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29. nov. Tænding af juletræ på Trekanten i Magleby
  v/Magleby Borgerforening—selvfølgelig med 
  behørig afstand 
 
20. dec.  Julelys konkurrence på Trekanten i Magleby 
  V/Magleby Borgerforening, selvfølgelig med 
  behørig afstand. 
 
Vi håber at denne Coronatid snart er ovre, 
så vi kan få gang i flere arrangementer til 
fælles glæde for alle  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glædelig Jul til alle 
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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 

DK Miljø, Industrivej 46, Rønnede 56 71 28 50 

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 

Klippingeslagteren, 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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Nu er det snart jul!  
 
I hvert fald hvis man dømmer efter butiksvinduerne og 
gadebelysningen, og alle lyskæderne i træer, buske og på 
gavle, ikke at glemme. For nogle mennesker er julen bare 
en svær tid. Og det er den hvert år.  
 
For julen er hjerternes tid, børnenes tid, gavernes tid, siger 
vi. Men når man ikke har familie at dele glæden med, hvis man har mistet en 
af sine kære , hvis man er barnløs, skilt, syg eller på anden måde forhindret i at 
glæde sig i jubelkoret, ja så kan julen være en plage at komme igennem. 
 
Kirken er bygget med det formål at huse al plagen. Alle bekymringer, al mis-
mod, ængstelighed, savn, sorg, ligeså vel som den er bygget for at huse den 
største glæde. Den glæde der viser sig som et lille ord, et kort sekund, et strejf 
af vinden, et blik, et barn, en fødsel, en opmuntring, trøst, anerkendelse, og i 
virkeligheden som en stor taknemmelighed over at være til . En glæde der skal 
være for hele folket ! 
 
I år er vi alle ramt af corona, måske ikke syge, men ramt, påvirket, indskræn-
ket og nogle mere end andre, modløse over at gå en corona-jul i møde. Trods 
aflysninger i alle afskygninger, holder kirken åbent også i år. Og det er vi gla-
de for. Vi må dog holde os nøje til forskrifterne, så derfor må der kun lukkes 
35 personer ind i Holtug Kirke, og 50 i Magleby Kirke.  
 
Det bliver en jul uden propfulde kirker desværre, men stadig – vi holder åbent, 
og kommer man i god tid, og er heldig, kan man komme i Kirke juleaften. Vi 
har for at tilgodese behovet for kirkegang i julen, lagt to ekstra gudstjenester 
ind, så den 23/12 bliver der to børne/familiegudstjenster om eftermiddagen.  
Derudover holder vi på vanlig vis julegudstjenester henover alle juledagene. 
”Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds vel-
behag!” 
 
Sognepræsten 
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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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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 

Når julen er forbi, står mange tilbage med et juletræ, de skal skille 
sig af med. Men hvorfor ikke genbruge træet til fuglefoderplads 
eller knager? Her er lidt inspiration til et par timers hygge for hele 
familien, hvor jeres gamle juletræ kan få et nyt liv. 

Start med at klippe eller save grenene af juletræet, så der er 3-4 
cm tilbage af grenene mod stammen. 
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Sidste nyt om klubhuset. 
 
Vi har de sidste måneder været i gang med at istandsætte nyt  
klublokale. 
Vi har fjernet vægge, hvilket har givet os et nyt og stort lokale på  
56 m². 
Vi har malet, fået nyt loft og gulv i klublokalet så det fremstår med  
en rigtig god akustik og et godt stødabsorberende gulv, som gør  
lokalet anvendeligt for mange ting og sidst men ikke mindst så er der sat nye lamper 
op. 
Lokalet kan nu bruges til forskellige former for motion, dans, yoga, dartspil, hyggeklub 
samt meget mere. 
Vi ønsker at åbne vores klubhus op i dagtimerne for lokalbefolkningen.  
Det betyder, at hvis der er nogle af jer der har brug for et sted at spille kort, strikke, 
hygge, spille dart m.m. så er der nu mulighed for det i NGI´s klubhus.  
Det kræver kun, at I er medlem af NGI det koster KUN 100 KR. om året (kalender år) 
pr. prs. 
Beløbet indbetales via Mobile Pay til 23 41 81 57 
Husk at mærke din indbetaling med passivt medlem, dit navn og årgang. 
Det er muligt, at booke en fast tid, så du er sikker på der er plads til dig og dine venner 

  
For bookning kontakt Charlotte på 21454144 eller e-mail: hrogfrup@icloud.com 
Vi gør opmærksom på, at lokalet ikke kan lejes til fester – der henvises til Magleby 
Forsamlingshus. 
Der er et lille fuldt udstyret køkken, som I kan gøre brug af. 
Vi forventer selvfølgelig, at brugerne af huset passer godt på vores faciliteter, og rydder 
op efter sig selv. 
Vi har planer om, at holde et åbent hus – når forsamlingsforbuddet tillader det. 
Glæder os til at vise lokalerne frem. 
 
