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13. sep. Disco i forsamlingshuset 6-9 kl. 
 
14. sep. Arbejdslørdag -Kom og vær med :) 
 
21. sep. Borgerworkshop landsbyprojekt -  
  med kaffe og kage 
 
28. sep. Høstfest 
 
9. okt. Fællesspisning 
 
5. nov. 2. Borgerworkshop landsbyprojekt - 
  med fællesspisning 
 
29. nov. Fællesspisning - julemenu 
 
1. dec. Juletræstænding 
 
1. dec. Andespil 
 

 

Bliver løbende  opdateret 
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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 forbindelse med vores kamp med Stevns Kommune om sikkerheden 
for bløde trafikanter på Maglebyvej, har vi kæmpet for at bevare buskor-
tet for vores poder, som går på Strøbyskolen. 

Til sommerferien 2013 nedlagde Stevns Kommune sin gren af den of-
fentlige skole på Skelbækskolen. Heldigvis blev skolen forsat i privat 
initiativ af en gruppe driftige forældre.  
Det er imidlertid ikke alle forældre, som hverken har råd til, eller støtter 
tanken om, at den eneste gode uddannelse kun kan ske i privat regi. Vi 
vil gerne have, at folkeskolen er for alle og at alle også kan få en god 
uddannelse her. Derfor valgte vi, at lade vores børn fortsætte i folkesko-
len. Denne gang på hovedskolen mellem Strøby og Strøby Egede.  
Dette betød, at børnene fik lov til at benytte en skolebusordning fra 
Magleby til Strøbyskolen. Denne ordning gælder 0.-6. klasse, idet der er 
længere end 4 kilometer til Magleby fra Strøbyskolen. Kravet udvides 
imidlertid jo ældre børnene bliver. Fra 7.-9. klasse er kravet 7 km og da 
den vestlige del af Magleby (Borgergade ved Kirkevej) ligger mindre 
end 7 kilometer fra skolen, kan disse børn ikke kvalificerer sig til bus-
kort.  
Da alle Maglebys børn havde modtaget buskort i både 7. og 8. klasse 
mente vi ikke, at kommunen uden varsel kunne fratage vores børn et 
buskort. 
Det var her, vi kontaktede kommunen og fægtede med armene. Umid-
delbart argumenterede vi for, at alle Magelbys børn kan tage bussen hele 
året, da kommunen ikke har sørget for sikker skolevej til vores børn. 
Skal de ad cykelsti bliver vejen ikke 6,8 km, men 8,8 km, og så er vi 
klart inden for grænsen på 7 km. 
Som sammenligning brugte vi bl.a, at børn i Valløby kan få buskort, for-
di deres i øvrigt sikre skolevej (3 km) kan være tiliset om vinteren eller 
oversvømmet resten af året og det derfor kræver, at kommunen giver 
dem kort, idet deres skolevej ellers bliver mere end 7 km lang. En alter-
nativ vej som i øvrigt har klart afgrænset cykelsti på begge sider af ve-
jen. 
Men på Maglebyvej er der ikke sket dødsfald med bløde trafikanter mel-
lem 2012 og 2016, så den  er derfor pr. definition ikke farlig skolevej. 
Vi kunne ikke forstå, at kommunen kunne mene dette alvorligt og fore-
slog derfor, at man som minimum kunne give vores børn vinterbuskort. 
Dette overvejede kommunen og gik med på, at lave en ”prøveordning” i 

skoleåret 2018/2019.      fortsættes næste side 

Status på buskort for 7.-9. klasse på Strøbyskolen 
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Dette resulterede i, at 7.-.9.-klasses børn i Magleby vest (Borgergade 

ved Kirkevej, Skovmarksvej, Kildestræde og Holmen) fik buskort fra 

efterårsferien og frem til påskeferien. Skulle børnene i øvrigt med skole-

bussen, måtte forældrene selv betale de 40 kr. hver dag pr. barn. Alle 

andre børn i Magleby beholder deres helårsbuskort. 

Den 12. marts 2019 blev vinterbuskortsordningen så evalueret i Stevns 
Kommunes Plan, Miljø og Teknikudvalg. Det blev indstillet, at vinter-
buskortsordningen for 7.-9. klasse stoppes, så der kan spares 70.000 kr. i 
kommunens budget. 
 
