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27. marts Fællesspisning i forsamlingshuset 
 
7. april Klargøre Badebro hod Ingemann pedersen  
 
13. april Støttekoncert—Forårs Rock´n Roll med Hot Rod 
  Greasers i Magleby Forsamlingshus 
 
2. maj Infoland, møde i Holtug  Forsamlingshus 
 
9. maj Generalforsamling i Klippinge Borgerforening 
 
11. maj Forårsfest i Præstegården 
 
……...  Arbejdsdag i forsamlingshuset, dato kommer 
 
14. juni Fællesspisning i forsamlingshuset—Grillaften  
 
23. aug. Deadline for LokalBladet 
 

Bliver løbende  opdateret 
 

KRAN 

GRAB 

CONTAINER 

KØRSEL MED 

GRUS OG STEN  

        
 
            

Torben Hviid 
Skovmarksvej 7, Magleby 
4672 Klippinge 
Tlf. 56 57 86 75/30 53 49 42 

Vognmandsforretning 

 

J.J.Skovservice hj.side www.jjskovservice.dk 

 
     Alt skoventreprenørarbejde udføres  
     også træfældning for private 
     Polterabender arrangeres 
 

Naturlegepladser 56 50 32 02, bil 20 45 82 02 
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MAGLEBY Borgerforening- Foreningsaktiviteter 
 
FLAGSTANG OG BYFLAG:            Vedligeholdelse og lign. 

Flaget kan hejses på alle mærkedage: 
Bryllupper, barnedåb, runde fødsels-
dag, bare der er noget at fejre. 

 
ANMODNING OM OG BETALING FOR FLAGHEJSNING: 
    
   Ingemann Pedersen 
   Skovmarksvej 6B 
   Tlf. 56578617/51333517 
   Pris kr. 50 
 
OPSLAG TIL INFO-TAVLE: Maj Heilmann Hansen eller Ingemann Pedersen 
 
BADEBRO:               Op- og nedtagning samt løbende vedligeholdelse 
  
REDNINGSPOST (Fadder):            Vibeke Morthorst 
 
ARRANGEMENTER: Afholde fastelavnsfest, arrangere ture 

og fester m.v.  
 
LOKALBLADET: Udkommer 3 gange årligt.  
 Alle indlæg til bladet bedes sendt 

eller mailet til:  
 
REDAKTØR: Vibeke Morthorst, Lykkebrovej 6 
 Mobil tlf. 20307862 
                 Mail: vum@deko.dk 
 
 
MAGLEBY BORGERFORENING kan være bindeled til f.eks. Stevns Kommune i 
sager af almen interesse for borgerne i Magleby. 
 
 
BESTYRELSEN: 
 
Formand  Ingemann Pedersen, Skovmarksvej 6B, Magleby tlf. 5133 3517 
Næstformand Vibeke Morthorst, Lykkebrovej 6, Klippinge tlf. 2030 7862 

    
Bestyrelsesmedlem Inger Nordborg, Borgergade 38, Magleby, tlf. 4036 6980 
   Robert Nielsen, Skovmarksvej 6A, Magleby, tlf. 2897 3444 
   Maj Heilmann Hansen, Borgergade 22, Magleby tlf. 609 43264 
 
Kasserer  Charlotte Wiinblad 
 

KONTINGENT kr. 125 pr. år indbetales på  +73 +86579294 
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HØJTRYKSSPULING OG TØMNING  

AF SEPTICTANKE 

 
Kloakering ved aut. kloakmester  

udføres med 
mini- og eller rendegraver  

 
 
 
 
 

JØRGEN SØRENSEN 
TLF. 56 50 26 52 - BIL 20 87 25 23 

Telefontavle for virksomheder o. lign. 
 