Mange hilsner 
Bestyrelse 
 
Før:       Efter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi er ved at færdiggøre køkken afsnittet mod P. Plads. 
 
En stor tak til vore skilte sponsorer og Super Brugsen Hårlev, fordi I støttede vores 
renovering. 
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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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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:maglebyforsamlingshus@gmail.com
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Hej Piger…… 

 
Vi ”stepper” på Skelbæk Friskole, holdet består af 

”piger” i alderen 49+ 

 

Vores træner har været på et Dance kursus – så træ-

ningen bliver krydret med lidt Dance ind imellem, det er hårdt men 

sjovt. 

 

Træner hver tirsdag og torsdag fra kl. 18.30 – 19.30 

 

Man behøver ikke deltage begge dage.  

 

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! 

 

Vi tager hensyn til nye medlemmer. 

 

Mød op og brænd kalorier af sammen med os andre ☺ 

 

Vi glæder os til at se jer alle 

 

Vi træner helt frem til sommerferien 2021. 

 

Træner: Kate Olsen 

 

Evt. spørgsmål kan rettes til: 

 

Charlotte Petersen tlf. 21 45 41 44 

 

Kate Olsen tlf. 61 27 12 51 

 

 

 Pris første 10 turs kort inkl. indmeldelse 

 Kr. 425,00 – herefter Kr. 325,00 

 

 
Der tages selvfølgelig Covid-19 hensyn 
 

 

Ps. Det er en god ide, at medbringe 1 flaske 

vand og et håndklæde. 
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Nye aktiviteter i Nordstevns G & I 
 
D. 5. januar 2021 starter der Yoga op i NGI – træner er Karen Nørby. 
Der kan reserveres plads på holdet allerede nu, ved at indbetale et depositum via Mobi-
le Pay på 23 41 81 57 modregnes ved slutbetaling.  
 
Kontakt Charlotte på mobil 21 45 41 44 inden du indbetaler – der er kun få ledige plad-
ser tilbage. 
 
Der er 12 pladser i alt, der trænes 12 gange, Pris Kr. 600,00. 
 
Vi kaster nogle bolde i luften: 
Der bliver mulighed for at spille dart i klubhuset, vi har indkøbt et almindeligt dartspil 
og et El dart – har du lyst til at spille, så saml et hold venner og brug vores klubhus. 
 
Når forsamlingsforbuddet ophæves vil vi forsøge med en fredags cafe, i tidsrummet fra 
14-21.00 
Kontaktpersoner er Bent Leschly mobil 50 60 31 40 eller Jacob Persson mobil 29 46 13 
52. 
 
Til foråret vil det være muligt at spille petanque – der er mulighed for at låne vores 
klubhus, så I kan samles bagefter til en kop kaffe m.m. og er det dårligt vejr, kan I søge 
ly i klubhuset. 
Kontakt person Jacob Persson mobil 29 46 13 52. 
 
Vi har i efteråret forsøgt at starte Racercykling op for unge, vi var mødt to op fra besty-
relsen samt træneren, vi var der 3 gange – men savnede de unge, der kom ingen.  
 
Vi forsøger igen til foråret med start sidst i marts 2021. 
Kontaktperson træner Jeff Fehler mobil 51 53 00 65. 
 
Har I andre ønsker så kontakt endelig en fra bestyrelsen, se vores kontakt oplysninger 
på den nye hjemmeside: ngi-stevns.dk 

  
 

– Husk I skal være passive medlemmer for at bruge vore faciliteter, 
hvis ikke I dyrker anden motion i NGI - det koster kun 100 Kr. om 
året.    
                  

Indbetales via Mobile Pay til mobil 23 41 81 57 
 Mærk indbetalingen med passivt medlem, dit navn og årgang. 
 
 
Vi har fået ny hjemmeside som opdateres løbende, tjek den ud på: ngi-stevns.dk 
Redaktør & design: Marcus Henriksen 
 
Vores Facebook opdateres løbende: Redaktør Inger Nordsborg. 
 
