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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

www.stenlilleblomster.dk

KOM TIL JULETRÆSTÆNDING 
I STENMAGLE

 
SØNDAG DEN 2. DECEMBER 2012 

Vi starter i Stenmagle Kirke kl. 15
herefter tændes træet ved præstegården og

derfra går vi i fakkeltog til Toftegård, Stenmaglevej 4, 
hvor der serveres gløgg og æbleskiver.

På Toftegård har vi opstillet et mindre juletræ 
som skal pyntes. 

Derfor beder vi alle børn medbringe 
1-2 stk. julepynt til træet,

som vi bytter med en godtepose.

Af hensyn til antallet af godteposer 
vil vi bede om tilmelding af børn 

senest den 25. november på 
E-mail vs@dlgtele.dk eller sms til 2231 8837

Med julehilsen fra Stenmagle Bylaug

Ægget i Assentorp, der er hele områdets vartegn (sammen med de 2 tilsvarende æg på Højbodal-
vej), er blevet istandsat, så de alle fremstår fl otte og præsentable. Tanken er, at der på søjlen under 
dette æg i Assentorp skal anbringes en lille plade, der vil fortælle lidt om historien bag ægget.
Æggeudvalget (malerne) i 2012 var Svend Erik Jensen, John Christophersen, John Kristiansson 
samt Arne Marcussen. John K. har været bylaugets tovholder på projektet og Arne Marcusssen 
ejer æggene og har lagt maling til. Tak til udvalget for et fl ot resultat. Foto: Vinni Jensen.

Æggemaling

VJ

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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Marianne Justesen

Opfordring fra Løbeklubben
Løbeklubben i Stenmagle vokser, skrev vi 
med stolthed i eftersommeren og husker sta-
dig de glade løbere, de mange fi ne tilbagemel-
dinger og ønsker om at fortsætte.

Hvor blev I så af? 
Måske skyldes det 
årstiden, skader eller 
noget helt andet, som 
vi ikke har indfl y-
delse på!

Forklaringen kan 
jo til gengæld også 
være noget, som vi 
har indfl ydelse på, 
f.eks. tidspunktet, 
programmet eller 
ruternes længde eller 
noget helt andet.

Vi vil derfor rigtigt 
gerne modtage jeres 
tilbagemeldinger, så vi kan sammensætte 
programmet for 2013 efter jeres ønsker.

Vi kigger langt efter dig

Send en e-mail med din feedback til 
info@hr-plus.dk

Jeg glæder mig og forbliver i håbet om mange 
dejlige løbeture i 2013 sammen med jer.

 
PS! Modtager du 
ikke vores må-
nedlige invitatio-
ner til løbeturen, 
så send os meget 
din emailadresse, 
så du kommer 
på listen. Du 
kan tilmelde dig 
på ovenstående 
email eller via 
vores hjemmeside 
www.stenmagle.
dk.

mvh
Birgit

Kontingent 2013

Kære medlem, nu er det tid til at betale kontingent for 2013.

Bestyrelsen håber, at du vil være medlem af Stenmagle Bylaug og betale 
kontingentet for 2013.

Kontingentet er uændret kr. 100,- om året for hele husstanden.

Sidste frist for betaling af kontingentet for 2013 er:  31.1.2013

Ved at betale til Bylauget gennem netbank sparer du penge 
og glæder kassereren.

Bylaugets bank er Danske Bank Reg.:1551, kontonummer: 3516 135 727

Husk at skrive navn og adresse og meget gerne en e-mail, så vi kan se 
hvor pengene kommer fra, og så vi evt. kan kontakte dig.

Vi genopbygger vores database, så vi bedre kan se, 
hvordan medlemmernes husstande er sammensat, 

og på den måde vil vi kunne tilbyde mere målrettede aktiviteter. 
Brug gerne kontaktblanketten på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen
Kasserer Marianne Justesen

Solutions that Protect

DBI plastics
Protect your business

Stationsvej 5  .  4295 Stenlille
Tlf. 5789 4800  .  www.dbiplastics.com

Landbrugs- og entreprenørarb.