Baeré A/S, Kirkevej 9 56 57 97 24 

Bed & Break fast i Magleby 51 41 68 82 

BP-vinduet, Seinhusvej 30 56 57 82 15 

Bullcut, Amtsskrivervej 10, Strøby 26 21 69 14 

Daglí Brugsen, Bygaden 26, Strøby 56 57 70 23 

DK-MILJØ, Nørregårdsvej 2 56 71 28 50 

Entreprenør Peter Meyer A/S, Foldagervej 1, Lille Skensved 56 56 20 38 

Faxe Tagdækning, Stationsvej 17, Klippinge 56 57 84 74 

Højtryksspuling & Tømning, Jørgen Sørensen 56 50 265 2 

JJ Skovservice Naturlegepladser 56 50 32 02 

J.P. Gulve, Bøgevænget 3 56 57 81 95 

Klippingegård æg, frugt & grønt 56 57 80 08 

Klippinge-Slagteren, Tværvej  5  56 57 80 33 

Stevns Autosmed, Borgergade 36 56 50 46 26 

Stevns Ligkistemagasin, Regnegade 3, Store Heddinge 56 50 29 26  

Vognmand Torben Hviid, Skovmarksvej 7 56 57 86 75 

Maler Frank, Holmen 2 40 21 11 12 

Nørby´s Grøntsager 56 57 80 36 

Bp-revision, Råmosevej 11A, Klippinge 56 57 95 48  

Revisionskontoret Lokalrevision ApS. Nygade  6, 56 57 94 00 

 

mailto:vum@deko.dk
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SALG AF ÅRSTIDENS 

GRØNTSAGER 

 
   Besøg gårdbutikken 

     Åben alle dage 

Nørby's Grøntsager 
Esagervej 8, 4672 Klippinge 

56 57 80 36 

 
 

 

Støt op om 
det lokale, 

- 
Det gør vi  

- 
sammen er vi 

stærke! 
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I december udgaven af Lokalbladet kunne vi fortælle, at Stevns Kommune havde sendt 
et forslag i borgerhøring om at lave en 2-1-vej på Maglebyvej med en fartgrænse på 60 
km/t, så cyklisterne får nogle tykke streger, de kan føle sig sikre bag hele vejen. 2-1-
vejen skal ifølge planen dog midlertidigt ved Maglebyvej 2, hvor der er et farligt sving 
og en uoverskuelig bakke. Ved netop dette sted er vejen for smal til, at man kan lave en 
2-1-vej, så derfor er det planen at 2-1-vejen skal ophøre for så at fortsætte oppe på bak-
ken mod Strøby… 
 
Undertegnede påpegede i sit svar på høringsforslaget, at netop dette sted er det mest 
utrygge. Vejen er smal og store køretøjer fra Strøby bruger hele kørebanen på dette 
sted, både fordi det er under 5 meter bredt og fordi der er et levende hegn, som ikke 
bliver klippet behørigt ind. 
 
Som bekendt havde mange borgere i Magleby skrevet under på, at få politiet ud at be-
sigtige vejen. Dette vil vi igen takke alle, som skrev under for. Som nævnt i sidste ud-
gave, skulle politiet være kommet torsdag morgen den 8. november 2018 for at besigti-
ge vejen. Selvsamme torsdag var det imidlertid meget tåget og politiet udsatte derfor 
deres inspektion af Maglebyvej til en anden dag.  
 
Ærgerligt nok, for netop på en tåget dag, kunne de ved selvsyn have set, hvor utryg 
Maglebyvej er en stor del af året. I stedet kom de mandagen efter, hvor solen skinnede 
og der var gode oversigtsforhold. 
 
Den 2. december 2018 bad undertegnede Stevns Kommune om agtindsigt i den rapport, 
som politiet havde lavet i forbindelse med besigtigelsen. 
Den blev fremsendt dagen efter med undskyldning om, at man havde sendt den tidlige-
re, men at man havde sendt den til en forkert e-mailadresse. 
 
Rapporten bestod af en e-mail fra 14. november 2018 til Stevns Kommune, hvor pa. 
Carsten Henrichsen foreslår selvsamme 2-1-vej præcis som høringsforslaget beskrev.  
 