Stor tak til Marcus og Inger samt passive medlemmer, fordi I støtter op omkring os ☺ 
 
MVH Bestyrelsen 
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Nyt fra Klippinge Borgerforening. 
 
Først en stort  tak til alle som har be-
talt kontingent til Borgerforeningen og et ekstra 
rungende tak til alle jer som har givet et ekstra 
bidrag til at arbejdet med Byparken  
kan få et godt spark fremad. Til jer der ikke har 
betalt, men gerne vil til lommerne,  er der stadig 
åbent for bidrag. Indbetaling af medlemsbidrag skal være foreningen i hænde senest 15. 
december for at kunne deltage i lodtrækningen om de 3 julekurve. 
I år er julekurvene sponsoreret af Lokalrevision. Og de er store og ekstra gode. 
I skrivende stund er der 79 medlemmer der har betalt kontingent. Og i år er der kommet 
ekstra kr. 1.600 i kassen som sponsorbidrag til Parken. 
 
Borgerforeningen modtager: mobilepay, kontanter og overførsel til foreningens konto   
 
Danske bank: Konto 9570 0008175276 
MobilePay: Kontingent 143754 
Sponsor til bypark:       626085 
 
Siden sidst har vi haft forskellige møder der mest har centreret sig om Byparken. Dog 
er der sket flere tiltag rundt i byen. En ekstra lygtepæl  ved den gamle købmand, hvor 
skolebussen holder. Desuden er der opsat en blå skraldespand ved byens flagstang. Ved 
branddammen er de 2 gamle bænke erstattet af nye og der er kommet en ny skralde-
spand. Det rådne hegn er fjernet og broen er repareret. 
 
Generalforsamlingen for dette år blev grundet corona først afholdt 22. september. og 
her blev det besluttet at forhøje kontingentet til kr. 150,- for perioden efter generalfor-
samlingen i 2021. Se andet sted i Bladet. Desuden blev det vedtaget at næste General-
forsamling holdes samme dato som Vandværkets, så man ikke behøver køre 2 gange 
for at deltage.. Dagen er ikke fastsat endnu, men forventes at finde sted  i midten af 
marts 2021. 
 
Vi sender ikke kontingentbevis ud i år. Kun alle I der har sendt et sponsorbidrag vil 
modtage. Vi skal jo spare lidt på ressourcerne og gemme energien til Parken. 
 
Hjertestarteren der er placeret på Lokal-revisions mur i midten af Nygade vil blive de-
monstreret når corona forhåbentlig snart er på retur og vi alle har fået et stik i skulde-
ren. Herom senere. 
 
Landdistriktskonferencen blev afholdt i Tårnby Forsamlingshus og vi var 3 der deltog. 
 
Landsbyforum har valgt fælles platform (hjemmeside) for hele Stevns og den vil huse 
vores hjemmeside. 
 
Flot er det at Magleby Forsamlingshus har modtaget et kæmpebeløb fra Nordea fonden. 
Ser frem til mange gode besøg og middage, og hygge på den nye terrasse. En sådan må 
være Ideel til et glas øl eller vin på en varm sommerdag i godt selskab. 
 
Med venlig hilsen  Niels Tryde  
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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  

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
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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 
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Næste punkt. 
 
Desværre har vi fået afslag på 3 fondsansøgninger her i efteråret. Vi har sendt yderlige-
re to som vi venter svar på Disse to ansøgninger er vedhæftet et færdigt prospekt og vi 
håber at det vil styrke vor ansøgning så vi skal modtage flere afslag. På vores hjemme-
side kan der læses om prospektet https:stevnslandsbyer.dk 
 
Vi mangler at få yderligere sponsorater og penge i kassen for at få glæde af de tildelte 
midler fra LAG & Friluftsrådet. Da begge fonde kræver 50% egenbetaling. 
 
For at undgå at der opstår problemer på Tofteleddet efter bakken er flyttet er der midt 
november gravet et å løb (grøft) bag om bakken ud mod omfartsvejen  
 
Næste fase er beplantning. Da vi har været uheldige med de sidste fondsansøgnin-
ger,  er det besluttet at vi selv bearbejder jorden, og vil arrangere en stor plantedag med 
frivillige medborgere her i Klippinge i løbet af vinteren eller tidlig forår. Vi håber det 
kan blive en god anledning til at mødes og slutte af med pølser på grillen og lidt til ga-
nen. Og selvfølgelig håber vi at så mange så muligt vil deltage.. Meld gerne ind allere-
de nu til projektlederen. 
 