Jordbearbejdning

Såning og høst

Skårlægning . presning

etablering af sø . snerydning

Stenmagle Maskinstation
v/Jens Stilling Nielsen . Engkrogen 12 . 4295 Stenlille

tlf. 5918 8656 . mobil 2029 1578 . www.stenmaglemaskinstation.dk
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Bogcaféen åbner
tirsdag d. 13. november 2012

Hovedgaden 37, 4295 Stenlille (det tidl. bibliotek)

Åbningstider:
Tirsdage kl. 15.00-17.00
Lørdage kl. 10.00-12.00

Kom og »byt en bog« – gælder alle krimiromaner og skønlitteratur – 
eller kig i nogle af de opslagsværker og fagbøger, vi har stående. 

Du kan købe en kop kaffe samtidig.

»Byt en bog« foregår ved, at du tager en bog med hjemmefra 
og bytter den til en anden brugt bog. Det er gratis 

– dog skal du være meldt ind. 
Det koster kr. 20,- at få et husstands-lånerkort, 

og indmeldelse nu gælder hele 2013.

Vi er en gruppe frivillige, som står for Bogcaféen. 
Der er mulighed for at købe kaffe, te og sodavand.

Hvis du har mange bøger derhjemme, som du gerne vil af med, 
så modtager vi fortsat brugte bøger, 

til gavn og glæde for mange andre mennesker i Stenlille-området.

Vil du vide mere, så kontakt gerne 
Jytte Bennike på tlf. 2695 3235

Bogcafé i Stenlille

Stenlille Kulturhus er under opstart, 
og Stenmagle Bylaug har valgt at 
støtte op omkring dette projekt.

Vi kan bruge lokalerne, selv om det 
ikke er det vigtigste for os, da vi først 
og fremmest vil have vores aktiviteter 
i Stenmagle, Assentorp og Vandløse. 
– Men vi vil gerne vise Stenlille, at vi 
også kæmper kampen for at bevare 
bare nogle få ting her i området. 
Oldermanden er gået med i arbejds-
gruppen, og vi håber Kulturhuset 
må blive en succes til gavn for alle 
ildsjæle i lokalområdet.

Kulturhuset er ikke indviet endnu. 
Det bliver det først engang til foråret, 
men der er flere ting i gang allerede. 
Bogcafeen er åbnet – som det ses 
af opslaget til venstre – og her i 
slutningen af november har SHHB 
(Stenlille Handels-, Håndværker og 
Borgerforening) flere spændende ar-
rangementer, og Liv i Stenlille starter 
Julemærkemarch fra kulturhuset den 
2. december

PLS

Søndag 3. februar kl.10.30 i Stenmagle Kirke

Som altid slår vi katten af tønden i Stenmagle 
til fastelavn.

Kl. 10.30 i Stenmagle kirke begynder vi med 
gudstjenesten for hele familien, hvor prinses-
ser, prinser, trolde og klovne er velkommen i 
deres udklædning. 

Gudstjenesten er begyndelsen på fastelavns-
festen og det markeres med en kirkelig fest, 
som markerer begyndelsen på den lange 
fastetid før påske. Derfor klædte man sig ud og 
festede den sidste dag før fasten begyndte.
Efter gudstjenesten, som er tilrettelagt i børne-
højde, er der tøndeslagning et sted i Sten-
magle. Når vi nærmere os fastelavn, kan I se 
på vores hjemmeside, hvor det bliver.

Når konger og dronninger er kåret, og de 
bedst udklædte er fundet og tønderne faldet, 
sørger bylauget for, at der er pølser med brød 
og sodavand, kakao og en fastelavnsbolle
og kaffe, der er gratis.

Bylauget sælger desuden øl til rimelige priser. 

Hjælp til Fastelavn søndag 3.februar 2013 
søges

Har du lyst til at hjælpe til med at arrangere 
fastelavn søndag 3. februar 2013?

Har du lyst til at hjælpe, så kom til et møde
onsdag d. 9.1.2013 hos Marianne Justesen, 
Sorøvej 90 og vær med til at arrangere faste-
lavn 2013.