I e-mailen er politiassistenten endvidere enig med Stevns Kommune om, at vejen ikke 
er farlig skolevej for elever i 7.-9. klasse i det lyse halvår, altså fra påsken til efterårsfe-
rien. 
Det er åbenlyst, at vi forældre føler os noget forrådt af politiet, som ikke er kommet 
med et forslag til at forbedre forholdene på det smalle, farlige stykke ved Maglebyvej 
2. Her anbefaler man nemlig at der laves en varslingslinje indtil 2-1-vejen fortsætter 
oppe på bakken. En varslingslinje har ellers ikke tidligere været muligt på resten af 
Maglebyvej, idet vejen trods breddere bredte (over 5 meter) ikke er bred nok… 
 
Forvirret? Ja, det er vi også. Men vi har endnu ikke set, at Stevns Kommune end er 
påbegyndt arbejdet med at lave en 2-1-vej med nedskiltning til 60 km/t. 
Vi håber ikke, at der skal lig på bordet, før Stevns Kommune gør noget seriøst ved 
Maglebyvej eller giver alle vores børn helårsbuskort til Strøbyskolen. 
 
Venlig hilsen 
Charlotte Bjørnlund og Maj Heilmann Hansen 

Seneste nyt om Maglebyvej 
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Cykelsti ad Maglebyvejen 

Vi er kede af at meddele, at Stevns Kommune  i skrivende stund ikke 
har svaret på vores henvendelser vedrørende cykelstiens renovering. (se 
sidste nummer af LokalBladet) 
 
Vi bliver ved med at skrive til kommunen. 
 
Venlig hilsen 
Borgerforeningen 

 

To fætre, Laurits Jensen og Anders Christensen, henholdsvis 92 oh 90 år 

gamle og begge forhenværende gårdejere i Magleby, Magleby Stevns 

sogn fortæller i 1948 til Anne Pedersen: 

”Madbænken i Magleby” 

Hver pinseaften – I meddelernes ungdom – gik 2 karle og 2 piger i skoven, 

”de var udtaget til dette”, for at hente grønne grene og blomster. Så blev 

der bundet 2 kranse, der blev bundet sammen, den ene sad over den anden.  

De unge karle samledes ved Madbænken i Magleby.  

Det historiske hjørne 
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Klippingegård 
 
 
 

Æg - 
frugt og grøntsager 

Åben alle dage 
 
 
 
 
 

 
William Perch-Nielsen  

Bjælkerupvej 165 
 

tlf. 56 57 80 08 / 20 29 66 08 

 

 
 

 
 

FAXE TAGDÆKNING 
 

PETER BALTZ 
Stationsvej 17 

4672 Klippinge 
 
 

tlf. 56 57 84 74  
bil 40 32 74 80 

 
 

aut. Sarnafil-montør 

KØD OG PÅLÆG  

SOM SMAGER 

OGSÅ STORKØB TIL 

FRYSEREN 

Klippinge-
slagteren 
Tværvej 5, Klippinge 
56 57 80 33 

    

 

Strøby 

Din daglig brugs! 
 
Åben alle dage fra 8.00 – 20.00 
Dagli' Brugsen Strøby 
Bygaden 26, 4672 Strøby  
 
Telefon: 56 57 70 23 
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. 

DiN 

TØJMAND 

Nytorv 1 
56 50 46 91 

Dansk vinduescertificering 

VINDUER & DØRE 
 

Fremstillet  
efter mål på  

eget værksted 
 
 

B P Vin-

duet A/S 
Seinhusvej 30 

4672 Klippinge  

Tlf. 5657 8215 

Fax 5657 8225 

info@bp-vinduet.dk 

www.bp-vinduet.dk 

 
 

Støt op lokalt  
støt op om NGI  

de støtter  
dine børn 

 

 Side 5     LokalBladet  

 

Der stod en stor pil, rundt om pilen var der sat en forhøjning af store kam-

pesten. Kransen blev hejst op i pilens top. En mand fra byen fik betaling 

for at hejse kransen. Man lånte den længste tækkestige, der var i byen; 

men der var endda et stort stykke at klatre op af stammen, før manden 

nåede kronen.  

 

Den sidste, der satte kransen op, var vist nok Henrik Jensen, og det var i 

1879 (?). 

 

Når kransen var hejst, tømte karlene en flaske ekstrakt (3 pægle), ”vi drak 

alle sammen af flasken”.  

 

Forhøjningen om pilen blev pyntet med græstørv. I et stræde i Magleby 

findes en kilde, som nu er omgivet af en cementkarm; den gang var der et 

gærde (eller plankeværk) omkring den.  

På hjørnestolperne blev der hængt kranse, når kransene blev hejst i pilen 

ved Madbænken. 