Den store infotavle som Thomas fra Stevns Reklamecenter vil sponsorere er næsten 
færdig og bliver sat op så den kan ses fra Bjælkerupvej. 
 
Vi holder jer løbende opdateret på FB "Klippinge på Stevns" med nyt om parken. og på 
stevnslandsbyer.dk 
 
Med venlig hilsen projektleder af Byparken Jan Hansen 
Gartner1959@hotmail.dk eller SMS 60185549 

 
 
Nyt om stisystemet/læringsstien fra Klippinge bypark til Magleby forsamlingshus. 
 
Det projekt vi har i samarbejde med Magleby forsamlingshus og Skelbækskolen kører 
sideløbende med Bypark projektet. Der har været afholdt flere workshops hvor mange 
gode ideer er blevet drøftet og gerne ses gennemført. 
Vi i arbejdsgruppen har valgt at starte med en læringssti med solcellebelysning og en af 
de planlagte kirsebærlunde, den bliver placeret ved skolen. Endvidere røde spotpin-
de og lygtepæle langs cykelstien. Mange andre forslag må vente så det ikke bliver alt 
for uoverskueligt. 
 
Hvis du har forslag, vi skal have med kan jeg kontaktes via mail birthef-
rom@hotmail.com 

 
Projektgruppens medlemmer er  Brian Åkerlund, Lene Kamper og Birthe From 
 
Med venlig hilsen  Birthe From. 

http://stevnslandsbyer.dk
http://stevnslandsbyer.dk
mailto:Gartner1959@hotmail.dk
mailto:birthefrom@hotmail.com
mailto:birthefrom@hotmail.com
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Borgerforeningen Klippinge 
 

Postadresse:   Stationsvej 2, 4672 Klippinge 
 

Formand:   Niels Tryde   28110005 veirhanen@gmail.com  
Næstformand:  Jan Hansen  60185549 Gartner1959@hotmail.dk 
Kasser:   Hans Jørgen Rasmussen 40742101 
hans.jorgen@lokalrevision.dk  

Sekretær:   Birthe From  40285956 birthefrom@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem:  Brita Fredborg  22440653 fredhau@mail.dk  

Suppleanter:   Peter Heuer Brixtofte og Flemming Svendsen 
Bilagskontrollant:  Mette Hammer 
Billagskontrollant suppleant: Ole Elbæk 
Fanebærer:   Bent Stålberg 
Flag mand:   Hans Jørgen Rasmussen 
  Flaget kan bestilles hejset af alle til en hver lejlighed 
  Pris 50 kr. 
Projektleder:   Gartner Jan Hansen gartner1959@hotmail.dk  

Kontaktperson til projektet:  Birthe From birthefrom@hotmail.com   

CVR-nummer og ansøgertype: 35185941 Forening/organisation 
 

Hjemmeside:   www.stevnslandsbyer.dk                   
www.klippinge.stevnslandsbyer.dk 

Facebook siden: Klippinge på Stevns 
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Juleaften ringede telefonen hjemme hos direktøren 
for det svenske vin og spritmonopol. 
 
– Jönsson! – sagde han. 
– Joe, undskyld, – lød en stemme, 
– De vil vel ikke være så venlig at sige mig, hvornår System-
bolaget åbner? 
 
– Vi åbner igen den 28. december. 
– Mange tak skal De ha'. 
 
1. juledag ringede telefonen igen, og det var den samme 
stemme, nu lidt mere desperat. 
– Ja, undschkyld, men altschå, hvornåhår er det nu Schyster-
net åbner? 
 
– Det er stadigvæk den 28.,” sagde direktør Jönsson mildt. 
 
2.juledag lød stemmen i telefonen desperat. 
– Undschyld jeg sådan forschtyrrer, men nu må jeg alschå 
schnart vide, hvornår I åbner buschikken! 
Jönsson trak vejret dybt: – De må have tålmodighed et par 
dage endnu. 
 
De kan ikke komme ind før den 28.!” 
– Sjeg schal ihikke ind. Schjeg schal ud!  

mailto:veirhanen@gmail.com
mailto:Gartner1959@hotmail.dk
mailto:hans.jorgen@lokalrevision.dk
mailto:birthefrom@hotmail.com
mailto:fredhau@mail.dk
mailto:gartner1959@hotmail.dk
mailto:birthefrom@hotmail.com
http://www.stevnslandsbyer.dk
http://www.klippinge.stevnslandsbyer.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 

Støt op om det lokale, 
Det gør vi  

sammen er vi stærke! 

