
Side 20 LokalBladet  

 

 
 
29. nov. Fællesspisning - julemenu 
 
1. dec. Andespil i forsamlingshuset kl.  
 
1. dec. Juletræstænding på trekanten i Magleby kl. 
  16.30 
 
22. dec. Julelys konkurrence, Trekanten i Magleby 
  kl.14.00 
  
16. jan.  2. workshop om landsbyernes naturlige for
  træffeligheder i Magleby Forsamlingshus 
 
29. jan.  Fællesspisning i Forsamlingshuset 
 
23. feb. Fastelavn på Skelbækskolen 
 
12. marts Fællesspisning og generalforsamling 
 
3. april  Vært for Stevnske Forsamlingshuse 
 
29. april Fællesspisning i Forsamlingshuset 
 
16. maj Arbejdsdag i forsamlingshuset 
 
12. juni Fællesspisning i Forsamlingshuset 
 
26. sep. Høstfest 
 
20. okt. Fællesspisning i Forsamlingshuset 
 
27. nov.  Fællesspisning i Forsamlingshuset Jule  
  menu 
 
29. nov. 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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Juleudsmyknings konkurrence i Juleby 
2019 

 

 
 

Skriv 3 adresser, som i syntes skal have en julekurv for mest julede, 

flotteste eller mest kreative udsmykning. Kuponen skal afleveres se-

nest fredag, den 20.12 på Borgergade 38 hos Inger Nordsborg.  

Søndag, den 22.12 mødes vi ved trekanten udfor Borgergade 14 kl. 

14.00 hvor vinderne vil blive afsløret med æbleskiver og varm gløgg 

 
 

Vi stemmer på adresse: 
 
 

1. Mest julede:    ______________________________  

2. Flotteste:        ______________________________ 

3. Mest kreative: ______________________________ 

Julehilsen fra Magleby Borgerforening 
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Seneste nyt fra Klippinge  
 
Henover efteråret har vi fået tilbagemelding fra flere fonde. Parkprojektet har 
nu kr. 259.150 ud af de kr. 1.4 million som det samlede projekt koster. 
 
Næste svar, vi forventer, er fra fonden Underværker den 20.11. Hvis vi er hel-
dige at få dette sponsorat er det øremærket til  beplantning af parken. 
 
Det næste trin  bliver anlæg af ca. 1 km. stisystem, som vi håber kan finde sted 
til foråret. Da midlerne vi har søgt om og modtaget er øremærket til de forskel-
lige projekter, er der ikke penge nok i kassen endnu til at gå i gang. Vi venter 
ligeledes i stor spænding på et svar på en ansøgning til Veluxfonden der er øre-
mærket stisystemet. 
 
Stevns Brand Fond har bevilget os kr. 53.000,- Dette beløb er øremærket bæn-
ke og borde. 
 
Indtil nu har Borgerforeningen ca. 80 medlemmer, som har betalt kontingent, 
en enkelt som har sponsoreret et større beløb og flere mindre; andre vil hjælpe 
med at få projektet i gang. 
Tak til alle jer der har betalt og en ekstra stor tak til jer der udover at have be-
talt har givet et ekstra beløb eller tilsagn om hjælp. Det varmer i denne kolde 
november. 
 
Til de som gerne vil støtte foreningen og parken, men endnu ikke har be-
talt  medlemsbidraget  på kr. 100,- for året, skal beløbet skal være Borgerfor-
eningen i hænde senest 15. december for at være med i lodtrækningen om de 3 
julekasser. Sponsorater modtages ligeledes med stor glæde, da vi jo mangler en 
del midler før projektet rigtig kan komme i gang. 
Betalingsoplysninger: 
 
Mobilepay, kolde kontanter eller overførsel til Borgerforeningens konto. 
 
Danske Bank reg. 9570 konto 0008175276 
Mobilepay kontingent 143754 
Sponsorat til bypark   626085. 
 
Desuden har bestyrelsen arbejdet med forskellige andre projekter, deltaget i 
landdistriktskonference  og har haft flere møder i landsbyforum, hvor vi sam-
men med Magleby har fået mulighed for med professionel betalt bistand at ar-
bejde på at gøre byerne mere attraktive at flytte til  og bo i. 
 
