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30. aug. Loppemarked v/Magleby Forsamlingshus 
 
15. sep. Valgforsamling til menighedsråd 
 
 8. sep Koncert i Holtug Kirke, Stine Michel 
 
14. sep. Udvikling Stevns, Store Tårnby Forsam- 
  lingshus 
 
22. sep. Generalforsamling i Klippinge Borgerfor-
  ening 
 
18. okt. Mosteri v/Brian Åkerlund, Råmosevej 
 
20. okt. Fællesspisning i Forsamlingshuset 
 
15. nov.  Koncert i Magleby Kirke, Mikkel Andersen 
 
27. nov.  Fællesspisning i Forsamlingshuset  
  Julemenu 
 
29. nov. Andespil 
 
29. nov. Tænding af juletræ på Trekanten efter a 
  ndespil i forsamlingshuset  
  v/Magleby Borgerforening 
 
20. dec.  Julelys konkurrence på Trekanten V/ 
  Magleby Borgerforening 
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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 for 2021 kr. 125 indbetales på: 
 
 +73 +86579294 eller  
 
Mobilpay 5133 3517 (husk borger + navn & adresse) 
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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 sponsor virksomheder med  

annoncer i LokalBladet: 
 

Baeré A/S, Kirkevej 9 56 57 97 24 

Bed & Break fast i Magleby 51 41 68 82 

Daglí Brugsen, Bygaden 26, Strøby 56 57 70 23 

Højtryksspuling & Tømning, Jørgen Sørensen 56 50 265 2 

JJ Skovservice Naturlegepladser 56 50 32 02 

J.P. Gulve, Bøgevænget 3 56 57 81 95 

Klippingegården æg, frugt & grønt 56 57 80 08 

Klippinge-Slagteren, Tværvej  5  56 57 80 33 

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

Vognmand Torben Hviid, Skovmarksvej 7 56 57 86 75 

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 

Faxe Tagdækning  56 57 84 74 

Din Tøjmand  56 50 46 91 

Rådg. Ing. Poulsen 53 84 60 60 

BP Vinduet A/S 56 57 82 15 

 

Tusind tak for støtten ;)  

 

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 
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Magleby Stevns og Holtug sogne skal vælge et nyt  
fælles menighedsråd for de næste 4 år. 
 
Den 15. september  kl. 19,00 afholdes valgforsamling i Magleby  
Forsamlingshus, Markstrædet 5, Magleby 4672 Klippinge.  
 
Alle medlemmer af folkekirken, som er fyldt 18 år, har valgret  
og er valgbare, til Magleby Stevns og Holtug sogne menigheds- 
råd, 
 
På mødet opstilles der kandidater til menighedsrådet, og der skal vælges 4 medlemmer 
til Magleby sogn og 4 medlemmer til Holtug sogn. Kandidaterne præsenterer sig, og 
afstemningsreglerne  gennemgås. 
 
Afstemningen er skriftlig og på stemmesedler, som udleveres ved ankomsten. 
Efter valg af kandidater  til menighedsrådet, vælges der stedfortrædere, og der kan bå-
de stemmes på de kandidater, der ikke blev valgt ind i menighedsrådet og på de kandi-
dater , der kun ønsker at være stedfortrædere. 
 
Efter offentliggørelsen af resultatet af valget den 15. september 2020, kan der fra kl. 

00.01 den 16. september 2020 indgives en kandidatliste til en person valgt af menig-

hedsrådet i hvert sogn inden den 13. oktober 2020 kl. 23.59, og dette vil udløse afstem-

ningsvalg den 17. november 2020 i det sogn, hvor der er indgivet en anden kandidat 

liste,  

Koncerter i Magleby Kirke & Holtug kirke 
 
De to koncerter finder sted hhv den 8/10 i Holtug kirke kl 19 ( guitar) og den 
15/11 kl 16, Magleby Kirke( Stine M) 
 
 
Stine Michel 
De sidste 20 år har jeg 
skabt musikfortællinger 
for børn og voksne. 
Mødet mellem menne-
sker, det som opstår, 
magien, det nære, er 
det, som driver mit 
kunstneriske virke. 
Klik rundt og tag med 
på rejsen i mit univers 
af ord og toner. 
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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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Bevægelse og læring 
Ved Skelbæk Friskole og NGI etableres et naturligt pitstop, hvor der er fokus på beværel-
se og læring. Her færdes områdets unge naturligt ifm. skolegang og fritidsaktiviteter, og 
det er derfor oplagt at styrke opholdsmulighederne her.  
Klima og natur 
Regnvandsbassinet udenfor Klippinge fortæller en klimahistorie, der i disse år bliver mere 
og mere relevant. Ligesom ved kirken kan et formidlingsskilt fortælle om basinnets funk-
tion og klimaperspektiv. 
Mødested – byens hus i Magleby 
I Magleby fungerer det eksisterende forsamlingshus som det kulturelle fællesskabshus. 