 

Anden pinsedag samledes alle unge i Magleby ved Madbænken og mar-

cherede til den gård, hvor der skulde holdes gilde.  

 

De to karle og to piger, som havde hentet grønt til kranse, skulde ”låne 

gildes” hele sommeren til alle de gilder der holdtes (det var dans, som 

holdtes skiftevis i byens gårde) 

At låne gildes betyder at sørge for husly, spillemand, øl, osv. til disse 

sammenkomster. 

 

Det var vistnok, som nævnt, i 1879, at kransen sidste gang blev hejst.  

Så fældede byens karle pilen. Laurits Jensen løb, alt hvad han kunde, for 

ikke at blive ramt, da den faldt, den var jo høj; men det viste sig, at den 

næsten ingen rod havde. Det var en Pobbel. 

 

Så blev der muret en sokkel af stenene, omtrent mandshøj, og på den blev 

der rejst en flagstang (som i Strøby) Træet (som flagstangen blev lavet 

af) fik man lov til at hente i Gjorslev skove.  Modtaget fra Ole Olsen 



Side 6 LokalBladet  

 

Magleby Forsamlingshus 
kan lejes med alle moderne køkkenfaciliteter. 
Man skal have betalt 2 årlige kontingenter op til 
man lejer det,  for at kunne leje huset til Medlems-
pris. 
 
Alle priser er inkl. strøm, vand og slutrengøring. 
Ved bestilling af forsamlingshuset betales deposi-
tum inden 10 dage. 
 
Bestyrelsen har konstitueret sig:  
 
Formand: Niels Baeré 
Næstformand: Per Jensen 
Kasserer: Mie Mikkelsen, mail:  
maglebyforsamlingshus@gmail.com 
Bestyrelsesmedlem (ansvarlig for udlejning):  
Solvej Eichorst, tlf.: 51 48 68 50 
Bestyrelsesmedlem (ansvarlig for fællesspisning): Rasmus Leschly 
Bestyrelsesmedlem: Flemming Hansen 
Bestyrelsesmedlem: Louise Halkjær Pedersen 
 
VIGTIG MELDING FRA MAGLEBY FORSAMLINGSHUS: 
Der er sket en beklagelig fejl idet der ikke er opkrævet kontingent for 2018 på kr. 250. 
Hvis ikke i har betalt, håber vi meget at i vil gøre det. Vi er rigtig kede af denne fejl.   
 
Derudover er det tid til at kontingentet for 2019 på kr. 250 skal betales.  
Fristen for denne indbetaling er 1. maj 2019.  
Der kan indbetales på følgende konto nr. i Nordea: reg. 2360 6285 626 321.  

Leje af huset 1 døgn 10-08 
            medlem        ikke-medlem 
Lille     1800,-            2300, 
Stor     2100               2600 
Hele    2400               2900  
Leje weekend fra fredag kl. 10 til søndag kl. 14 
             medlem        ikke-medlem 
Lille     2400,-              2900,- 
Stor     2700,-              3200,- 
hele     3000,-              3500,- 

Forårsfest i præstegårdshaven d. 11. maj 2019 
 
Forberedelserne til Forårsfest for hele familien  i Magleby præstegård lørdag 
den 11 maj 2019 Kl 15 er godt i gang. Så sæt et stort kryds i kalenderen og tag 
naboen med. 
 
Der bliver leg, dans, musik, mad og drikke-
se . 
Program og pris kommer i starten af 2019. 
 
Festlige hilsen fra festudvalget 
Lone Balle Olsen 
Irene Jensen & Lenette Andersen 

 Side 15     LokalBladet  

 

Hej Piger…… 

 

NU.. er det igen step tid på Skelbæk 

Friskole for ”piger” i alderen 18 + 

 

Vi træner hver tirsdag og torsdag fra 

kl. 18.30 – 19.30 

 

Har man ikke gået hos os før, får man 

en gratis prøvetime. 

 

Vi træner med ”åbne” hold og træner ikke forskellige seri-

er, så du kan sagtens følge med, hvis du ikke har været der 

et par gange! 

 

Mød op og brænd kalorier af sammen med os andre ☺ 

 

Vi glæder os til at se, nye, gamle og tidligere medlemmer. 

