
Adresseliste for Skamstrup Møllelaugs Bestyrelse

Formand: John Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup,"
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.29
Hans Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.91
Ruth Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.29
Gitte Husballe, Skamstrupvej, 30, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.91
Hanne Bach, Nørreskowej 1, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.07

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Øvrige med-
lemmer:

Bent Larsen, Lindholtvej 9, Lindholt,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.54.27

Christian Nielsen, Skamstrupvej 75, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.42.27

"Vingesuset" udgives af Skamstrup Møllelaug. I redaktionen:
Christian Nielsen og Hanne Bach (ansvarshavende redaktør).

Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Mølle
Gør brug af møllelaugets postgirokonto

0872415
Vi siger TAK til alle, som støtter projektet. Det være sig:
bidragydere, møllevenner, medlemmer, sponsorer, annoncører -
kort sagt til alle, som med en hjælpende hånd, med positive
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Vingesuset

Nu er det ved at være tid for igen at informere om, hvad der sker
omkring møllen, foruden det der er synligt for enhver, der kommer
forbi. Og tiden nærmer sig nu for vores første helt almindelige
generalforsamling, som afholdes

den 22.april kl. 19.30 i Skamstrup Præstegård.
Vi håber naturligvis at rigtig mange af vores medlemmer, møllevenner
og andre interesserede vil møde op denne aften.

Som "skribent" i møllebladet vil jeg gerne takke for den positive
modtagelse vores første blad fik - det gælder såvel form som indhold.
Det er rart med respons på det man laver - det være sig såvel positiv
som negativ og korrigerende. Ikke mindst det sidste - for jeg havde intet
forudgående kendskab til møller og deres konstruktion, men håber
selvfølgelig at være blevet en del klogere, når Skamstrup mølle
fremstår totalrenoveret og i stand til at dreje sine vinger.

Fra Henning Hansen, Holbæk, modtog jeg følgende korrektioner til
indlægget "Møllens Sundhedstilstand": Alle kværnstenene kan sand-
synligvis ikke bruges igen, da der er limet (støbt) nogle plader ovenpå,
som nu p.g.a. af fugt og frost er sprængt. Jeg nævnte ligeledes i dette
indlæg, at bremsen, som retteligen hedder persen er lavet af piletræ,
men belægningen, hvorpå den bremser er af egetræ. Dette er ikke
korrekt - begge dele er lavet af piletræ. Jeg beklager de fejlagtige
oplysninger, som hermed skulle være bragt på plads.

Møllelauget talte pr. 1.februar 149 medlemmer, hvortil kommer 9
møllevenner - det er en fantastisk opbakning, der allerede er på
nuværende tidspunkt, men vi håber naturligvis, at vi bliver flere.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at kontin-
gentet udgør kr. 100,00 pr. stemmeberettiget persøn. Det fremgik
desværre ikke helt klart i sidste blad, og det er vores indtryk, at nogle
har troet, at det gjaldt pr. husstand. Ligesom jeg overfor annoncørerne
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i"1(,611evinen er visk ikke ukendt for ret mange. Det
er i hvert f a l d g a e t fint med at sælge den. Vi
lavede et samarbejde med SuperBrugsen i M1rkØv.
S li l e cle s at d e s æ l g e r v j n e n , o g f o 1- h vel' f] a s k e f .11-
mØllen et belØb.

l'IØllevinen er en Fransk r e d v i.n fra Bordeaux
distriktet, å r g a n g 1990. Bordeaux 1990 var et
særdeles fint vin år, og har klasefikationen 4
stjerner (det hØjest opnåelige). Ved lagring i
Ludt i l 'i år vil vinen blive endnu b e d r e , SEt benyt
chancen og læg ct par flasker ekstra på hylden, det
er et godt k eb .
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For at fa l e v e t en vin
med speciel etikette,
skal der mindst laves
1200 flasker. Derfor får
vi heller ikke i denne
omgang en hv id v in . I
december hjemtog Brugsen
så 1200 f Le s k e r r e dv i n ,
og her af er der kun 100
tilbage. Så vi skal
snart have en ny sending
hjem. Vi kan sige, bliv
bare ved på den made,
det g å r d a fint.

APPWA nON BOIUJEAUX OON11lOLEE
PROOOCEOFFJt..U«:E

1990
IMPORTERET OG TAPPET Af

SVENDBORG VINKOMPAGNI
DK-5700 SVENDBORG

FOR SKAMsnup M0LLELAUG

Ak, 12%vol. 75 cl.