Et flertal i Stevns Kommunes bestyrelse vedtog denne indstilling på 
kommunalbestyrelsesmøde den 28. marts 2019. 
Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Stevnslisten var dog af forskellige 
grunde imod afskaffelsen af vinterbuskortet. 
Da man samtidig har fundet på en billig løsning til at gøre Maglebyvej 
mere ”sikker” for vores skolebørn i 7.-9. klasse, forventer kommunen, at 
spørgsmålet om Maglebys ungdoms skolevej er løst. (Se artiklen om 
status på Maglebyvej). 
 
I mellemtiden forbeholder vi os vores stilling og overvejer, hvordan vi 
kan gå videre, så vi ikke skal have lig på bordet, før vi bliver hørt og så 
Maglebys børn (og kommunens børn) i øvrigt bliver behandlet ens i for-
hold til deres skolevej. 
 
Venlig hilsen, 
Charlotte Bjørnlund og Maj Heilmann Hansen 
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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 Vinduet 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 
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I aprilnummeret af Lokalbladet kunne vi oplyse om, hvordan kom-
munen og politiet havde grebet vores henvendelser om besigtigelse 
af Maglebyvej an. 

Som jeg oplyste på Borgerforeningens generalforsamling i foråret, 
kom der, på baggrund af besigtigelsen, en trafikplan i høring med 
frist til den 22. oktober 2018. Denne trafikplan fik vores uforbehold-
ne mening med på vejen ved høringssvar den 20. oktober 2018. Det 
bedste, der er at sige om behandlingen af trafikplanen, er, at Stevns 
Kommune i det mindste har fået øjnene op for, at der er et problem 
med Maglebyvej, men vi mener ikke, at de har taget vores opråb se-
riøst nok. 
 
Trafikplanen går ud på, som jeg nævnte i sidste nummer af Lokal-
bladet, at der laves en 2-i-1-vej, med en meter bred cykelbane på 
hver side af vejen, således at der opstår en enkelt vejbane til bilerne i 
midten. Striberne til cykelbanen er brudte, så en bil kan køre ind på 
cykelbanen, når der kommer modkørende trafik.  
 
Naturligvis holder man sig bag evt. cyklister, som måtte benytte cy-
kelbanen, til det igen er sikkert at passere. Endvidere bliver farten 
sat ned til 60 km på strækningen. Idet vejen ved Maglebyvej nr. 2 
bliver for snæver og på grund af dårligt udsyn, forårsaget af sving, 
bakke og hæk ophører 2-i-1-vejen på dette stykke.  
 
Så paradoksalt nok bliver den sikkerhedsskabende foranstaltning for 
Maglebyvej generelt ikke fuldført på det allermest utrygge og grim-
me sted for vores bløde trafikanter (herunder Strøbyskolens 7.-9.-
klasser. Se mere om dette i artiklen om buskort for Strøbyskolens 7.-
9. klasse). 
 
Hele herligheden forventes at koste den nette sum af 400.000 kr. 
Trafikplanen er godkendt uden ændringer i Stevns Kommunes Be-
styrelsen den 11. juni 2019. 
 
Venlig hilsen 
 
Charlotte Bjørnlund og Maj Heilmann Hansen 

Status på Maglebyvej  
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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 :  
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 FOR-
SAMLINGSHUS: 
Der er sket en beklagelig fejl idet der ikke er op-
krævet 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,- 

Arbejdsdag i Magleby forsamlingshus 
 
Arbejdsdagen i Magleby forsamlingshus er flyttet  
Fra forår til lørdag 14. September. 
Bestyrelsen håber at se rigtig mange denne dag. 
Jo flere desto hurtigere bliver vi færdige. 
Både medlemmer og andre godtfolk er hjertelig velkomne. 
I må meget gerne melde til på forhånd, da huset giver 
Morgenmad med en lille en til, og frokost efter veludført 
Arbejde. 
Som sagt jo flere jo hurtigere og sjovere er det. 
Tilmelding til Solvej  tlf. 51486850 send en besked el. ring. 
Eller bare kom. 
Håber vi ses.  
Mvh bestyrelsen for Magleby forsamlingshus.   
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Det danske sprog 

Det danske sprog er svært….. 
 
Anatomisk set må danskerne være noget af et 
folkefærd; 
De kan løbe med benene på nakken, hoppe 
på tungen, have sommerfugle i maven og slu-
ge kameler. 
 