Her samles begge byer omkring fester, foredrag, musik, fællesspisning og andre aktivite-

ter, der underbygger og styrker fællesskabet i vores to byer. Projektet går ud på, ved 

hjælp af lokale kræfter og fondsmidler, at etablere et nyt offentligt bytorv foran forsam-

lingshuset, med klinkebelægning, belysning og forskellige griller og bålfad mm som alle 

kan låne og bruge. Torvet skal kunne bruges til fest, leg, bevægelse, sammenkomster og 

spontane møder mellem os lokale borgere. 

Mødested – byparken i Klippinge 

I Klippinge er en Bypark i gang med at blive etableret. Her er det muligt at sam-

les til større udendørs  fællesarrangementer, f.eks. Skt.hans bål og der etableres 

en masse bevægelsesområder, der hver især har fokus på en specifik aktivitet. 

De unge får mulighed for at udfolde sig fysisk med boldspil mm. og fordi parken 

er så stor,  kan mange grupper bruge den samtidig.  

 

FONDSANSØGNINGER 

De forskellige projekter skal ifølge planen finansieres blandt andet via forskellige 
fondsansøgninger. Arbejdsgruppen har i juli 2020 sendt første fondsansøgning til Nor-
deafonden, hvor man har ansøgt om 496.880 kr. til etableringen af det nye bytorv ved 
Magleby Forsamlingshus.  
Mødestedet Klippinge Bypark er allerede godt på vej med finansieringer, blandt andet 
er projektet tildelt LAG-midler  
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Guitarens poesi 
 

Klassisk guitarkoncert med Mikkel Andersen 
I Holtug Kirke 

 
Den klassisk guitarist Mikkel Andersen gæster Holtug Kirke med en koncert torsdag 
den 8. oktober 2020 kl. 19:00. 
Mikkel Andersen spiller værker, der alle vil berøre det at være menneske.  
Der vil være musik fra Sydamerika og Spanien og så vil man kunne opleve Bachs store 
Chaconne der vil bevæge sig med en strøm af toner lige ind i sindet på tilhøreren.  
Oplev musik der når helt ind og helt ud. 

 
Mikkel Andersen er freelancemusiker og rejser rundt med sin 
guitar i ind- og udland. Han besøger med jævne mellemrum 
Chile, Cuba og Grønland samt de baltiske lande og Spanien. 
Han har udgivet 3 solo CD’er som alle vil være at købe ved 
koncerten.  
 
Mikkel Andersen er uddannet guitarist fra konservatorier i 
Danmark samt fra Royal College of Music i London.  
Udover koncerterne leder han Københavns guitarskole – Casa 
de la guitarra som har til huse på Amager.  
 
Man kan læse mere om hans aktiviteter på 
www.mikkelandersenmusic.com . 

 
Tænker at vi prøver igen i år med Mosteri 
 
Fælles æble moste dag sidste søndag i efterårsferien uge 42. 
Søndag den 18 oktober klokken 10  
Råmosevej 10, Magleby 
 
Kom med dine æbler og lav most af dem. 
Hvis du har for mange æbler at andre kan få glæde af, så tag 
dem med. 

 
Vi havde en hyggelig dag for 2 år 
siden, med masser af æbler til de 
4-5 familier der deltog. 
 
 
Sidste år ingen æbler, så nu prøver vi da bare igen. 
 
Hilsen Brian Åkerlund 
Råmosevej 10 Magleby 

http://www.mikkelandersenmusic.com
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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: 
 
Det er  tid til at kontingentet for 2020 på kr. 250 
skal betales.  
 
Fristen for denne indbetaling er 1. maj 2020.  
Der kan indbetales på følgende konto nr. i Nordea: reg. 2360 6285 626 321.  
 

Generalforsamling 2020 er p.t. udskudt. 
Ny dato annonceres i dagspressen & på FB 

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,- 
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NYE GRØNNE MØDESTEDER I MAGLEBY OG KLIPPINGE 
En gruppe af borgere fra Magleby og Klippinge har det seneste års tid arbejdet på at 
skabe nye grønne mødesteder i og imellem vores to landsbyer. Hovedtanken er at 
lave forskellige projekter, der skal forbinde vores to landsbyer med gode og grønne 
rekreative steder og aktiviteter med plads til alle uanset alder. Vi ønsker at skabe et 
stærkt mødested med forskellig karakter i hver landsby - og samtidig styrke forbindel-
sen mellem byerne ved at lave en række nedslag/ pitstops, som sætter fokus på ople-
velser på ruten: 

 
Forbindelsen mellem landsbyerne 
Stien langs Kirkevej, der forbinder Magleby og Klippinge skal opgraderes til at 

være den stærke forbindelse mellem de to landsbyer. Der kan med fordel arbej-

des med simple ”way-finding” motiver, såsom bemaling af ruten - der leder på 

vej og forbinder de to landsbyer. Med tydelige invitationer markeres de oplevel-

ser/ pitstops, der kan besøges undervejs, ligesom at vejviseren også bare kan 

fungere som motiverende vejviser på ruten.  