3 fl. 100,- kr. (eksel. pant!)
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"Papirmøllen"
Ved den stiftende generalforsam-
ling gennemgik vi en deklaration .
med henblik på møllelaugets
brugsret af møllen. Denne dekla-
ration er nu endeligt udfærdiget
og underskrevet af de involverede
parter, men der findes ingen roser
uden torne og en af dem hedder
afgifter til staten i forbindelse med
tinglysning!
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Disse afgifter, som udgør godt og
vel 6.000,00 kr., hvis deklaratio-
nen skal tinglyses servitutstiften-
de med 1. prioritet, skal betales
igen, når møllelauget tager skø-
de på møllen. Medmindre selv-

følgelig vi får fremskaffet penge til udstyknings- og skødeomkostninger.

'\
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Vi vil dog prøve at søge om fritagelse for tinglysningsafgifterne -
advokat Torben Ratjen, Holbæk, har tilbudt at være behjælpelig - men
vi må nok desværre indstille os på et negativt resultat.

Med hensyn til møllevejen er arbejdet nu godt i gang. Lona og Niels
Peter Albrecht har underskrevet en erklæring om optagelse af vejen
som privat fællesvej på matrikelkortet og landinspektør Frost, Holbæk,
afmærkede vejen. Og efter at have talt med Esther Larsen, som også
stillede sig velvillig overfor adgangsvejen til møllen - gik Jan Sloth, som
havde givet et særdeles godt tilbud, igang den 12.februar og fik gravet
hele vejen ud.

, ,
Det var så langt så godt omkring de "papirmæssige" ting. Jeg håber i
næste nummer af "Vingesuset" at kunne fortælle, at vi fik rosen uden at
stikke os alt for meget på tornene. Hanne
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skal gøre opmærksom på, at der fremsendes 2 giroindbetalingskort,
såfremt der tillige er tegnet medlemsskab - et til betaling af kontingent
og et til betaling af annoncen.

Nogle vil sikkert studse over, hvorfor vi allerede nu igen opkræver
kontingent, men det sker ene og alene på den baggrund, at det sidst
indbetalte kontingent kun gælder til den 31.marts d.å., hvilket også
fremgik af de udleverede girokort. Den stiftende generalforsamling blev
afholdt i september måned f.å. og kontingentperioden ved denne blev
fastsat til 1.april til den efterfølgende 31. marts. Vi var således
opmærksomme på, at den faktiske kontingentperiode kun var ~ år,
men pengene går til et godt formål - restaureringen af Skamstrup
Mølle.

Vi håber fortsat, at mange vil støtte projektet, og kasseren tager gerne
imod tilmeldinger om medlemskab og frivilligt arbejde. Rekvirer
mølleblad (pris for ikke-medlemmer kr. 5,00) og girokort hos Ruth
Christensen, tlf. 53.47.53.29 .

Hanne
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HUSK: FORÅRSMARKED

15. MAJ 1993
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Generalforsamling afholdes
den 22.april d.å. kl. 19.30
i Skamstrup Præstegård.

Sæt derfor X i kalenderen denne dag. Møllelauget har brug for al
den opbakning, der kan mobiliseres - ikke kun arbejdskraft, bidrag,
tegnede medlemskaber og den gode tanke tænkt hjemme i
stuerne, men ved et talstærkt fremmøde at få bekræftet den store
interesse der hidtil har været vist.

Dagsorden vil være ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere og protokolfører
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab og evnt. budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
8. Valg af formand
9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Pkt. 7, 8 og 9 udgår, da bestyrelsen ifølge vedtægterne skal sidde i
en 2-årig periode at regne fra den 17.september f.å.

Der vil være mulighed for at købe kaffe, øl og vand.
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B0RNE-DYRSKUE

Alle børn i Skamstrup og omegn
og børnebørn af Skamstruppere,kan
tilmelde et dyr hver.

HUSK: du skal selv tage bur eller
---- fortøjring med.

