registrerede medlemmer eller et fler-
tal i bestyrelsen kræver det.

§6 Dagsorden på ordinær generalforsamling
1. Valg af dirigent/referent.
2. Oldermandsberetning og godkendelse heraf.
3. Fremlæggelse af et revideret regnskab og godken-

delse heraf.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. a. Direkte valg til præsidie.

b. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
c. Valg af min. 2 suppleanter.
d. Valg af revisorer

7. Eventuelt.

§7 Opløsning
a) Bylauget kan kun opløses på

en generalforsamling. – Der
skal være 2/3 flertal blandt
samtlige medlemmer herfor
på en ordinær generalforsam-
ling. Såfremt dette ikke kan
opnåes skal der være simpelt

flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalfor-
samling.  

b) Evt. midler i bylaugets kasse overføres til almennyttigt
formål efter generalforsamlingens flertalsafgørelse.

Indkaldelse

Nedenstående annonce var i uge 43 indrykket
i Sorø Avis i henhold til vore vedtægter.
Dagsordenen  fremgår af spalten umiddelbart
til venstre herfor.
Herudover har vi et mindre indslag, som end-
nu ikke er helt på plads, og vi finder også tid
til lidt sang.
Bylauget er vært ved en kop kaffe/te/vand samt
brød, og øl/vand kan endvidere købes til rime-
lige priser.

Vel mødt
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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.

Årsregnskab nov. 98 - okt. 99
Resultatopgørelse

100 Indtægter Budbringer -    40.000,00
110 Trykkeomkostninger 27.125,01
120 Øvrige omkostninger 11.613,25
Budbringer i alt, overskud -1.261,74

160 Mødeomkostninger 927,65
165 Salg øl/vand -  78,00
170 Medlemsskaber -    10.600,00
180 Fonde/Andre indtægter -      5.075,00
189 Telefon 1.236,55
190 Omk.iøvrigt, porto 5.242,40
Diverse i alt, overskud -      8.346,40

195 Medl.skab andre foren. 475,00
200 Gaver 248,00
300 Juletræ 98 -63,45
310 Generalforsamling 98 1.723,25
330 Kulturaftener 99 1.583,75
340 Skt.Hans aften 99 190,75

350 Diverse projekter -     9.797,34
355 Kræmmermarked 99 -     1.569,00
356 Erhvervsmesse 99 1.583,00
365 Ungdomsaktiviteter 226,75
Resultat i alt, overskud -15.007,43

Balance

1010 Bank 51.337,25
1020 Kasse 3.626,50
Likvide midler ialt 54.963,75

Øvrige overførsler til næste år
1500 Debitorer 68,33
1600 Internetprojekt -    1.233,59

Legepladsprojekt -  25.000,00
Erhvervsundersøgelse -    4.573,82
Sekretariatsetablering -    9.217,24

Aktiver ialt 15.007,43

Ovenstående er regnskab før revisorgennemgang. På generalforsamlingen vil det reviderede foreligge.
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Aktivitetskalender
Onsdag den 17. november – Generalforsam-
ling kl. 19.30 i forsamlingshuset …… se side 5

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

Torsdag den 25. november – Arr. Kulturmil-
jørådet og Samrådet for kulturhistoriske
museer Vestsjællands Amt: Foredrag om land-
brugets bygninger 1850-1940 v/Esben Hede-
gaard. – Kl. 19.00, Holbæk Museum, Kloster-
stræde 18, Holbæk.
Nærmere oplysninger om foredraget kan fåes
på sekretariatet, - ring 57805711 eller til et
bestyrelsesmedlem. Tilmelding Trine Christen-
sen, Kultursekretariatet, V.A., Alleen 15, 4180
Sorø, tlf. 57872456 senest den 23. november.
Kaffe og kage kr. 20,-

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

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

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

År 2000

Tirsdag den 11. januar – Arr. Fam. og Samf.
Virksomhedsbesøg hos Multi-Drik.

Torsdag den 20. januar – Kulturudvalgsmøde

Søndag den 23. januar – Ungdomsudvalget
arrangerer tur til Køge Vandland.

Fredag den 4. februar – Arr. Fam. og Samf.
Teatertur til Krabasken m/»Loppen i Øret«.

Tirsdag den 8. februar – 5. medlemsaften i For-
samlingshuset med fhv. ombudsmand Lars
Nordskov Nielsen, der samtidig er fhv. lokal-
beboer fra Stenmagle huse.