 

Vi træner helt frem til sommerferien 2019. 

 

Træner: Kate Olsen 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til: 

 

Charlotte Petersen tlf. 21 45 41 44 

 

 

 

 

Kate Olsen tlf. 61 27 12 51 

 

Ps. Det er en god ide, at med-

bringe 1 flaske vand eller 2   

 

 

mailto:maglebyforsamlingshus@gmail.com
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   Jørgen Petersen 
   Bøgevænget 3, 4672 Klippinge 

         Tlf. 56 57 81 95  

     Mobil 23 61 21 50 

      E-mail  jpgulve@mail.dk   
  

TÆPPER - LINOLEUM - VINYL - VÅDRUM - KORK 

S
tø

t d
e lo

k
ale  

an
n

o
n

cø
rer  

d
e stø

tter o
s 

 

      Foldagervej 1, 4623 , Lille Skensved 
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 Hvad sker der i Magleby Forsamlingshus?  

 
 
KOMMENDE ARRANGEMENTER 
 
Lørdag d. 13. april kl 19.00 
  
Støttekoncert for energirenovering af forsamlingshus 
med Hot Rod Greasers. Før koncerten: lækker tapas. 
Drikkevarer kan købes i en velassorteret bar hele  
aftenenen.  
Pris for koncert + tapas: 225 kr.  
Billetter købes hos: Rasmus Leschly (20 68 63 75)  
eller Niels Baeré (40 36 37 38) 

 
Fredag d. 14. juni kl 18.00  Grillaften 
 
OBS! 
Arbejdsdagen d. 11. maj forfalder pga. Forårsfest i præstegården. Ny 
dato kommer på hjemmesiden og facebook.  

 
Se mere om arrangementerne på forsamlingshusets nye hjemmeside: 
https://www.maglebyfsh.dk og på vores Facebookside. 
 
Tilmelding til arrangementer: 
på Facebook eller til Rasmus Leschly på nr. 20686375 

https://www.maglebyfsh.dk


Side 8 LokalBladet  

 

NB!  Al henvendelse vedr. annoncer, indlæg m.m. skal ske til:  

 Redaktør Vibeke Morthorst, Lykkebrovej 6, 4672 Klippinge 

 tlf. 2030 7862 Mail:  vum@deko.dk 

DEADLINE for næste Lokalblad:  23. august 2019 
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Nyt fra Klippinge Borgerforening 
 
Vi har haft travlt de sidste måneder. Arbejdet med byparken har givet en del 
mødeaktivitet, men så sandelig også resultater. 
 
Vi er kommet så langt at nabohøring er afsluttet så parken kan færdiggøres 
efter de tegninger og ideer som gartner Jan Hansen fra bestyrelsen har været 
mester for Vi har i dag 21.3.2019 af kommunen fået tilladelse til at flytte og fær-
diggøre kælkebakken efter indhentet tilbud på kommunens regning og det er jo 
en fin start 
  
Knaster er der selvfølgelig. Vi har ansøgt om kr. 300.000 fra LAG- puljen til at 
fremme enten turisme, jobs eller rekreative tiltag for Stevns Kommune.  
  
Det skule have været afgjort med indstilling til Erhvervsstyrelsen midt i marts 
måned, men Erhvervsstyrelsen har bedt om supplerende oplysninger til komite-
en. Til de 16 ansøgere er der en pulje på 1 million kroner. Alle ansøgte projek-
ter har været omtalt i blandt andet Stevnsbladet. 
  
 Vi venter spændt på afgørelsen, som vi forventer 3. april.  
  
På Klippinge Vandværks generalforsamling i tirsdags blev der drøftet, om 
Vandværket har mulighed for at finansiere en hjertestarter til Klippinge by.  
Bestyrelsen lovede at undersøge om det er muligt at imødekomme dette øn-
ske.  
Det er en misforståelse, at der findes en hjertestarter på Brohøj.  
Det er ikke sandt.    
 
HUSK DET!!!   hvis et hjerte går i stå-   Løb ikke til Brohøj!!!      
Nærmeste hjertestarter er på Skelbækskolen.  
 
Desværre vil kommunen fortsat ikke betale kr. 80.000 for udgifter til 2 lygtepæ-
le, en i Nygade og en på Stationsvej.  
  