 

Den historiske Kirke 
Den smukke, gamle middelalderkirke i Magleby står som et flot vartegn for an-

komsten til byen. Kirken behøver ikke megen præsentation, men den kan udgø-

re et fint pitstop på vejen mellem landsbyerne, og kirken/byens historie kan 

fortælles på et formidlingsskilt, der kan være en del af ”pitstop-konceptet” der 

binder landsbyerne sammen. 

mailto:maglebyforsamlingshus@gmail.com
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Vi må desværre aflyse Høstfesten ☹ 
Kære alle jer, 
Coivd-19 har overtaget styringen af vores traditionsrige Høstfest – desværre. 
Under de nuværende retningslinjer, er det ikke muligt at afholde en Høstfest. 
Vi kunne ellers rigtig godt tænke os at være dem, der lagde hus og kræfter i, at vi alle 
kunne komme ud og få en sving om og en snak med naboen – men sådan bliver det ikke 
i år. Vi vender tilbage næste år, om Covid-19 vil det. 
 

Loppemarked den 30. august - udendørs 

 
Magleby Forsamlingshus holder loppemarked den 30. august 2020 kl. 10-16.  
Vi har ikke den store erfaring med loppemarkeder, men det har Erik Petersen, Smede-
vænget. Hos ham kan der bestilles stadepladser og fås gode råd til hvordan man kom-
mer af med sine lopper. Kontakt Erik på telefon: 40 88 91 66 og bestil en plads. 
Pris for en stade 3x3 m er for medlemmer af Magleby forsamlingshus 150,00 kr. og for 
ikke medlemmer koster det 200,00 kr. 
Der vil være mulighed for at købe Loui kaffe, te, kage og grillede gode pølser, øl og 
vand. 
Har nogen af jer en gøgler i maven, vil give en nummer på eller med noget, er I meget 
velkomne. 
Vi følger selvfølgelig de retningslinjer der udstikkes ift. Covid-19 
Vi ses 
______________________________________________________________________ 

Hvornår åbner Magleby Forsamlingshus op for fællesspis-
ninger mv. igen? 

 
Vi er så ærgerlige over, at vi har været nødt til at aflyse vores populære fællesspisninger 
og andre arrangementer, de sidste mange måneder. Men som ”Corona-landet” ligger, 
har vi desværre ikke mulighed for at gøre andet. Vi vil rigtig gerne være med til, at vi 
passer på hinanden. 
Vi følger selvfølgelig myndighedernes retninger nøje, og er klar til at starte op for vores 
arrangementer, så snart der er mulighed for det. 
De mange aflysninger har stor økonomisk betydning for Magleby forsamlingshus, så vi 
er meget glade for at så mange medlemmer har valgt at leje Magleby Forsamlingshus i 
denne tid – tak for det. 

_______________________________________ 
Forsamlingshuset kan lejes 
 
Forsamlingshuset kan nemlig sagtens lejes som sædvanligt. Skal du bruge mere plads 
end du har derhjemme, så kontakt Solvej på telefon 51486850 og hør om Magleby For-
samlingshus er ledigt. 
 

Mange hilsner Magleby Forsamlingshus 
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 Seneste nyt fra NGI. 
 

Efter en turbulent periode i NGI med nedgang af medlemstal  
og Corona Situationen er det nu lykkedes for NGI, at afholde  
generalforsamling, hvor der blev fundet en ny bestyrelse. 
 
Der er afholdt konstituering som følgende: 
 
Formand: Charlotte Petersen 
Næstformand: Bent Leschly Sørensen 
Kasserer: Laila Nielsen 
Menige medlemmer: Thomas Kruse, Jacob Persson og Nikolaj Andersen. 
 
På første bestyrelsesmøde blev det besluttet, at vi skal forsøge at skaffe flere medlemmer til 
idrætsforeningen, både aktive men også passive medlemmer. 
 
Vi skal i gang med nye aktiviteter, men har brug for jeres hjælp. Er der nogle af jer læsere, der 
har et ønske til en eller anden form for motion eller aktivitet som vi pt. ikke har i foreningen? 
Vi starter børnefodbold og børnegymnastik op i løbet af august måned, vi har badminton, et step 
hold for damer i alderen 18 + og et herremotions hold. 
 
Vi har arbejdsdag lørdag d. 12/9 fra 9-16 hvor vi istandsætter klubhuset, her får selve klubloka-
let en ordentlig makeover, der skal fjernes vægge, males og flyttes skabe m.m.   
Når dette er gjort, er der klar til at blive lagt et nyt gulv som er bestilt.  
Det vil give nogle helt andre og nye muligheder for brug og udnyttelse af selve klublokalet, da 
det bliver større.  
 
Vi har et ønske om, at åbne op for adgangen til klubhuset, men det kræver man er medlem af 
NGI for at bruge det, et medlemskab koster kun KR. 100,00 om året. 
Det er vigtigt for os, at præcisere, at vi ikke bliver eller skal være en konkurrent til Magleby 
Forsamlingshus.  
Vores klubhus skal bruges til idræt og lignende, dvs. man kan ikke låne lokalerne til at afholde 
private fester i. 
 