Med venlig hilsen  Klippinge Borgerforening 
 
 
 

 Side 17     LokalBladet  

 

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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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,- 

Juletræstænding på Trekanten i Magleby 
 
Søndag, den 1. december kl. 16.30 bliver juletræet tændt på 
trekanten i Borgergade. 
Borgerforeningen serverer Gløgg og juleknas. 
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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 

 

 

 

mailto:maglebyforsamlingshus@gmail.com
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Hej Piger…… 
 

 

 

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

18 + 

 

Vi træner stadig :)  

 

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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Kære alle i Magleby og Klippinge 
 

 
  
Så er vi skudt i gang med projektet, der skal styrke vores naturom-
råder i landsbyerne og skabe nye mødesteder, stier eller noget helt 
tredje. 
Vi har holdt workshop i Magleby forsamlingshus, hvor vi byggede 
videre på de tanker vi gjorde os sidste år.  
Aftenen bød på god mad og en masse ideer og til vores udearealer – 
og ikke mindst fik vi sat en dato for næste og sidste workshop: 16. 
januar kl. 18.30-21.30. Selvfølgelig med gratis fællesspisning 
igen. 
På dette møde skal vi vælge og prioritere, hvilke tiltag vi ønsker os 
at starte med – og som Udvikling Stevns og Region Sjælland skal 
hjælpe os med at få gennemført og søgt penge til. 

Så kom med   og husk at invitere din nabo – du kan sagtens del-
tage og give dit besyv med, selvom du ikke nåede med til første 
runde. 
Husk tilmelding til enten Louise Halkjær Pedersen (51 44 47 78), 
Charlotte Baeré (30 46 61 01) eller Birthe From (40 28 59 56). 
 
Mvh. Klippinge borgerforening og Magleby/Klippinge landsbylaug 
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 Didrik, Vidrik og Vupti var meget spændt på, 

hvad Nissefar ville fortælle, og de sad så stille, for at 
han ikke skulle fortryde, hvad han havde lovet og blive 
gnaven igen. Ikke et ord sagde de, mens de spiste.  
 
Smørklatten lå som et stort, gult øje midt i grøden og 
stirrede på dem. Didrik blev hurtigt klar over, at smør 
smagte godt, og han dyppede sin ske så dybt i det, at 
den nåede helt ned i bunden; men så fik han også et 
rap over fingrene af far, så skeen fløj ud af hånden på 
ham og kurrede hen ad gulvet. 
 
"Nej. nu skal jeg vise jer, hvordan små drenge skal 
dyppe i et smørhul," sagde han, "se sådan, kun spid-
sen af skeen må røre smørret, I har godt af at vænne 
jer til at spare." 

Men sådan bar Nissefar sig ikke ad, når han selv dyppede, nej så jog han skeen rigtig dybt ned i 
smørret, og bagefter smaskede han og sagde: Ah! 
 
Mælken turde drengene næsten heller ikke drikke af; den skulle Nissefar også have. De måtte 
nøjes med at stikke tungen ned i skålen, når det blev deres tur til at drikke, og labbe til sig, som 
om de var små katte. Nissefar derimod satte skålen for munden, lagde nakken godt tilbage og 
drak så det klukkede i halsen på ham, ja, han drak så stærkt, at noget af mælken løb udenfor, 
lige ned i hans lange skæg; men det gjorde ikke noget, han slikkede bare sit skæg bagefter, og 
så sagde han igen. Ah! 
 
Da de havde spist halvdelen af grøden, lagde Nissefar skeen fra sig, tørrede sig om munden med 
bagen af hånden, slikkede den og sagde: "Nå, så skal I vel have den historie, jeg har lovet jer." 
 
Nissemor og de tre nissedrenge flyttede sig tættere ind til ham, og så begyndte han meget højti-
delig at fortælle: 
 
"For mange, mange år siden, ja, jeg ved ikke hvor mange - det er måske hundrede, måske tusin-
de, måske hundrede tusinde år siden - boede min tip-tip-tip-tip-tip-oldefar nede i jorden. Han var 
en lille, grå mand ligesom alle nisser. Men han kendte ikke noget til mennesker, for der boede 
slet ingen her i landet. 
 
Men så kom menneskene, og de begyndte at grave i jorden. De ville bygge huse og bo der. 
 
Min tip-tip-tip-tip-tip-oldefar var straks klar over, at det var fjender, og dem ville han ikke have 
boende på sin jord. Hvis menneskene byggede op om dagen, rev han det ned om natten; hver 
morgen kunne de begynde forfra. 
 
Sådan blev de ved med at drille hinanden i lang tid. 
 
Men så fandt menneskene på at sætte en skål mad ud til ham, før de gik hjem. Den nat rev tip-tip
-tip-tip-tip-oldefar ikke stenene ned. I stedet gav han sig til at spise maden. Aldrig havde han 
smagt noget så dejligt; det var nemlig grød. Da det blev morgen, stod den tomme skål der, og 
stenene lå, hvor de skulle ligge. 
 