Tilmelding venligst til Marianne på 
tlf. 5780 4062 eller på mail
marianne.justesen@privat.dk
senest 7.1.2013.

Fastelavn søn 3. feb. 2013

MJ

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

Brugskunst  •  Salg af pileflet
Alt i blomsterbinderi

Bryllup• 
Begravelser• 
Dekorationer• 
Fest• 
Hverdag• 

Åbningstider
Torsdag & fredag 10-18
Lørdag 10-14

v/Heidi Hansen, Ugerløsevej 12, 4296 Nyrup

51 22 22 20
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Hvad sker der i lokalområdet?

DECEMBER

Sø 2 09.15 Løbeklub/Adventsløb Sorø
  15.00 Juletræstænding i
   Stenmagle

Ti 4 19.00 Togklub

To 6 19.30 Julekoncert i Sognegården i  
   Stenlille med Bel Canto-
   koret fra Slagelse

To 13 19.00 Koncert i Kirke Flinterup 
   Kirke med Tamra Rosanes

Sø 16 15.00 Nisseteater i Sognegården
   i Stenlille

2013
Ti 8/1 19.30 Foredrag om konfl ikt-
   håndtering af Maria Hjort
   i Sognegården i Stenlille

To 24/1 19.30 Foredrag om sorg, af pastor 
   Lise Trap, i Sognegården
   i Stenlille

Grane Sikring
Vagt og sikkerhed

21 75 01 04
www.grane-sikring.dk

Peter Grane
Sikringskonsulent

grane-sikring@grane-sikring.dk

• 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
Kræmmer
marked

lørdag 10-16

Stenmagle Kræmmermarked

Gert på Holmsgård, Sorøvej 57, 
har i lang tid haft planer om at lave 
sit eget kræmmermarked, – og nu 
bliver det til virkelighed. Lørdage, 
når banneret er hængt op, vil der 
være salg fra gården kl. 10-16.

Hvis du kunne tænke dig at sælge 
nogle af dine egne ting, er der må-
ske også plads til det, men der skal 
så aftales nærmere med Gert på tlf. 
4030 7731. 

On 30/1 19.00 Bylaug-bestyrelsesmøde
   Fattighuset, Stenmaglevej 5

Sø 3/2 10.00 Fastelavn Stenmagle Kirke
   Efterfølgende tøndeslagning.

On 13/3 19.00 Bylaug-bestyrelsesmøde
   Fattighuset, Stenmaglevej 5

On 20/3 19.30 Bylaug-generalforsamling
   Sted endnu ikke på plads

Sø 21/4 10.00 Affaldsindsamling
   Fattighuset, Stenmaglevej 5

On 5/6 13.00 Grundlovsfest i Stenmagle
   Præstegårdshave

Sø 23/6 ? Sankthansbål i Stenmagle

Sø 1/9 10.00 Cykeltur fra Stenmagle

Sø 1/12 ? Juletræstænding i
   Stenmagle

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
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Asta har udgivet en 
dejlig digtsamling

... og Stenmagle-sangen er kommet med i den. 
Men der er ikke mindre end 112 digte i den 198 
siders store bog, som du jo fx kan give i julegave.
Du kan købe den hos Asta selv – og måske får du 
en hilsen med i bogen. Kontakt forfatteren, og 
der vil så kunne aftales afhentning på Vandløse-
vej 23, hvis du vil spare portoen.
Prisen er kr. 200,- + porto og kuvert, ialt kr. 251,- 
hvis du vil have den tilsendt.

PLS

Asta Noomi Jørgensen
digter & forfatter

Borups Alle 121 3.th. 
2000 Frederiksberg
Tlf. 3819 5382

Det lille Digterhus

Vandløsevej 23, 4370 St. Merløse
Mobil 2481 2708

Det lille Digterhus

Stenmagle Bylaug vil gerne sige til lykke til 
Stenmagle Forsamlingshus, der nu fylder 75 
år, netop her i november 2012. Det er flot at 
være et ud af de 4 tilbageværende forsamlings-
huse i hele Sorø Kommune. Vi håber det også 
kan blive til et 100 års jubilæum om 25 år.