GEBYR: det koster kr. 10.- at tilmelde
et dyr, men så er der også præmier I .
til de flotteste! I

I

DOMMER: en af dyrlægerne fra Mørkøv

TILMELDING; Ruth Christensen
Tel. 53 47 53 29

~4

HUSSTANDSINDSAMLING

-,)"
'~"

VI KOMMER OG AFHENTER EFFEKTER TIL

FORÅRSMARKEDET

LØRDAG DEN

17. APRIL OG 24. APRIL

EFFEKTERNE KAN OGSÅ AFLEVERES I LADEN .

HOS ERIK JOHANSEN.

5



yderbeklæd-
ning: I løbet af sommeren skal hele den gamle beklædning

rives af. Herefter skal den bærende konstruktion
repareres efter behov. Udenpå sættes en ny bræde-
beklædning, som beklædes med de tagspåner, der
er ved at blive lavet i øjeblikket.

Dette er en grov skitse over, hvordan vi satser på, at det vil gå. Det
er et stort byggeri, men har vi alle en 'P.ositiv ihdstilling skal det nok
lykkes.

Mølledagbogen fortæller:

Byggebudget 1993

Sokkel, reparation m.v. kr. 10.000

Spåner til beklædning af møllen kr. 15.000
Spåner, behandling tryk m.v. kr. 6.000
Bundrem kr. 10.000
Tømmer til kontruktionen kr. 10.000
Diverse søm, skruer, beslag m.v. kr. 15.000
Stillads til opsætning omkring møllen kr. 7.000

Møllebygger, vejledning kr. 15.000

Vej, udgravning, fyld m.v. kr. 12.000
El, kabel og tilslutning kr. 12.000

Udstykning, landmåler, skøde m.v. kr. 30.000

I det første nummer af "Vingesuset" fortalte vi om de første 1 O
dages hændelser i møllelaugets "historie". Det blev lovet, at
beretningen skulle fortsættes, og det gør den så her! Men: Det ville
føre for vidt at nævne hver dags begivenheder siden da, derfor:
Hør, hvad der er sket måned for måned.

Oktober 1992:
Oktober måned blev travl for møllebestyrelsen. Først og fremmest,
fordi vi havde sat os for at udgive et mølleblad. "Vingesuset" blev
dets navn! Og sus var der over det hele i disse og de kommende
dage! Bestyrelsesmøder og bladmøder blev holdt. Annoncører blev
kontaktet, aftaler indgået! Og bladet kom på gaden i oktober. Vi var
glade - nu havde vi et synligt bevis på møllelaugets eksistens og
1. og 2. oplag blev "revet væk"!

Samlede byggeudgifter 1993 kr. 165.000
------------------

Hans

De udsendte og uddelte blade var vedlagt girokort med
foreningens nye gironummer 0872415. Og hurtigt kom der reaktio-
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Projekt '93

Når man kaster et blik på Skamstrup Mølle ser man straks, at
renoveringen er i fuld gang. Siden starten af januar har Poul
Daugård og de unge mennesker fra Tornved kommune været i fuld
gang oppe ved møllen, og i Erik Johansens værksted, hvor der
skæres tagspåner. Arbejdet skrider godt frem, og kan vi fortsætte
på den måde, vil møllen stå med en ny yderbeklædning til
efteråret. Om det lykkes er et spørgsmål om penge. Der skal en del
til (se efterfølgende byggebudget), men ved fælles indsats tror vi,
at det kan lykkes. Vi vil derfor opfordre alle, som har forslag til,
hvordan vi kan skaffe penge, eller spare penge, komme med dem -
alle ideer kan bruges.

Planen for hvordan møllebyggeriet vil forløbe er ca. sådan:

Tagspåner: På nuværende tidspunkt er næsten alle 12000 spåner
skåret.

Møllevej: Ny vej er udgravet, og i den forbindelse er der etable-
ret en ny el-forsyning. Vejen skal så fyldes op med
marksten og murbrokker. Så har du noget, kan det
afleveres på møllevejen eller ring 53.47.53.91. Der-
efter skal vejen rettes af med stabilgrus, så er der en,
der har en god forbindelse vil det være rart.

Fundament: "Mølleholdet" fra kommunen er i gang med at få fun-
damentet rettet op og repareret, hvor det trænger.

22

ner på blad og girokort. De første medlemmer tegnede sig - og dag
efter dag bragte posten nye til. Andre tilkendegav glæde over
projektet på anden måde: De skænkede gaver - kontante og gode!