Juletræstænding på  
Trekanten i Magleby 
1 søndag i advent 
 
Søndag, den 29. november ca. kl. 16.00   
bliver juletræet tændt på trekanten i 
Borgergade. 
 
Magleby Borgerforening serverer 
Gløgg og juleknas.  
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Klippinge Borgerforeningen 
CVR-nr. 35185941 
Formand Niels Tryde, Stationsvej 2, 4672 Klippinge 

 

Kontingent 2021 
 

På generalforsamlingen den 22. september 2019, blev det besluttet at det 
årlige kontingent igen opkræves og sat til 150 kr. 
Beløbet kan indbetale ved bank overførelse, MobilePay eller kontant in-
den den 15/12. 
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 

 

PS!!  Der udloddes 3 julekurve den 17/12 af en 
værdi på 350 kr. til de der har indbetalte kontin-

gent.    
 

 
 

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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Fondsmidler til et nyt mødested ved Magleby  
Forsamlingshus 

 
Kære borgere i Magleby og Klippinge 
 
Vi har en glædelig nyhed!  
 
Magleby forsamlingshus har fået tildelt 496.880 kr. af Nordea fonden til at lave et nyt 
bytorv til os alle sammen ved forsamlingshuset. 
I efteråret 2019 deltog en gruppe på omkring 20 borgere fra både Magleby og Klippin-
ge i to workshops for at finde ud af, hvordan vi sammen kan gøre noget for at gøre 
vores nabolandsbyer mere attraktive. De to workshops var en del af LAG projektet 
’Landsbyernes Naturlige Fortræffeligheder’ 
 
Magleby- og Klippinge-borgerne havde masser af gode idéer der mundede ud i en stør-
re nabolandsbystrategi, der skal kæde landsbyerne sammen og gøre dem mere attrakti-
ve at leve i, flytte til og besøge. Strategien går ud på at stien langs Kirkevej skal om-
dannes til en stærk hovednerve der binder vores to landsbyer sammen, med læring og 
forskellige aktivitets- og mødesteder langs ruten, med Byparken i Klippinge og et 
landsbytorv udenfor Magleby Forsamlingshus som de to endepunkter på ruten og med 
blandt andet regnvandsbassinet, skolen og kirken som mellemstationer. 
 
Et aktivt landsbytorv ved Magleby Forsamlingshus, skal kunne opmuntre til fællesakti-
viteter under åben himmel og nogle af Forsamlingshusets nuværende aktiviteter 
(fællesspisning, grill, Høstfest mm.) vil kunne inkludere mange flere, hvis de også 

kan afholdes udendørs. I samarbejde med Skelbæk Friskole vil det også være muligt at 
inddrage børn og unge i udviklingen -og arbejdet med Bytorvet vil kunne lære de unge 
om det lokale miljø og naturen. 
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Der var stor enighed om at landsbytorvet har høj prioritet, da det på sigt vil os bedre 
mulighed for at samles for at planlægge flere projekter og aktiviteter i landsbyerne. 
Derfor ansøgte Magleby Forsamlingshus, med interessetilkendegivelser fra de to bor-
gerforeninger, Skolen og Kirken, i sommer Nordea fonden om penge fra Her bor vi- 
puljen.  
I starten af november blev det klart, at fonden synes idéen var rigtig god og den tildelte 
os pengene vi havde søgt om til at etablere vores nye samlingssted. 
 
Selve arbejdet med at bygge landsbytorvet skal ske, både med hjælp fra håndværkere 
og ved at borgerne fra vores to landsbyer mødes, for eksempel til arbejdsweekender i 
løbet af 2021. Vi får alle sammen mulighed for at være med til at skabe vores nye fæl-
les mødested, store som små – gamle som unge.  
 
I løbet af den kommende tid vil blive informeret om hvad der kommer til at ske og 
hvornår. 
 
Men først skal projektet finpudses og det skal arbejdsgruppen i gang med, inden alt for 
længe. Og jer der har lyst til at deltage i planlægningen helt fra starten af, er hjertelig 
velkomne til at kontakte Niels Baeré på mail: niels@baere.dk eller telefon nr.: 
40363738 
 

Vi glæder os til for alvor at  komme i gang med projektet 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen i Magleby Forsamlingshus 
 

 

 

mailto:niels@baere.dk