Den stakkels mand, der ikke kan få den pige 
han gerne vil ha', bliver brændt af. 
Går det hele skævt for en, så brænder lokummet. 
Og hvis der er en person, man helst ikke vil have med at gøre, er 
der barske muligheder: Man kan gøre kål på ham eller slå hån-
den af ham. 
Modsætninger er heller ikke altid logiske. 
Tænk f.eks. på ro kontra uro, men ukrudt er ikke det modsatte 
af krudt, og ligeledes har noder og unoder ikke meget med hin-
anden at gøre. 
Er man imod EU er man modstander, men er man for er man ik-
ke forstander. 
En kvindelig tjenestemand er ikke det samme som en tjenestepi-
ge. 
At være kørt over betyder noget andet end at være overkørt, og 
et trin op er ikke lig med et optrin. 
Når en person betegnes som lunefuld, betyder det ikke, at ved-
kommende er fuld af lune. 
Det modsatte af ens overmand betegnes ikke som ens under-
mand, og siger man, at en person er intetsigende, behøver det 
ikke at betyde, at personen ikke siger noget. 
Og hvor er logikken, når man har lært remsen "gammel, ældre, 
ældst", når man så finder ud af, at en ældre mand faktisk er 
yngre end en gammel mand, og en yngre mand er ældre end en 
ung mand? 
Et større firma er i virkeligheden mindre end et stort firma. 
I grammatikken er man heller ikke konsekvent. 
Efter et lille tillægsord i intetkøn tilføjes et t, som f.eks. "et fladt 
tag", "et blåt hus". Men man siger ikke et gladt menneske og et 
lillat hus. 
Små udgaver af dyr betegnes ofte med udgangen: -ling, som i 
killing, gæsling, ælling osv. - men hvorfor er en musling så ikke 
en lille mus? 
 
Jo, det danske sprog er en svær en ………………. 

 

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 
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      Foldagervej 1, 4623 , Lille Skensved 
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Kære alle i Magleby/Klippinge 
  
Vi har fået en mulighed, vi bare må gri-
be! 
 
Sidste år havde vi nogle gode aftener 
med workshop i Magleby forsamlingshus omkring emnet:  
 
Hvad skal der til for at vi kan få det endnu sjovere/
bedre/interessant at bo i vores område? 
  
Mange både børn og voksne mødte frem, og det er blevet til 
arbejdsgrupper, der arbejder med dansefester for unge, hjem-
meside, rådgivende gruppe til boligforbedringer, velkomstpje-
cegruppe, en gruppe der kigger på, hvilke ture der er til fods, 
på cykel eller i bil, en gruppe der laver landsbyfest i præsteha-
ven, landsbylaug og meget mere.  
 
En masse er sat i gang og vi er nu så heldige, at vi har fået 
mulighed for at komme videre med hjælp fra Udvikling Stevns 
og rådgivere/landskabsarkitekter med speciale i udeliv. 
  
Vi holder to workshops her i efteråret, hvor de skal hjælpe os 
med at høste nye ideer til anlæg og forbedringer på vores 
udearealer, der netop kan gøre det endnu sjovere og bedre at 
bo i vores byer. Vi ender med én fælles ide – som arkitekterne 
tegner og beskriver for os – og derefter får vi hjælp til at søge 
fondsmidler. 
  
Ved den første workshop udvikler vi ideer. Hvor, hvad og 
hvorfor skal vi gøre noget her på vores fælles områder? Vi 
vælger nogle ideer at gå videre med – og først på den anden 
workshop, lægger vi os fast på den ene ide, vi får tegnet.  
  
Så kom med   Og vær med til at beslutte, om vi fx skal have 
stier, mødesteder, skiltning eller steder at være aktive her i 
vores hyggelige landsbyer: 
 
lørdag d. 21. september kl. 13-15.30 og tirsdag d. 5. no-
vember kl. 19 – 21.30 i Magleby Forsamlingshus. 
  