Oktober bød også på arbejdsdag ved møllen. Der blev ryddet op i
krattet, i møllen og vi begyndte at lukke vindues- og dørhuller til for
vinteren. Det første møde med Poul Daugård og Jes Christensen
fra Tornved kommunes beskæftigelsessektor afholdtes, ligesom vi
havde besøg af en slægtning til Mrs. Andersson fra USA.

Måneden sluttede med en ny gave. "Kan I bruge 100 juletræer til et
julemarked ved møllen?" - "Ja tak," svarede vi - og var i gang med
opgaven.

I. -

-I-
I

November 1992:
Medlemstallet stiger fortsat! Det er en ren fornøjelse. Vi holder et
par møder i løbet af måneden, der er meget at drøfte - meget at
forberede, ikke mindst det kommende julemarked. Der bliver kaldt
sammen til endnu en arbejdsdag, opbakningen er god. Vi holder
møde med elektriker og murer - det skal undersøges grundigt.
Elektriker Mikkelsen, Mørkøv, giver os godt humør: Installationerne
til møllens nye el-forhold sponsoreres! Murermester Walther
Jensen, Mørkøv, stiller sig til rådighed med råd og vejledning.
Medlemstallet stiger støt. Herligt!

December 1992:
Der er gang i sagerne fra første dag i måneden. Markedsdagene
skal forberedes, der skal fældes juletræer, pakkes kort, fremstilles
juleting af enhver art - og mange er behjælpelige heldigvis.
Julekortene - sponsoreret af Mørkøv Bogtrykkeri ved Ole Petersen
_ går som "varmt brød"! Møllevinen kommer på hylderne i
brugserne i Mørkøv og Jyderup. Bestyrelsen holder møde - vi
forbereder arbejdsdag den 12. Der bliver gjort klar til marked i
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møllens underste etage. Erik Larsen har sørget for strøm -
alletiders! Samtidig med forberedelserne i møllen er et hold i gang
med at afdække de sidste huller på møllen. Det er koldt og
vanskeligt - men det lykkes. En rigtig god dag med mange frivillige
hjælpere.

Søndag den 13.: En uheldig dag? Nej langt fra! Efter en tøvende
start vælter gæsterne ind fra nær og fjern. Mange gør en god
julehandel - vi får penge i kassen. En dag hvor mange hjælpere
gjorde en fremragende indsats slutter med en omsætning på kr.
8.000! Vi er ovenud glade og tilfredse. Vi forlader møllen ved 18-
tiden. Smukt ser det ud med projektørlys og juletræet tændt!
Torsdag den 17.: Vi holder ekstra bestyrelsemøde! Den første
markedsdag greb "for hårdt" ind i lageret af æbleskiver m.m. Vi
fordeler opgaverne og er klar igen til den 19.!

Lørdag den 19.: Markedet åbner kJ. 12. Igen går dagen over
forventning. Mange 'gæster - god handel. Omsætningen omtrent
det samme som sidst - og alt ialt giver julemarkedsdagene et netto-
overskud på ca. 10.200 kr. En STOR TAK til alle som den ene eller
den anden måde hjalp til med gaver, effekter, arbejdstimer m.m.

Søndag ryddes op i møllen. De overskydende juletræer sættes på
tilbud - der pakkes sammen, for nu er det snart JUL! Nå Nej! Vi når
vinsmagningen i brugserne om eftermiddagen.

Januar 1993:
Noget af det første der sker i det nye år er kassererens afslutning af
regnskabet for 1992. Vi nåede på mindre end 4 måneder en
indtægt på 61 .770 kr. Med udgifter trukket fra blev overskuddet på
47.790 kr.! Aret 1992 slutter med et medlemstal på 134. Det er
virkelig noget, der giver lyst og energi til at arbejde videre.
Medlemstallet stiger i januar - småt - men sikkert. Vi bliver
"internationale". Der er medlemmer med bopæl i USA og

'\

AITENFEST VED FORÅRSMARKEDET

15.maj 1993

r\\t~~
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TIUlELDING: SENEST 1 .MAJ

TIL:
RUTH CHRISTENSEN

TEL: 53 47 53 29

PRIS: VOKSNE: KR. 60.-
BØRN: GRATIS-- ,

~J:v~h
~

I PRISEN ER INKLUDERET: STEGT PATTEGRIS (alt,hvad du kan spise!)
MUSIK TIL DANS

LANDSBITORET UNDERHOLDER @~'t{J)1' ;)
J"J.i,,\
r:~)CJ.j~Y~,,~
04)~

~~; ')-'<v

DER MEDBRINGES: BESTIK + TALLERKEN
TILBEHØR TIL KØDET

DRIKKEVARER KAN KØBES(ØL , VAND,MØLLEVIN)

II ~~f1l;:' '1,R~ VI HÅBER PÅ EN STOR TILSLUTNING,SÅ VI KAN

11 ~~" C V) ,0; <::» RUNDE DAGEN AF MED HYGGELIGl SAMVÆR.