Men hvis man er passivt medlem kan man booke en fast tid i klubhuset gennem formanden, og 
her er det, at der er nytænkning på vej, man behøver ikke bruge” tiden” til motion, det kan f.eks. 
være at I er nogle stykker der ønsker at mødes til et spil kort f.eks. Bridge, Skak, lidt hygge, eller 
er en strikkeklub der kan bruge lokalet, så vil der være plads til jer, forudsat at I er passive med-
lemmer.  I kan ikke være sikre på, at have lokalet alene, da der vil være plads til flere små grup-
per.  
Som noget nyt, så vil det fra ca. 1. oktober være muligt at: 
 
Spille dart i klubhuset, du samler selv et hold. 
Spille bordtennis – vi har to bordtennis borde der kan slås sammen, når ikke de er i brug. I skal 
selv medbringe bat og bolde. 
 
Det vil også være muligt at bruge klubhuset til f.eks. yoga, måske dans m.m. da vi får ny gulvbe-
lægning som har en bedre komfort end klinkegulvet, det er skånsomt for brugeren så ikke led-
bånd og led kommer til skade.  
 

Vi håber vores klubhus igen kan blive et samlingssted for lokalbefolkningen, selvom tiden er en 
anden, vi er derfor åbne over for gode idéer ☺ Og husk man behøver ikke dyrke motion, I kan 
selv være med til at sætte en dagsorden.  
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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 

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 

Efterårets kommen…... 
Os efterårsstormen nu river og rusker   
og træer og buske rigtig for pjusker, 
og det der før var en grøn farvelade 
forvandles til komposterende blade. 
 
Før stormen er træerne mangespraglende 
røde og gule, men så bli'r de haglende, 
Fra træernes kroner til jordens huld, 
hvor de forvandles til gødende muld 
 
Så kommer vinden og bladene spreder. 
De ældre til sorg vore børn de nu glæder. 
Den friske luft og de gyldne blade 
for sidste gang prøver at gøre os glade. 
 
For snart kommer vinteren, og den er barsk. 
Det er koldt og fugtigt og temmelig harsk. 
På trods af jul og nytår og fester, 
vi higer efter at som'ren os gæster. 
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Landdistriktskonference 

Kom med den 14. september fra kl. 

17.00 i Store Tårnby Forsamlingshus, 

hvor motiverende oplægsholdere, god 

mad og debat om fremtiden for de 

stevnske landdistrikter skaber ram-

merne for en landdistriktskonference, 

der giver dig inspiration  til, hvordan du kan være med til at fremme et Stevns 

med mere liv og stærkere fællesskaber. 

Udvikling Stevns og Landsbyforum Stevns inviterer til den årligt tilbagevenden-

de Landdistriktskonference, der er ved at blive en ramme for at diskutere og 

inspirere til, hvordan vi skal løfte Stevns. 

Formand for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, vil fortælle om 

deres arbejde, samt om hvad der rykker - og "trykker" indenfor udviklingen af 

landdistrikterne.  
Så skal vi høre lidt om det nystiftede Landsbyforum Stevns og om projektet 

Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder. Ligesom vi bliver klogere på, hvad 

der sker indenfor de indsatser, som borgere, foreninger, embedsfolk og politi-

kere har udpeget til at styrke Stevns’ landdistrikter. 

 

Endelig får du mulighed for at give dit besyv med og høre hvordan - og til hvad 

Lag'en uddeler midler, når Udvikling Stevns' generalforsamling løber af stablen i 

forlængelse af Landdistriktskonferencen.   

Program 

17.00 Spisning og netværk 

17.15 Åbning v. Udvikling Stevns og Landsbyforum Stevns 

17.30 Udvikling i landdistrikterne v. formand for Landdistrikternes fællesråd Steffen Damsgaard 
18.45 Udvikling Stevns om LAG-arbejde 
Indsatser i de Stevnske landsbyer v. Landsbyforum Stevns 
Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder 

20.00 Generalforsamling, Udvikling Stevns 

  

Gratis tilmelding  

Tilmeld dig via Billetto  eller via mail 

til eva@stevnserhvervsraad.dk senest 10. september. 

Husk at angive om du både kommer til konference og generalforsamling 
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Gældende for klubhuset: 
 
Det er 100 % røgfri gælder også for E cigaretter – vi henviser til udendørs rygeskur. 
 
Der er adgang til: 
 
Toilet og baderum 
Køkken faciliteter, der er service, komfur, mikroovn, el kedel og kaffemaskine – I rydder op 
efter jer selv og klarer selv opvasken – vi har ikke ressourcer til en opvaskemaskine.  
 
Gymnastiksalen: 
Vi gør også opmærksom på, at der er ledige NGI tider i gymnastik salen på Skelbæk Friskole, 
salen vil kunne bruges til badminton, dans, yoga, forskellige genre af idræt og anden motion. Vi 
fik for et par år siden et nyt og godt musik anlæg, som kan bruges af alle og det kan spille rigtig 
højt. 
 
Vores udstyr er de seneste par år blevet opgraderet en del, vi har ny Airtrack, nye skumredska-
ber, rullemadrasser, nedspringsmåtter og luftmåtter samt en helt ny indendørs Parkour bane til de 
små, bliver leveret inden længe. 
Ovenstående kræver et medlemskab. 
 