Mvh. Magleby-Klippinge landsbylaug mfl. 
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Klippinge Borgerforening 
 

Referat generalforsamling 9. maj 2019 kl. 19.00 Stationsvej 2  
 
1. Til dirigent blev valgt Ole Elbæk 
 
2. Formand Niels Tryde aflagde beretning, der blev taget til efterretning. I beret-

ningen fortalte formanden om det forløbne år, hvor der er brugt meget tid på 
møder med kommunen om den nye Bypark, LAG middel ansøgningen, hvor vi 
desværre ikke fik del i, og belysning i byen, fortove og trafikale spørgsmål. Der 
er blevet arbejdet med projekt hjertestarter, som er doneret af Klippinge Vand-
værk og opstilles i Nygade 6 på facaden ved Lokalrevision. 

 
 Derefter fik næstformand Jan Hansen, som er idemand og projektleder for by-

parken ordet. Jan fremlagde projektet, der er af kommunen givet fuldmagt til 
arealet, By og landzonetilladelser til at etablere multi- og kælkebak-
ke, hundelufter gården og beplantningen. Vi mangler nu den underskrevet 
brugsret af arealet.  

 
I den står der, hvordan og hvorledes vi skal passe og pleje arealet i den tid vi har 
området. 

 
 Vi skal søge fondsmidler til de fleste ting, som der nu skal etableres på are-

alet: 
 

Beplantningen  
Hundeluftnings gården  
Stisystemet 
Aktivitet redskaber  
Info skilte ved indgang til parken (ordensregler)  
Bord/bænke sæt  
Skraldespande 

 Shelter med bål sted 
 Træ til at hænge sutte på 
 
 Det er planen at vi ansøger hos Frilufts Rådet den 1/6, Underværker den 16/9, 

Nordea den 20/6, Velux 20/6, Stevns Brand og Østsjællands Andelsvaskeris 
fond den 31/8.  

 Ole Elbæk vil gerne hjælpe med projektet. Vi håber i løbet af sommeren at kun-
ne få flere af byens erhverv, til at yde projektet økonomisk hjælp.  

  

 Det er meget vigtigt, at vi stadigt har den store opbakning, som ved sidste bor-
 germøder på matriklen Bjælkerupvej 150, hvor Byparken skal være.  

 Den er meget vigtig hos de fonde vi skal ansøge hos.  
 
 Derfor vil det være en god ide, at vi betalte kontingent til borgerforeningen igen, 

så de steder vi søger midler kan se at vi selv bidrager. 
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Hej Piger…… 
 

 

 

NU.. er det igen step tid på Skelbæk Friskole for ”piger” i alderen 

18 + 

 

Vi starter sæsonen tirsdag d. 27. august 2019.  

 

Træner herefter 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 serier, 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 2020. 

 

Træner: Kate Olsen 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til: 

 

Charlotte Petersen tlf. 21 45 41 44 

Kate Olsen tlf. 61 27 12 51 

 

 
 
 
Det er en god ide, at medbringe 1 flaske vand 

eller 2   
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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 

                                                 

Nyt fra Nordstevns Gymnastik- og idrætsforening 
 
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 

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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 Der blev fremlagt en organisationsplan for Borgerforeningen. Her kunne der ses, 

at der er brug for alle i alle aldre, som skal tage sig af de forskellige opgaver, 
som der vil komme. Det er kun små opgaver som alle vil kunne udføre på area-
let.  

 På længer sigt er det planen at der skal lægges, store alfabets sten og tal imellem 
beplantningen på arealet, El, vandhane, toilet. Det ville også være en god ide, 
hvis der var en som ville have sine får gående i parken.  

  
 Ny medlem af bestyrelsen Birthe From var næste taler, og fortalte om den fælles 

hjemmeside under InfoLand ”Landsbyer på Stevns”, som hun i samarbejde med 
Louise Halkjær fra Magleby er ved at udarbejde. Birthe viste, hvordan det kom-
mer til at se ud. Hjemmesiden oprettes i samarbejde med Holtug, Sigerslev, 
Magleby og Klippinge der er pt ikke en dato for, hvornår den bliver åbnet, så 
alle kan se den. Som der er skrevet i LokalBladet er siden betalt for 2019 af pul-
jemidler fra Stevns Kommune. Siden er udarbejdet så der er mulighed for at 
flere byer kan komme med. Det er Sønderborg modellen, som vi har lagt os op 
ad. Vores næste møde er den 4/6 og der kan sagtens være flere redaktører med. 
Den koster 1200 kr. ex moms årligt pr. by, som vi håber kan dækkes at reklamer 
på siderne. Det vil blive nemmere at finde oplysninger om firmaer, seværdighe-
der Bed and Breakfast osv. i de omtalte landsbyer. 