Palmesøndag den 16. april – Påske-æg-trille-
tur for hele familien (Socialudvalget)

Hermed en opfordring også til alle områdets
foreninger, grupper og enkeltpersoner, der la-
ver noget af almen lokal interesse, til at være
med i denne kalender. – Fax/send/e-mail til
bylauget inden deadline!
Et nummer dækker normalt 3 måneder frem!

(Hvor anden arrangør ikke er anført først,
er arrangøren Stenmagle Bylaug)

HÅRDE HVIDEVARER
SERVICE •  REPARATION •  SALG

GORM CHRISTENSEN

FLINTERUPVEJ 29
4180 SORØ

TLF. 57 84 53 24
BIL 20 13 03 79

Julekort (dobbeltkort) med Stenmagle-motiv kan købes i Bylauget, kun kr. 3,- pr. stk.
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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

Legeplads i Stenmagle
Dagplejemødre, bedsteforældre med børnebørn
samt børn/unge, der ikke går på fritidshjem… ja,
mange i Stenmagle har savnet en legeplads, der
kan bruges af alle både i og udenfor skoletiden.

Stenmagle Bylaug er derfor gået sammen med
skoleledelsen, skolebestyrelsen, skolefritidsord-
ningen (SFO) og idrætsforeningen SNIF for at fin-
de på noget.

Vi har i fællesskab fundet ud af, at den eksiste-
rende legeplads ved boldbanerne, den lille bold-
bane bag gymnastiksalen og træbevoksningen
rundt om fodboldbanen (i daglig tale »Skoven«)
er velegnede til formålet. Elevrepræsentanterne i

skolebestyrelsen har et ønske om at få en forhin-
dringsbane/junglesti i skoven, samt et ønske om
gynger og rutsjebane på legepladsen.

Bylauget vil gerne her igennem opfordre alle,
der har lyst til at arbejde lidt videre med denne
idé, til at melde sig. Det kan være med ideer til
aktiviteter i skoven eller materialer, der måske
kan bruges til formålet, eller hvis du har lyst til at
bygge på legepladsen. Vi regner med at komme i
gang til foråret.

Henvendelse til Svend Erik Jensen på tlf. 5780
4941 eller Annette Lemann på tlf. 5780 4476.

Legepladsudvalget
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CHRIS
JENSEN
STENLILLE A/S

STENMAGLEVEJ 20  ·  DK-4295 STENLILLE

TELEFON  57 80 46 00

Teknikudvalget har ordet
Nu nærmer vi os generalforsamlingen.

Vi i teknikudvalget er spændt på, hvad med-
lemmerne i bylauget vil komme med, især
omkring vores arbejde. Har vi levet op til for-
ventningerne som Stenmagle Bylaug blev stif-
tet på?

Der er mange gange, at sager vi rejser, skal
igennem forskellige udvalg, efter at de er til-
gået kommunen og amtet. Men det skal lige
nævnes, at vi er blevet hørt, om så svaret er til-
fredsstillende er noget helt andet.

Udvalget vil lige nævne, at Stenlille Kom-
mune har lavet en trafiksikkerhedsplan i sam-
arbejde med 5 andre kommuner. Forslag til
trafik-99-sikkerhedsplan kan fås på Stenlille
kommunes tekniske forvaltning eller på biblio-
teket. Bemærkninger, indsigelser og ændrings-

forslag skal skriftligt være kommunen i hænde
senest den 1. december 1999.

Vi i udvalget har et godt samarbejde. Vi skif-
tes til at mødes hos dem, der har plads og lyst
til en kop kaffe og blødt brød. Der er plads til
flere, der har lyst og interesse i at deltage. –
Går du rundt med en god idé, hører vi gerne
fra dig.

Har vi så lært noget i det år der er gået?
Ja, vi skal have en stor tålmodighed! Vi skal

høre på positiv kritik. Negativ bysladder går
hen over hovedet på os. Ros giver os blot mere
blod på tanden!

Udvalget ønsker vi får en god generalfor-
samling.

På udvalgets vegne
Vagn

Vore annoncer…
er med til at vi kan udgive et blad af en vis kvalitet.Vi har et par gange i år lavet nog-
le ekstra store numre i stort oplag, til at kunne uddeles til alle i området, samt bruges til
PR for bylauget. Dette har kun været muligt via tilskud fra landdistriktspuljen og om
det fortsat er muligt afhænger af om vi kan finde tilskud hertil. – Ellers er vi blot glade
for at kunne udkomme i en kvalitet som dette nummer til vore medlemmer. Derfor, –
husk at vore annoncører er venner af bylaugs-ideen og værd at benytte!
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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

Kørsel af ældre og gangbesværede
Vi i socialudvalget vil meget gerne køre ældre
eller gangbesværede til og fra bylaugets arran-
gementer. Erfaring har vist os, at de der har
behov for kørsel, ikke selv vil ringe til os. Der-
for opfordrer vi dig til at kontakte os, hvis du
kender én, der muligvis har kørselsbehov. Vi
vil derefter selv kontakte pågældende.