Udendørs planer: 
Vi er sammen med Skelbæk Friskole i gang med at skaffe midler til indkøb af en udendørs Par-
kour bane, den kommer til at ligge mellem skole og klubhus.  Det er en dyr investering, så vi 
regner med at bygge den i moduler, et ad gangen i takt med at vi skaffe midler. Vi håber og for-
venter, at første modul er klar til brug senest til foråret, men krydser fingre for at det sker før. 
Vi har søgt forskellige fonde om tilskud og har i sommerferien fået et tilsagn fra Nordea Fonden 
på Kr. 26.000, det svarer til et halvt modul. Når banen er klar har Fonden meldt deres ankomst, 
de ønsker at bruge den til teambuilding for medarbejderne. 
 
Der vil være fri adgang til brug af Parkour banen, når ikke NGI eller Friskolen bruger den.  
Går du med en idé eller har du en træner spirer i maven, så lad os endelig høre fra dig. 
 
Ønsker du at tegne et passivt medlemskab så kan du indbetale KR. 100,00 på foreningens konto i 
Sydbank 
 
Reg.  6060  
Konto nummer: 000 55 12 486  
 
Husk at skrive dit navn og adresse på indbetalingen. 
 
 
Håber at høre fra jer. 
 
 
Mange hilsner 
Bestyrelsen 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fudviklingstevns.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D23be5706f33a4b690392e50f6%26id%3Ddfe11a61f4%26e%3De81d22afa5&data=02%7C01%7C%7C0f5fe9b59a0e47e9d2c308d8437233ad%7C84df9e7fe9f640afb435
mailto:eva@stevnserhvervsraad.dk
x-apple-data-detectors://6
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Juletræstænding på  
Trekanten i Magleby 
1 søndag i advent 
 
Søndag, den 29. november ca. kl. 16.00 (efter 
andespil i Forsamlingshuset) bliver juletræet 
tændt på trekanten i Borgergade. 
 

Magleby Borgerforening serverer Gløgg og juleknas.  

Borgerforeningen Klippinge 
Afholder ordinær  
generalforsamling 
 

Tirsdag den 22/9 2020 kl. 19.00,  
Stationsvej 2, Klippinge 
 
Generalforsamlingen kunne ikke afholdes den 20. april som planlagt. 
Dagsorden ifølge vedtægterne, som fremsendes efterfølgende. 
Forslag sendes til mail veirhanen@gmail.com eller afleveres i postkassen Sta-
tionsvej 2. 
 
Senest den 15/9 2020 
 
PS: Generalforsamling annoncer ved omdeling af beske 
den som følge. Den opslås også på Facebook under ”Klippinge på Stevns” ,  
 
Hjemmesiden WWW.Stevnslandsbyer.dk under Klippinge, Stevnsbladet den 
3/9 2020 og LokalBladet nr 2 september 2020.  
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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: ligges op på FB 

mailto:veirhanen@gmail.
http://WWW.Stevnslandsbyer.dk
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 X - Fit – Young fra 6. – 9. kl.  
Her er holdet til dig der ønsker at slide, pukle og svede mens du griner.  
 
Måske griner du af sidemanden/kvinden, måske af instruktøren, måske af musikken, 
måske af dig selv, men helt sikkert af smertende sved i øjnene.  
Så er du i god, dårlig eller elendig form, bare ro på, du er kommet til det helt rette 
sted.  
Du bliver fighting fit og får toppet op på din hverdags power.  

 
Vi starter onsdag d. 26. august 2020 Kl. 16-17.00 i gymnastiksalen på Skel-
bæk Friskole.  
 
Pris efterårssæson Kr. 125,00  
Indbetales via Mobile Pay eller på konto i Sydbank senest 8 dage efter start.  
Mobile Pay 23 41 81 57  
Bank overførsel: Reg. 6060 Konto 000 55 12 486  
 
Husk at skrive dit navn, adresse og alder på indbetalingen – så den bliver registreret 
korrekt.  
Total hyggelig, venlig og pudseløjerlig hilsen  
 
Michelle  
Nordstevns G & I 
Ved spørgsmål kontakt Michelle på mobil 60 68 87 16. 

Nordstevns G & I søger trænere til: 
Børnefodbold 
Børne og babygymnastik  
Hvis du går med en træner spirer i maven så kontakt venligst: 
Børnefodbold: Thomas Kruse på mobil 23 71 90 40 
Børnegymnastik: Jakob Persson på mobil 29 46 13 52 
Vedr. Fodbold: Vi har sidste år fået nye mål i forskellige størrelser og nye net, samt 
andet træningsudstyr. 
Vedr. gymnastik: 
Vi gør opmærksom på, at redskabsrummet i den seneste par år er blevet opdateret, dvs. 
vi har fået mange nye ting, her kan nævnes ny airtrack, mange nye skumredskaber både 
til store og små årgange, luft måtter samt nye rulle - og nedspringsmadrasser, de gamle 
tunge og slidte er blevet kasseret. 
Sidst men ikke mindst kan nævnes den ny indkøbte indendørs Parkour bane til de små 
– den er rigtig god til motorik træning 
Alle disse redskaber og mål er kommet i hus med stor hjælp fra fonde og DGI. 
Stor tak til dem ☺ 
Næste projekt er en udendørs Parkour bane. Vi er i gang med at skaffe midler via fon-
de. 
Dette er start banen som med tiden kan udbygges. 
Når banen er bygget søger vi en Parkour træner – har dette din interesse, må du allerede 
nu gerne kontakte Jakob Persson på mobil 29 46 13 52. 
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Støt op om det lokale, 
Det gør vi  

sammen er vi stærke! 