 
3. Der blev sidste år besluttet at der ikke skulle indbetales kontingent og derfor er 

der ikke et nyt regnskab. 
 
4. Til Bestyrelsen blev valgt: 
 

Niels Tryde, Formand 
Jan Hansen, Næstformand 
Hans Jørgen Rasmussen, Kassere 
Hans Erik Vilhelmsen, Bestyrelsesmedlem 
Birthe From, Sekretær 
Peter Heuer Brixtofte og Winnie Traulsen, Suppleant 
 

5. Mette Hammer, Bilagskontrollant 
 Ole Elbæk, Billagskontrollant suppleant 
 
6. Bent Stålberg, fanebærer og Hans Jørgen Rasmussen, flagmand. 
 
7. Ingen indkomne forslag. 
 
8. På mødet blev derefter besluttet, at vi igen skal opkræve kontingent. 

Der blev aftalt et årligt kontingent pr. husstand på kr. 100 kr. 
9. Der blev vent, hvordan vi skulle få så mange med til at betale kontin-

gent og hvordan vi skulle opkræve det. Hvordan vi få oplyst borgerne i 
vores by, om hvad der sker. 

 

Mødet slut kl. 21.00 
Ole Elbæk 
Dirigent 

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/
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Klippinge Borgerforeningen 
CVR-nr. 35185941 
Formand Niels Tryde, Stationsvej 2, 4672 Klippinge 
 
Kontingent 2019  
       Klippinge, den 22.august 2019 
 
På generalforsamlingen den 9. maj 2019, blev det besluttet at det årlige 
kontingent igen opkræves og sat til 100 kr. (Se referat) 
Beløbet kan indbetale ved bank overførelse, MobilePay eller kontant. 
Indbetaling kan ske til foreningens konto i Danske Bank:  
 

Reg.nr 9570 konto nr. 000 817 52 76. 
MobilePay 143754 
Kontant Nygade 6 

!!!   Husk ved indbetaling at oplyse navn og adresse. 
 

P.b.v 
Hans Jørgen Rasmussen 

Kasserer 
 

 

Ønskes der at indbetale sponser bidrag til den 
kommende Klippinge Bypark kan det ske på 

Reg.nr 9570 konto nr. 000 817 52 76. 

Vær OBS på at det er et andet nr. Mobile-
Pay 626085 

Kontant Nygade 6 

!!!   Husk ved indbetaling at oplyse navn 
og adresse og sponser. 
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Sig ved, at der kan annonceres for erhvervene, laves reklame for byerne, 
fortælle om seværdigheder etc. Et tiltag som især ejendomsmæglerne, 
der var tilstede fredag 10. august ved præsentationen i Holtug forsam-
lingshus, var særdeles tilfredse med, og de gav udtryk for at denne 
hjemmeside vil have en stærk positiv indvirkningen på lysten til at flytte 
til vores hyggelige landsbyer. Udgifterne for 2019 er betalt via et pro-
jekt, men for 2020 er det borgerforeningen, som skal dække de 1800 kr. 
pr år. Når der kommer flere byer med bliver udgiften mindre pr by. 
Her er linket til hjemmesiden stevnslandsbyer.dk/ 
 

 
 
Borgerforeningen har hen over sommeren været til flere møder om et 
samarbejde, der omhandler de fire landsbyer. Det hedder Landsbyernes 
naturlige fortræffeligheder og går ud på, at vi her skal holde to borger-
møder/workshops med spisning for alle os i Klippinge og Magleby. Til 
stede er også Udvikling Stevns og nogle arkitekter, der skal hjælpe os 
med at høste nye ideer til anlæg og forbedringer, der kan være til gavn 
og trivsel for beboere og huspriser i vores byer. Det er en særlig mulig-
hed, vi her har fået – og som senere vil hjælpe os med at søge fonde. 
Derfor håber vi, at mange vil deltage i dette arrangement og komme 
med idéer / ønsker som kan arbejdes videre med. Se opslaget om 
Workshops andet sted her i bladet. 
 
Desuden har vi været repræsenteret ved flere møder i et projekt ved 
navn Landsbyforum Stevns, som omhandler de fleste småbyer på 
Stevns, og hvilke tiltag der kan være til gavn. 
 