Landsbyforum, hvor vi i samarbejde med de andre landsbyer på Stevns skal 
forsøge at gøre det bedre og mere atraktivt at arbejde, besøge og bo på 
Stevns, er vi også involveret i. Her kan nævnes, at vi i den kommende tid skal 
arbejde sammen med Magleby, Holtug og Sigerslev.  
 
Til dette arbejde er der en landsbypulje på 1 million kroner, som må anvendes 
til konsulenter, arkitekter, og hvem der ellers kan bidrage med at fremme de 
lyse ideer, som vi beboere i de 4 byer forhåbentlig kan bidrage med. 
 
Med venlig hilsen  
Niels Tryde Klippinge Borgerforening 
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Nyt fra Nordstevns Gymnastik- og idrætsforening 
 
Nordstevns Gymnastik- og idrætsforening afholdt d. 11.marts 2019 sin årlige 
generalforsamling.  
 
Til trods for, at bestyrelsen gentagne gange har bedt om lokalområdets opbak-
ning og har udtrykt presserende behov for nye kræfter i bestyrelsen, var der 
meget dårligt opmøde til generalforsamlingen.  
 
Derfor fortsætter bestyrelsen fra 2018 også dette år, undtagen Louise Halkjær 
Pedersen, der ikke stillede op til genvalg.  
 
Den nye bestyrelse konstituerer sig søndag d. 24. marts 2019 
 
Valgt til bestyrelsen for 2019 er: 
 
Bent Leschly Sørensen, Telefon: 50 60 31 40, E-mail: bkleschly@gmail.com 
Laila Nielsen, Telefon: 20 42 28 73, E-mail: lailanielsen@hotmail.com 
Thomas Kruse, Telefon: 23 71 90 40, E-mail: vaabengaardkruse@gmail.com 
Jacob Persson, Telefon: 29 46 13 52, E-mail: strandly@newmail.dk 
Nikolaj Andersen, Telefon: 25 35 55 76, E-mail: nikolajdommer@hotmail.dk 
 

Følg din lokale idrætsforening på: 
 http://www.ngi-stevns.dk/ eller på Facebook 

Klippinge Borgerforening  
 
Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 9. maj 2019 kl. 19.00  
Stationsvej 2, Klippinge.  
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent.  
2. Bestyrelsen aflægger beretning.  
3. Bestyrelsen aflægger regnskab.  
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  
5. Valg af bilagskontrollant og suppleant.  
6. Valg af fanebærer og flagmand.  
7. Behandling af indkomne forslag.  
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.  
9. Eventuelt.  
Niels Tryde formand 
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Støttekoncert for vores gamle forsamlingshus 
 

Lørdag den 13. april 
 

Grib muligheden for at få luftet danseskoene, vennerne og naboerne! 
Hot Rod Greasers kommer og spiller svingende rock´n roll, i Magleby Forsam-
lingshus.  
 
Der vil være mulighed for at varme op til dansen med veltilberedt tapas.  
Samlet pris for tapas og koncert: 225 kr./person.  
Hele aftenen vil der kunne købes drikkevarer i en velassorteret bar. 
 
Tapasbaren åbner kl. 19.00 (Pris for tapas 150 kr. /person) 
Musikken starter kl. 21.30 (Pris for koncert: 75 kr. /person) 
 
Hvis du vil være sikker på at få billetter, kan de købes på forhånd hos:  
Rasmus Leschly (20 68 63 75) eller Niels Baeré (40 36 37 38). 
 
For dem der er sent ude, vil der være mulighed for at købe billetter i døren kl. 
18.30-19.30. 

 
 

Følg med på: www.maglebyfsh.dk eller på Facebook 

mailto:bkleschly@gmail.com
mailto:lailanielsen@hotmail.com
mailto:vaabengaardkruse@gmail.com
mailto:strandly@newmail.dk
mailto:nikolajdommer@hotmail.dk
http://www.ngi-stevns.dk/
http://www.maglebyfsh.dk
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Nyt fra Klippinge Borgerforening 
 
Vi har haft travlt de sidste måneder.  
arbejdet med byparken har givet en del  
mødeaktivitet, men så sandelig også resul- 
tater. 
 