Info til husejer angående rotter, som støder op til det grønne areal. 
 
Når jeg har slået græs på det grønne areal, hvor den kommende Bypark skal være har 
jeg observeret rotter løbe ud fra haverne, som støder op til arealet. 
Ved mødet med kommunen gav jeg info om det observeret. 
Du har pligt til at anmelde det til kommunen, hvis du ser en rotte eller tegn på 
rotter. https://stevns.dk/rotter 
I opfordres til at tjekke om der kunne være noget mistænkeligt. 
 
Bypark projektleder Jan Hansen 

 
Hvad skal der ske med stien mellem Klippinge og Magleby 
  
Efter de 2 workshop i Magleby forsamlingshus om Landsbyernes naturlige fortræffe-
ligheder, er der blevet nedsat en arbejdsgruppe bestående af borgere fra begge byer 
og skolen, som skal arbejde videre med det prospekt, som er udarbejdet.  
  
Det er delt op i 4 faser, hvor stiforbindelser er den ene. Fra Magleby forsamlingshus til 
den kommende bypark i Klippinge skal vi have lavet tiltag, så vi får mere aktivitet 
langs stien, og så den kommer i bedre stand.  
  
Det er tænkt, at der skal plantes Stevnskirsebær hele vejen. Og der skal være pitstop 
undervejs, hvor der kan indtænkes historie, klima, læring og leg. Måske kunne den 
nye belægning blive bemalet med noget til leg og idræt? Eller der kunne opsættes 
spot pinde med historiefortælling for elever, os lokale og turister. 
Nu vil arbejdsgruppen så gerne have flere input fra borgerne til, hvad vi skal have 
med! Lærere og elever på Skelbækskolen får også mulighed for at komme med deres 
ønsker til skolestien. 
Jer, der har ønsker, vi skal tage med, kan kontakte Birthe ved at skrive til  
birthefrom@hotmail.com oplys kontakt nr., så vi kan vende tilbage. 
 

Med venlig hilsen 
Birthe From 
Elmevej 18 
4672 Klippinge 

https://stevns.dk/rotter
mailto:birthefrom@hotmail.com
x-apple-data-detectors://0/0
x-apple-data-detectors://0/0
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Nyt fra Klippinge Borgerforening  
 

Møde aktiviteten har ikke været stor her i denne corona sommer, 
men som du kan læse her, er der både fremskridt med Byparken og 
med projektet som vi har i samarbejde med Magleby, Det går ud på 
at forsamlingshuset gjort mere spændende med bytorv og måske 
hyggelig udendørsservering om sommeren så alle kan mødes og ha-
ve nogle sjove og hyggelige sommeraftener., samt vejforbindelsen/
stien Klippinge/Magleby. 

 

Det 3. projekt som omhandler de fleste landsbyer på Stevns, er der 
ikke noget nyt og spændende at berette om. Forhåbentlig kommer 
det igen i sving, når frygten for flere corona bølger har lagt sig. 

Generalforsamlingen for Borgerforeningen er udskudt til den 22. sep-
tember som fremgår af mødeindkaldelse her i Bladet. Vi håber at 
mange dukker op og vil være med i arbejdet med at gøre både park 
og by til et godt sted at være. 

 

Der er flyttet to nye børnefamilier ind på strækningen fra byskiltet 
ved plejehjemmet og efter Morten Ingemann mod St. Heddinge, så 
pas på med farten og bevar dit kørekort og andres børn, sænk far-
ten, udkørslerne er ikke særlig overskuelige.  

Kontingentet for det næste år bliver på   150 kr. og husk endelig at 
betale hurtigt så du kan være med i lodtrækningen om de eksklusive 
julepakker. Flere betalende medlemmer betyder et større antal pak-
ker og større muligheder for at fondene vil yde os støtte. 

 
 
Borgerforeningen Niels Tryde 
 
 

Hvad sker der i Byparken i Klippinge? 

 
Der er nu afholdt et godt dialogmøde oppe på Multibakken, hvor hele 
arealet kunne nydes.  Plan og Miljø, Materielgården fra kommunen 
og Naturstyrelsen deltog.  Det var det flotteste solskinsvejr, og 
græsset var nyslået der hvor den skulle være det ifølge planen. Det 
så flot ud og og fik ros. Projektet blev gennemgået, herefter er det 
muligt at komme videre. De havde alle sammen nogle gode input til 
os og ser frem til at følge det videre forløb. De vil hjælpe os i det 
omfang det er muligt og lige nu er de ved at undersøge nogle ting, 
som vi så venter svar på. 
   