Kontakt trygt Hanne Schrøder på tlf. 5784
0120 eller Vinni Jensen på 5780 4941.

Selv om udvalgets opgave primært er
ovenstående og velkomst til nytilflyttere
(husk at gi’ os et praj om nye naboer!), så har
vi dog besluttet at der igen skal være cykeltur
i Påsken. Det bliver Palmesøndag den 16/4-
2000. Det bliver ikke kun for cyklister, så vi
håber på en stor tilslutning. Læse mere i
næste nummer af Budbringer til februar.

Socialudvalget

Telefoninterviewer til bylauget
Vi er så småt gået i gang med at ringe rundt til
områdets beboere. Endnu er det ikke blevet til
så mange, men vi skal nå samtlige i løbet af
vinteren.
Formålet er at få afdækket erhvervssituationen
lokalt, herunder hvem der beskæftiger folk og
hvad man kan tilbyde af interesse lokalt.
Samtidig benytter vi lejligheden til at få en
bylaugssnak, hvis eller de, der bliver ringet op,
har tid og lyst hertil.
Desværre har den person, der er gået i gang,
fået så travlt i sit nye job, at arbejdet p.t. ligger

stille. Hvis du kan afse tid i vinterens løb til
dette telefoninterview-arbejde, og har lyst til at
hjælpe os med det, så ring hurtigst muligt til
Preben Lemann på 57800058 i dagtimerne
eller 57804476 om aftenen. Telefoninterview-
ene skal med få undtagelser, helst kunne fore-
gå om aftenen og i weekenden.
Der gives tilskud til telefonomkostningen, men
vi er også interesseret i at høre fra »professio-
nelle« i lokalområdet, som vi så kan bruge,
hvis ingen melder sig frivilligt. 

Preben



Stenmagle-budbringer nr. 7 – december 1999  ·  Side 11

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,
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 samt hver søndag i december indtil jul kl. 13.30 - 16.30.

Filtstøvler, trøjer, slag, veste, strømper, garn, plaider mv. i uld og mohair, flotte skind af lam og mahairged.
Dekorativ julepynt. Find gaven i gårdbutikken! Også værtinde- og kalendergaver. I november-december fåre-

og gedespegepølser, så længe lager haves. Enkelt slagtelam sidst i november (skal bestilles).

U n g d o m s s i d e nU n g d o m s s i d e n
Playstation-2 i Danmark til efteråret i 2000!
Den nye playstation2 som udkommer i Japan i
marts, udkommer først i Danmark i efteråret
2000, men den er værd at købe, for den kan
meget mere end andre spillemaskiner. Bl.a.
kan den spille DVD, men et spørgsmål, der
altid kommer er »kan den spille gamle spil?«.
Ja, den nye playstation kan spille de gamle
spil! »Hvad kommer den så til at koste?«. Den
kommer til at koste omkring 2.600 kr.

Hvad sker der i ungdomsudvalget?
Der er planlagt en ny vandlandstur til Køge
Vandland. Det sker den 23. januar 2000, og så
er vi kommet et skridt videre i kampen for at få
en ungdomsklub, men som vi har skrevet før,
så er det en lang proces.
Husk, der er plads til unge på årets generalfor-
samling den 17. november. Kom og vær med!

Kennet Kristensen, Sorøvej 82, tlf. 2652 7482
Dennis Runa, Mejerivej 17

LLEEMMAANNNN

Alt i
tryk-
sager

Stenmagle

Mejerivej 8
4295 Stenlille
Tlf. 57 84 00 58
Fax 57 80 42 76
Bil 40 88 44 75

EKSEMPEL på kuverter
1.000 m65 m/u rude:
• i 1 farve · 55 øre/stk.
• i 2 farver · 74 øre/stk.
1.000 C5p m/u rude:
• i 1 farve · 77 øre/stk.
• i 2 farver · 88 øre/stk.
1.000 C4p m/u rude:
• i 1 farve · kr. 1,00/stk.
• i 2 farver · kr.1,20/stk.
incl.opsætning/ekskl.moms!
Vi laver alle slags tryk
– tryk blot 57 84 00 58.

Grafisk

                                        



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

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