Med venlig hilsen 
Niels Tryde Klippinge Borgerforening 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fstevnslandsbyer.dk%2F&data=02%7C01%7C%7C04908a3d9abe468f4a9408d7209b4389%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637013723532068252&sdata=fSZRBphH5sr805vAmGb8GLFpbv6toKe9jMc827kJ67o%3D&res
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Nyt fra Klippinge Borgerforening 
 
I denne så gode sommer har vi fået sat en hjertestarter op på facaden 
af Lokalrevision Hans Jørgen Rasmussens villa i Nygade 6. Stor tak til 
vandværkets bestyrelse som har finansieret indkøbet af hjertestarteren 
hos Falck og den er også registreret TrygFonden. Fra 2020 er der bor-
gerforeningen som står for den årlige udgift af hjertestarteren på 1200 
kr. Hvis der skulle være beboere, som kunne tænke sig at blive hjertelø-
ber, så er det også muligt. Gå ind på www.hjertestarter.dk   
 

 
 
Birthe From fra bestyrelsen har haft travlt med at søge fonde til at fi-
nansiere byparken og resultatet af dette forventer vi at få i løbet af ef-
teråret. Den færdigt Bypark løber op i 1.2 mil. kr.  
Desværre forventer fondene, at vi beboere der bliver parkens brugere 
også bidrager til betalingen. 
For at dække dette krav og udgifterne til hjertestarter og hjemmesiden 
blev det på Borgerforeningens generalforsamling i maj besluttet at op-
kræve et årligt gebyr for medlemskab af Klippinge Borgerforening på 
kr. 100.  
 
Mobilepay, kontanter eller overførsel til bankkonto er muligt:  
Danske Bank: reg. nr. 9570 konto nr. 0008175276 
MobilePay: Kontingent 143754 
Sponsor til Bypark 626085 
 
For at gøre det mere attraktivt at være medlem genoptager vi den go-
de gamle skik med at udlodde 3 julekasser til de betalende medlem-
mer.  
 
Husk at skrive navn og adresse ved betalingen. 
 
Samtidig vil bestyrelsen forsøge at lave nogle attraktive tilbud til byen 
og oplandets erhvervsdrivende for at få nogle større bidrag ind. 
Birthe From og Louise Halkjær Pedersen fra Magleby plus repræsentan-
ter for Holtug og Sigerslev har sammen lavet en fælles hjemmeside, 
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Æblemostedag 
 

Sidste år mødtes fem familier til fæl-
les mostedag.  
 
Vi prøver at gentage succesen fra 
sidste år med en æblemostedag den 
sidste søndag i efterårsferien. 
 
Vi håber at rigtig mange har lyst til at prøve kræfter med 
hjemmelavet æblemost   
Endelig tid og sted oplyses senere. 
 

Det er selvfølgelig en forudsætning at der er nogle æbler, 
og året høst tegner rigtig fint. 
Nogle har mange og andre få.  
Derfor vil det være dejligt, hvis nogle ved om de har 
overskud af æbler og vil dele med andre   
 

Hilsen Brian Åkerlund 

http://www.hjertestarter.dk
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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: 9. november 2019 
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Har du allerede været inde og tjekke den nye fælles digi-

tale platform for Magleby, Klippinge, Sigerslev og Holtug? 

 

Platformen hedder StevnsLandsbyer og du kan finde den her: 

https://stevnslandsbyer.dk/ (OBS! Siden virker bedst med 

browseren Google Chrome) 

 

Forsiden er fælles for de 4 landsbyer og har en fælles ka-

lender, hvor alle landsbyernes arrangementer vises.  

Hver landsby har her under sin egen hjemmeside med kalen-

der og forskellige undersider for foreninger mv. 

Her kan landsbyernes foreninger og borgere slå arrangemen-

ter og nyheder op og se hvad der sker i deres egen by. 

 

Siderne har endnu ikke fundet deres endelige form og ind-

hold. Det er op til landsbyborgerne og foreningerne selv 

at bestemme hvordan deres egne sider skal organiseres og 

administreres. 

 

Har du input, eller vil du slå et arrangement eller en ny-

hed op på siden, så skal du have en profil. Tag kontakt 

til:   

Maglebys side: Louise Pedersen, 51444778 

Klippinges side: Birthe From, 40285956 

Den nye digitale platform 

https://stevnslandsbyer.dk/