Bylauget har haft en del med forsamlingshu-
set at gøre, – især 
i de første år af 
bylaugets levetid, 
hvor vi ikke havde 
noget fast tilholds-
sted. Vi fik et godt 
samarbejde med 
forsamlingshuset, 
og havde jævnlige 
aftener med kort-
spil og hygge. Vi 
fik endda – for 10 
år siden – lavet et 
rigtigt firma-arran-
gement med præ-
sentation af det 
lokale erhvervsliv. 
Og kræmmermar-
kederne deltog 
vi i, hvert år fra 

bylaugets start i 1998 til markederne desværre 
sluttede for 2 år siden.

Det er dejligt at have et forsamlingshus i 
lokalområdet, og vi håber, vi fortsat kan have 
et godt samarbejde med husets bestyrelse i 
mange år fremover. 

Til lykke med de 75 år.

75 år - og meget aktiv

PLS

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

Ændret struktur i bylauget?

Bylaugets bestyrelse vil 
til generalforsamlingen 
den 20. marts næste år, 
fremkomme med vidt-
gående ændringsforslag 
til bylaugets struktur 
og vedtægter. Man kan 
måske endda sige, at 
bylauget nu har brug 
for en »starter« eller en 
»fornyelse«, da de fleste i 

bestyrelsen efterhånden har siddet meget længe 
og halvdelen er pensionister. Vi er nødt til at 
reagere på den kendsgerning, og selv igangsætte 
en fornyelsesproces, og vi har tit sagt: Hvorfor 
kommer der ikke nye ind? Så nu gør vi noget!

Tanken bag, er at bestyrelsen skal reduceres 
til en mindre, administrativ bestyrelse – og 
så skal alle aktiviteter foregå i udvalg, ledet 
af en tovholder, og denne behøver ikke være 
en del af bestyrelsen, men skal være en, der 
brænder for den pågældende aktivitet.  Der 
skal så afholdes møder mellem tovholdere og 
bestyrelsen, så man sikrer, at tingene kører i 
den retning, man har besluttet i bylauget. og 
at man retter sig efter vedtægterne etc.

Forslaget går ud på, at bestyrelsen kun skal 
bestå af en formand, en sekretær, en næst-
formand, en kasserer samt en redaktør (både 
blad og hjemmeside).

Som det har været indtil nu, har bestyrelsen 
bestået af 7 medlemmer, der sammen med 
suppleanter og revisorer har taget sig af alle ar-
rangementer. Der har været nogle enkelte me-
nige medlemmer af bylauget der har deltaget, 
men det har været undtagelsen. Og bestyrelses-
møderne havde det med hurtigt at udvikle sig 
til forberedelsesmøder til arrangementer.

Samtidig har vi i årevis efterlyst nye kræfter, 
og vi håber så på denne måde,  at kunne få 
nogle ind, der lettere kan overse at deltage 
i et konkret projekt, fremfor at melde sig til 
at arrangere alting. Så fremover kan man fx 
melde sig til bestyrelsesarbejde, uden at det 
forventes, at man samtidig har ansvar for både 
det ene og det andet arrangement.

Nu skal der så findes tovholdere, og disse har 
opgaven at finde hjælpere. Man kan sagtens 
være med til flere arrangementer, men så er 
det fordi, man selv har sagt ja til det.

Og vores arrangementer har jo ikke nødven-
digvis noget permanent over sig eller er et 
»must« for bylaugets bestyrelse. Hvis der ikke 
kan findes en tovholder, eller hvis denne ikke 
kan finde hjælpere, er det bare ærgerligt! Så 
bliver arrangementet ikke til noget.

De arrangementer vi selvfølgelig håber, kan 
blive til noget, er de traditionsrige ting vi har 
haft igennem en årrække. Med en tovholder, 
kunne der måske også nemmere ske en forny-
else, så det ikke ender med - »sådan plejer vi at 
gøre« hver eneste gang.