Vi er kommet så langt at nabohøring er  
afsluttet så parken kan færdiggøres efter  
de tegninger og ideer som gartner  
Jan Hansen fra bestyrelsen har været  
mester for. 
 
Vi har i dag 21.3.2019 af kommunen fået  
tilladelse til at flytte og færdiggøre kælkeb 
akken efter indhentet tilbud på kommunens  
regning og det er jo en fin start. 
  

Knaster er der selvfølgelig. Vi har ansøgt om kr. 300.000 fra LAG- puljen til at 

fremme enten turisme, jobs eller rekreative tiltag for Stevns Kommune.  

  

Det skule have været afgjort med indstilling til Erhvervsstyrelsen midt i marts 

måned, men Erhvervsstyrelsen har bedt om supplerende oplysninger til komi-

teen. Til de 16 ansøgere er der en pulje på 1 million kroner. Alle ansøgte pro-

jekter har været omtalt i blandt andet Stevnsbladet. 

  

 Vi venter spændt på afgørelsen, som vi forventes 3. april.  

  

På Klippinge Vandværks generalforsamling i tirsdags blev der drøftet, om 

Vandværket har mulighed for at finansiere en hjertestarter til Klippinge by. Be-

styrelsen lovede at undersøge om det er muligt at imødekomme dette ønske. 

Det er en misforståelse, at der findes en hjertestarter på Brohøj. Det er ikke 

sandt.   HUSK DET!!!   hvis hjertet går i stå-   Gå ikke til Brohøj!!!     Nærmeste 

hjertestarter er på Skelbækskolen. 

  

Desværre vil kommunen fortsat ikke betale kr. 80.000 for udgifter til 2 lygtepæ-

le, en i Nygade og en på Stationsvej.  

  

Landsbyforum, hvor vi i samarbejde med de andre landsbyer på Stevns skal 

forsøge at gøre det bedre og mere atraktivt at arbejde, besøge og bo på 

Stevns, er vi også involveret i.  
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Her kan nævnes, at vi i den kommende tid skal arbejde sammen med Magle-

by, Holtug og Sigerslev. Til dette arbejde er der en landsbypulje på 1 million 

kroner, som må anvendes til konsulenter, arkitekter, og hvem der ellers kan 

bidrage med at fremme de lyse ideer, som vi beboere i de 4 byer forhåbentlig 

kan bidrage med. 

 

Med venlig hilsen  

Niels Tryde Klippinge Borgerforening 

 
 
Kære Magleby og Klippinge! 
 
Vi er nu i gang med at lave en fælles digital platform/hjemmeside + app for alle 
foreninger mm. i Magleby, Klippinge, Holtug, Sigerslev og Råby-området.  
 
Alle foreningerne i området kan få deres egen hjemmeside koblet op på denne 
-og vi får endelig en fælles aktivitetskalender! 
Det bliver også muligt, helt gratis, at oprette sin egen forenings-underside til 
den store fælles platform. 
 
Torsdag d. 21/3, var der infomøde i Holtug Forsamlingshus om platformen, der 
hedder Infoland og er drevet af DGI www.infoland.dk/ 
På mødet nedsatte vi en lille gruppe, der laver udkast til opsæt og 
designmanual for siden inden næste stormøde, der afholdes i Holtug 
forsamlingshus d. 2. maj 2019 og bliver en workshop, hvor vi lærer at bruge 
platformen. 
 
Økonomi 
Holtug har tilbudt at betale startetableringen af platformen (6000kr), med 
puljemidler de har fået tildelt fra Stevns Kommune. 
Ud over det er der et årligt fælles gebyr på 1200 kr. til support og hosting, som 
vi håber at kunne dække via reklamer på siden fra nærområdets 
erhvervsdrivende. 
 
Workshop d. 2. maj i Holtug 
Vi skal helst være nogle stykker fra hver landsby (om muligt en fra hver 
forening) der deltager på workshoppen d. 2. Maj kl 18.00 og bliver sat ind i 
hvordan man laver indlæg til siden og kalenderen. 
 
Hvis du ønsker at deltage i workshoppen, så kontakt Louise (tlf. 51 44 47 78) 
og husk at medbringe computer eller tablet. 

http://www.infoland.dk/