Næste aften stod der atter en skål grød til ham, og sådan blev det ved, lige til huset var færdigt. 
 
Så flyttede menneskene ind i huset. Men nu glemte de, at det var min tip-tip-tip-tip-tip-oldefars 
jord, de havde bygget på; de gav sig til at pløje og så og høste og bildte sig ind, at jorden var 
deres - og grød fik han aldrig mere. Men det var dumt gjort af dem, for en nat, da min tip-tip-tip-tip
-tip-oldefar var blevet rigtig gal i hovedet, gik han hen og rev taget af huset, så det regnede lige 
ned i sengen til dem, og det kunne de ikke lide. Det blæste så forfærdeligt den nat, og konen var 
klogere.  
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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 

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 
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Hun sagde lige med det samme, at det nok var de underjordiske, der havde gjort det, fordi de 
ingen grød havde fået, og det havde hun jo ret i. Da de skulle i seng næste aften, satte konen et 
fad grød uden for døren, og de fik en rolig nat. 
 
Hver aften hentede min tip- hør, nu er jeg snart træt af at sige tip så mange gange. Når jeg kom-
mer til det ord næste gang, Vidrik, så kan du sige tip for mig, så kan jeg hvile mig så længe; det 
skal siges fem gange husk det nu! - Altså. hver aften hentede min" - Nissefar sendte Vidrik et øje-
kast, at nu kunne han sige navnet, og Vidrik begyndte: "Tip for mig - tip for mig - tip for mig - tip for 
mig --" "Hold op!" skreg Nissefar, hvordan er det dog, du skaber dig?" "Jamen, du sagde jo, at jeg 
skulle sige: 'Tip for mig' fem gange, og jeg har kun sagt det fire." 
 
"Åh, du er en dum dreng! Næ - jeg skal nok selv, I kan bare høre efter. Altså - hver aften hentede 
min tip-tip-tip-tip-ol-" 
 
"Du manglede et tip far," skreg Didrik, "der var kun fire." 
 
"Ja, det er også lige meget. Nu vil jeg ikke have jeres afbrydelse. Hvis det ikke var juleaften, så 
havde I fået en dragt klø. - Altså - min tip-tip-tip-tip-tip-oldefar hentede hver aften en skål grød 
oppe ved huset, og så lod han dem være i fred. 
 
Så blev det vinter. Jorden frøs så hård som sten, sneen lagde sig så højt, at min tip-tip-tip-tip-tip-
oldefar næsten ikke kunne komme frem og hente sin grød. Til sidst blev han ked af det; men grø-
den kunne han ikke undvære nu, og en nat gik han ind i stalden og lagde sig til at sove. Der var 
dejligt varmt, og han blev der hele natten og hele dagen, og næste nat og næste dag og hver dag 
og nat så længe, han levede. 
 
Ja, ser I børn, sådan kom nissen til at bo hos menneskene. 
 
Vi begyndte altså med at være deres fjender, og nu er vi blevet deres venner. Jeg kunne fortælle 
hundrede historier om, hvordan nisserne har hjulpet menneskene, og hundrede historier om hvor-
dan nisserne har drillet menneskene, for det kan vi nemlig også; men dem kan I få en anden 
gang." 
 
"Åh nej, far, fortæl en af dem nu," bad Didrik, "en af dem med drilleri i." 
 
"Ja, det kunne du lide, din spilopmager! Nej den slags historier kan du slet ikke tåle at høre, for det 
morer dig vist at drille, det mærkede jeg selv lige før vi grøden." 
 
Didrik tav og dukkede sig bag Nissemors ryg: Far havde nok ikke glemt den historie endnu. 
 
"Nej, i aften får I ikke flere historie," sagde Nissefar, "nu er jeg træt; men husk nisseloven, den 
siger: Alle gode mennesker skal I være gode imod; og alle onde mennesker skal I drille, til de læ-
rer at blive gode. Sådan har alle nisser gjort, der har levet før jer, og sådan skal I også gøre, hvis I 
vil være ordentlige nisser.  
 

Skal vi så spise resten af grøden?" 
 
Så tog de fat igen. Nissefar var blevet sulten af at fortælle så 
meget og tog hele smørklatten i en eneste mundfuld. Bagefter 
drak han al mælken, og så lagde han sig, så lang han var, på 
gulvet, for han havde alligevel spist for meget. 
 
Et øjeblik efter sov han. 

 
 
 
 
 
 
 

Ukendt forfatter 
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