Der bliver stadigt i kommunen og byrådet talt om det borgermøde vi 
afholdt om parken lørdag den 22/9 2018, hvor der lige kom en vold-
som regn/haglbyge ind over os alle. De mange fremmødte blev gen-
nemvåde men mødet blev afholdt, dog i en lidt kortere version. Pro-
jektet blev også omtalt i Dagbladet og Stevnsbladet i ugerne efter.  
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Badminton på Skelbæk Friskole. 
 
Der er ledige tider: 
Mandag 19.30 – 22.00 
Tirsdag 20 -22.00 
Onsdag 20 – 22.00 
Torsdag 20 – 22.00 
Fredag 16- 22.00 
Lørdag og søndag: Ledige tider hele dagen. 
1 bane time koster 500,00 Kr. for en hel sæson. 
 

Kontakt person: Jette Nøddekær mobil 23 81 98 37. 
Med venlig hilsen 
Nordstevns G & I 

Racercykling for unge i alderen 10 -14 år både piger og 
drenge. 
 
Som noget nyt kan NGI nu tilbyde Racercykling ☺ 
Det handler om at have det sjovt på cykler og bestemt ikke at konkurrere og derfor 
stiller vi ikke op i cykelløb. 
Det handler om at lære jer, at det er sjovt at cykle på racer cykler, støtte hinanden og 
mest af alt få et fællesskab mellem hinanden uanset køn etnisk baggrund mm. 
Kunsten at cykle på racer cykel ligger i rigtig gearskift og rigtige pedal omdrejninger 
(cadence). 
 
Det vigtigste er, at I få en fantastisk oplevelse. 
Vi forestiller os, at køre med jer 3 x om ugen – 2 hverdage og en dag i weekenden. 
 
Efterårs sæsonen starter tirsdag d. 1/9 2020 og slutter uge 41 (grundet vejret). 
Det koster kun 125,00 Kr. at deltage. 
 
Vi mødes d. 1/9 ved klubhuset ved siden af Skelbæk Friskole Kl. 16.00 
(det kan være tiden ændres til kl. 15 afhængig af om I kan nå det  efter skole – men 
det snakker vi om). 
 
Weekend træning starter Kl. 9.00 
Vores træner er Jeff Fehler en lokal mand fra  
Magleby. 
 
Jeff har selv cyklet i 35 år på mange forskellige 
niveauer.   
Vi håber det har fanget jeres interesse og glæder 
os til at se jer. 
 
Mange hilsner 
Nordstevns G & I 
 
Ved spørgsmål kan Jeff kontaktes på mobil 51 53 00 65 

 

https://pixabay.com/da/vectors/racercykel-racer-cykel-hjul-sport-161449/
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NGI 

Bestyrelsen 2020 (konstitueret på bestyrelsesmøde d. 

3. august) 

 
Bestyrelsen i Nordstevns Gymnastik og Idrætsfor-
ening 
 
Formand 
Charlotte Petersen 
Telefon 21 45 41 44 
E-mail: hrogfrup@icloud.com 
 
Næstformand – ansvarlig for klubhus 
Bent Leschly Sørensen  
Telefon: 50 60 31 40 
E-mail: bkleschly@gmail.com 
 
Kasserer - referent 
Laila Nielsen 
Telefon: 20 42 28 73 
E-mail: lailanielsen@hotmail.com 
 
Bestyrelsesmedlem – ansvarlig for fodbold 
Thomas Kruse  
Telefon: 23 71 90 40 
E-mail: vaabengaardkruse@gmail.com 
  
 
Bestyrelsesmedlem - ansvarlig for gymnastik 
Jacob Persson 
Telefon: 29 46 13 52 
E-mail: strandly@newmail.dk 
 
Bestyrelsesmedlem  
Nikolaj Andersen 
Telefon: 25 35 55 76 
E-mail: nikolajdommer@hotmail.dk 
 

Øvrige kontakt personer: 
 
Badminton  
Jette Nøddekær, Telefon 23 81 98 37, E-mail: jette_claus@hotmail.com 
 
Herregymnastik 
Ole Nørby, Telefon 20 41 90 36, E-mail: kontakt@norbysgrontsager.dk  
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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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Vi har på nuværende tidspunkt indsamlet 1/2 delen af det beløb, 
som projektet løber op i. Med de midler vil vi kunne starte op til ok-
tober, med at etablere plantecirkler og stisystemet. 
 
Vi har på nuværende tidspunkt fondsansøgninger indsendt til Nordea 
fonden, “Her bor vi”, Villum fonden og Vaskerifonden, og vi venter 
svar   i september. Fra det tidspunkt vi sender en ansøgning, til vi få 
et svar tilbage, kan der gå op til 5 måneder. Disse 3 ansøgninger 
dækker en stor del af det resterende beløb vi skal bruge til parken, 
men det er stadig vigtigt, at vi får så mange betalende medlemmer 
så muligt, da fondene forventer at borgerne også bidrager. . Der kan 
allerede være svar tilbage fra en af dem, når du sidder og læser 
denne artikel. Vi skal nok skrive, om det på vores hjemmeside 
Stevns Landsbyer under Klippinge, hvor parken har fået sin egen 
fane. På Facebook under “Klippinge på Stevns” vil vi også skrive, så 
snart der er noget nyt.  
 