Juletræstænding•	
Fastelavns-arrangement•	
Sankthansbål•	
Løbeklub•	
Affaldsindsamling•	
Årlig cykeltur med lokalhistorie•	
Cykelklub•	
Mandeklub•	
Velkomstudvalg•	
Assentorp-udvalg (æggemaling mv.)•	
Hus-udvalg (Fattighuset)•	
Sikkerhedsudvalg•	
Redaktion (blad og web)•	

Denne liste vil måske blive mindre, da de 
ting, der ikke kan findes en tovholder til, vil 
udgå, - men den kan jo også blive større, hvis 
du har en ny, spændende ide til en aktivitet i 
bylauget. 

Du kan melde dig 
som medhjælper, 
og endnu bedre, 
som tovholder. 
For flere af de 
nærmeste ar-
rangementer, har 
vi selvfølgelig 
tovholdere på, 
men det betyder 
ikke, at de ikke 
har brug for din 
hjælp og gerne 
nye ideer! Og 
man er kun 
tovholder for ét 
arrangement ad 
gangen. Så fordi 
du er tovholder for fx sankthansbålet i 2013, 
er det ikke ensbetydende med at du »hænger 
på den« fremover. Du skal kun være med og 
være tovholder, hvis din ildsjæl brænder for 
det. Trylle-rylle-rylle, sådan kan fremtiden i 
Stenmagle bylaug evt. se ud, hvis du er med!

Kontakt oldermand Gert på 4030 7731 el-
ler til redaktør Preben på 4068 0059 eller 
lemann.grafisk@gmail.com. Du vil blive 
budt mere end velkommen i vores spændende 
bylaugsarbejde. Men ring nu, også selv om du 
måske først får tid i det nye år. Vi har brug 
for dig – og glæder os til at hilse på dig!

PLS
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Sekretærvrøvl

Britta Bech

Older-
mands-
ævl

Gert Nielsen

  Sorøvej 55    Stenmagle    4295 Stenlille 
Email: info@hr-plus.dk    www.hr-plus.dk   

Mobil 41 10 65 70

Birgit Jensen
Udviklingskonsulent

HRplus VisitKort_enkelt.indd   1 05/01/11   12.17

  Sorøvej 55    Stenmagle    4295 Stenlille 
Email: info@hr-plus.dk    www.hr-plus.dk   

Mobil 41 10 65 70

Birgit Jensen
Udviklingskonsulent
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Så er sommeren desværre forbi, og vi går den 
mørke tid i møde, men arbejdet i vores lille 
forening går videre.

Der skal laves nye love og omdannelse af 
vores bestyrelse, så den bliver mindre, og 
strukturen i udvalgene bliver lavet på en 
anden måde. Alt dette skal ligge klar til vores 
generalforsamling i marts måned.
Æggene i Assentorp er blevet færdig .
Løbeklubben forsætter, men der kunne godt 
være fl ere med.
Cykelklubben starter op igen til foråret, hvor 
vi overvejer at køre til Stenlille og slutte os til 
dem, der kører derfra.
Som I jo nok alle har set, er vores lokale skole 
blevet sat til salg, så vi må jo nok indstille os 
på, at vi ikke kommer ind der, men må fi nde 
en anden løsning?
Det er jo snart jul og vi skal havde tændt vores 
juletræ. Se andet sted i bladet.
Vi har haft møde angående vores nye logo og 
det bliver opstillet på hjørnet af Sorøvej og 
Stenmaglevej.

Med denne Budbringer bliver der vedlagt 
 girokort, og jeg håber, at alle vil betale det 
»store« kontingent til vores lille forening, da 
vi jo nok ikke kan forvente, at få lige så mange 
penge af Sorø kommune, som vi har fået i år.

Til vores generalforsamling 20. marts 2013 
(sæt kryds!) kommer vi desværre til at mangle 
nogle mennesker til bestyrelsen, da bl.a. vores 
sekretær, Britta, er stoppet (hun er fl yttet til 
Sorø).  Jeg håber og tror, at der er en eller fl ere, 
der har lyst til at gå ind og gøre et lille stykke 
arbejde i vores lokalsamfund.

Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig glædelig 
jul og godt nytår, og håber vi får en god 
fremtid her i vores lokalsamfund.