Thomas fra Stevns Reklamecenter er ved at designe det store infor-
mationsskilt, som bliver opsat ved Bjælkerupvej. Skiltet viser, hvad 
der skal ske og hvem der skal udføre arbejdet og hvem der har givet 
midler til parken. 
 
Vi har brugsretten over parkens areal og skal passe det. Der bliver 
slået græs og noget af det skal have lov, at stå højt for insekter.  
Det nærmer sig tiden hvor vi skal have oprettet 2 team. Det ene 
hold skal udføre daglige opsyn og oprydning og det andet skal være 
med til vedligehold af stisystem og udstyr. Venligst tilmeld jer til un-
dertegnede med en mail adresse og telefon nr så jeg kan kontakte 
jer for info møde.  
 
Projektleder af Byparken Jan Han-
sen Gartner1959@hotmail.dk eller på sms til 6018554 
 

mailto:bkleschly@gmail.com
mailto:lailanielsen@hotmail.com
mailto:vaabengaardkruse@gmail.com
mailto:strandly@newmail.dk
mailto:nikolajdommer@hotmail.dk
mailto:jette_claus@hotmail.com
mailto:kontakt@norbysgrontsager.dk
mailto:Gartner1959@hotmail.dk
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DiN 

TØJMAND 

Nytorv 1 
56 50 46 91 

Støt op lokalt  
støt op om NGI  

de støtter  
dine børn 

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 

 
 

Naturoplevelser i efterårsferien 
 
Mød naturvejlederne derude 
Efterårsferien er en god mulighed for at komme ud i naturen – hvad end det er natur, 
så langt øjet rækker, eller en mindre grøn plet i byen. Overalt i Danmark skifter træer-
ne til deres efterårsklæder, og de mange farver gør efterårsferien til et af de absolut 
smukkeste tidspunkter på året til naturoplevelser. 

I efterårsferien kan du møde mange naturvejledere. Over hele Danmark er der lokale 
arrangementer, hvor naturvejledere står klar med aktiviteter og ture for alle aldersgrup-
per. Så smør en madpakke, fyld termokanden og kom med ud i naturen i din ferie. 

Her finder du inspiration til nogle af de naturoplevelser, du kan få i efterårsferien. 

Dådyr og krondyr i brunst 
Om efteråret  kommer krondyr og dådyr i brunst, og man kan derfor være heldig at 
høre hannerne brøle. Oplevelsen får man nemmest omkring solopgang eller solned-
gang, og i områder, hvor dyrene er vant til menneskers færdsel. 

Det kan være en god idé at tage en kikkert med, så man kan iagttage de store dyr fra 
afstand. Når hjortene er i brunst, skal man være ekstra forsigtig med at komme for tæt 
på. 
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Tag på svampejagt 
 
I Danmark kan man finde svampe hele året, men fra august til oktober er der som regel 
flest. Hvis du er heldig, kan du stadig finde kantareller, og ellers er det rørhatte og 
champignoner, du skal gå efter, hvis svampene skal med hjem på spisebordet. 
De svampe, der ikke kan spises, kan dog være lige så sjove at ‘jage’. Svampene kom-
mer i mange forskellige farver og former – og så er det endda kun en lille del af svam-
pen, man ser med det blotte øje. Den for øjet usynlige del af svampen spreder sig som 
et net i jorden under det ‘frugtlegeme’ vi ser i skovbunden. 
 
Se på fugle 
 
Om efteråret søger trækfuglene mod varmere himmelstrøg. Mange steder i Danmark 
samler fuglene sig i massevis, og her er der god mulighed for at se rigtig mange for-
skellige arter. Et besøg i et fugletårn kan derfor være en helt særlig oplevelse i efterårs-
ferien. 
For andre kan det være nok at vende blikket opad og holde øje med aktiviteten i luft-
rummet. Er man heldig, kan man fx se flere rovfugle på én gang, når de svæver mod 
syd på de opadgående luftstrømme. 
 
Mange flere aktiviteter venter 
 
Selvom sommeren er forbi og temperaturen daler er naturen en fantastisk legeplads – 
også på den anden side af efterårsferien. Når kulden får rigtig fat, kan det være hygge-
ligt at besøge en af de mange shelterpladser, der findes over hele landet. Lav bål og 
kog vand til noget varmt at drikke, hyg omkring flammerne og tilbered eventuelt aftens-
maden under åben himmel. 
Og når du alligevel er derude, kan du tage lidt natur med hjem. Saml kogler og nødder 
til juledekorationerne – eller lav din egen snaps af fx brændenælder, rønnebær, slåen 
eller havtorn. 
Det er kun fantasien der sætter grænser for, hvad naturen kan bruges til – og vi natur-

vejledere hjælper dig gerne med idéer   
Rigtig god efterårsferie! 
 
   http://natur-vejleder.dk/naturoplevelser-i-efteraarsferien/  
   

http://udinaturen.dk/#{%22x%22:671157,%22y%22:6240022,%22zoom%22:2}
http://natur-vejleder.dk/naturoplevelser-i-efteraarsferien/