Gert

Stenmagle Bylaug har en hjemmeside, som 
web-master og sekretær holder ved lige hver 
uge. Men vi mangler stof og fotografi er. Så 
hvis du har en interessant historie, et arrange-
ment vi skal sætte ind i kalenderen eller må-
ske på forsiden så send det til os. Adresserne 
kan du fi nde bag på dit Budbringer.

I 2011 havde hjemmesiden i alt 1566 besøg, 
heraf var der 56 besøg fra USA, 1 enkelt fra 
Grønland, 2 fra Kina, 5 fra Rusland, 3 fra 
Tyskland, 14 fra Sverige, 3 fra Norge, 2 fra 
England og endelig 1467 danskere havde klik-
ket ind på Stenmagles hjemmeside.
Desværre kom 45% af besøgene ikke længere 
end til forsiden.

Vi har i år forsøgt at sende mails ud til alle 
medlemmer og interesserede, når der har væ-

ret et arrangement. Hvis du ikke ved, om jeg 
eller kassereren har din mail-adresse, og du er 
interesseret i disse fælles-mails, er du velkom-
men til at sende din adresse til os. 
Hvis du derimod ikke er interesseret i disse 
mails, må du gerne skrive til mig, så bliver din 
mail-adresse slettet fra listen.

Ellers går livet sin gang i Stenmagle og omegn. 
Det er blevet efterår, bladene er faldet eller 
blæst af træerne, vi er gået over til vintertid og 
den første sne er faldet. Julen nærmer sig også. 

Igen i år skal juletræet i Præstegården tændes 
den 1. søndag i advent. Læs mere om dette i 
Budbringer eller på hjemmesiden.

Og inden vi får set os om, så skal der slås kat-
ten af tønden. Følg med på hjemmesiden.

Britta Bech
Sekretær 

PS: Husk at bestyrelsesmøderne er åbne for 
alle medlemmer af bylauget.

Du er velkommen til at henvende dig til mig 
for at få en dagsorden eller komme med for-
slag til bylauget.  

 
 
Rabat                                                            Marts/April
15%                                                                    
                                             

 
                                        V / Johnni Johansson 
                                        Engkrogen 6 
                                        4295 Stenlille 
                 
                  E-mail. jj@jjsm.dk   WWW.jjsm.dk   Mobil. 26857897 
 
 
 
 
 



Bestyrelsen   
Oldermand Gert Nielsen Sorøvej 57, 4295 Stenlille gn-projektering@email.dk 4030 7731

Kasserer Marianne Justesen  Sorøvej 90, 4295 Stenlille  marianne.justesen@privat.dk  5780 4062

Sekretær Britta Bech  Slagelsevej 54 B, 4180 Sorø  sejersdatter@gmail.com  4098 8528

Best.medlem Bo Eriksen  Mejerivej 17, 4296 Nyrup  booghelle@mail.dk  5780 5287

Best.medlem Vinni Jensen  Stenmaglevej 21A, 4295 Stenlille  vs@dlgtele.dk  5780 4941

Best.medlem Birte Agathon  Stenmaglevej 23, 4295 Stenlille  birte.agathon@mail.dk  4636 2189

Best.medlem John Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk   4089 1699

Suppleant Inge Kristiansson  Fasanvænget 2, 4295 Stenlille  i_j@privat.dk  4089 1699

Suppleant Hanne Jensen  Stenmaglevej 21 A, 4295 Stenlille  bertoghanne@gmail.com  5826 3541

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

Bilagskontrollant Leif Hansen  Rønnevej 3, 4295 Stenlille  LGHansen@hotmail.dk 5780 4441

Udlejningseffekter for medlemmer:
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Medlemsbladet BUDBRINGER – og hjemmesiden WWW.STENMAGLE.DK
Næste Budbringer (Nr. 53) har deadline 30. januar og udkommer sidste halvdel af februar. 

Deadline er 4 gange årligt, ca. 1. aug., 1. nov., 1. februar og 1. maj. Stof kan afl everes til: 

Redaktør Preben Lemann Sørensen, Rønnevej 4, 4295 Stenlille, lemann.grafi sk@gmail.com, 4068 0059

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
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