~;Yb4Vgt:;~t-L''''' markedsgruppen
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Indonesien! Schweiz gør sig gældende med en gave og der er
medlemmer fra Fyn, Jylland, København o.S.V.

Den l.januar holder vi igen møde med beskæftigelsessektoren.
Man er klar til at tage fat. Vi får bestilt materialer - lærketræ til
spåner - og har den store glæde, at Erik Johansen, Skamstrup,
stiller maskiner og værksted til rådighed for beskæftigelsesprojek-
tet. Uden dette kunne det ikke lade sig gøre!

Den 14. går de unge ledige igang under ledelse af Poul Daugård.
Der er "tjek" på det hele, og der arbejdes: I værkstedet fremstilles
spåner - ved møllen ryddes krat, brændes af, etableres trappe
m.m. Stormvejret den 12.-13. januar er hård ved de opsatte
pressenninger. De flåes totalt i stykker! Godt vinteren er mild!

Bestyrelsen holder sit 6.møde og forbereder den kommende tids
aktiviteter. Der holdes møde med entreprenør Jan Slott, Bennebo,

. om vej- og elkabelforhold. Vi får et virkeligt godt tilbud igen!

Februar 1993:
Beskæftigelsesprojektet fortsætter i sin gode gang. Ved måneds-
skiftet har man allerede fremstillet de første 3000 af 12000 spåner.
Medlemstallet stagnerer! Men mon ikke det er, fordi kontingentet
kun rækker til den 31.3.? Vi håber det!

Den 12. graves vejkassen ud til den nye møllevej. Det ser rigtig
godt ud! Kabelrende graves, der nedlægges kabel og afsættes
lampesteder undervejs. Nu skal vi have fyldt på med sten og
murbrokker, så vejen kommer op i rigtigt niveau. Tak til Lona og
Niels Peter, Skamstrupvej 31, som gav os af deres jord til vejen.
Det var flot!

Måneden slutter med en del møder. Møllebygger Jørn Nilsson,
Løve, giver gode råd, det samme gør Walther Jensen, Mørkøv, og
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såvel bestyrelsen som markedsgruppen mødes og planlægger.
Lørdag den 15.maj er der forårsmarked. Vi skal i gang igen!

JANUAR 1993.

S K A ,MS T R U P M ø L L E L A U G
Sidst på måneden er vi igen i avisen. Vi glæder os over den flotte
opbakning - også fra pressens side. B E S T Y R E L S E N.

Februar går på hæld. De første 8000 spåner ligger på lager - og
nye initativer er på vej. Vi håber, at det kan fortsætte, for der skal
mange penge til - og papirforholdene omkring møllen
ejerforholdet - skulle vi også gerne have i orden - helst inden
generalforsamlingen den 22.april. Nå, det kommer nok altsammen
- vi er optimister - har ikke grund til andet efter den megen
medgang og interesse.

REGNSKAB FOR SKAMSTRUP MØLLELAUG 17.9. - 31.12. 1992.

INDTÆGTER

Kontingenter .•...••. kr.
Gave'r, bidrag, renter kr.
Arrangementer .••.... kr.
Salg af postkort m.m. kr.
Annoncer i mølleblad kr.

13450,00
24046,46
19737,50

2236,50
2300,00Og her slutter så "dagbogen" for denne gang. Har jeg glemt noget?

Ja måske - men der skete så meget undervejs - og meget er endnu
i gang, f.eks. ansøgningsskrivelser til de mange fonde. Måske
giver det resultat også! Indtægter ialt ••••.. kr. 61770,46

- udgifter .•..•••... kr. 13979,95
Med tak endnu en gang til alle, som gjorde det første halve år til en
herlig oplevelse for os alle i bestyrelsen: mange hilsener

~~~.
~~~~~::~_.:.:.:.:,;.:.:,;;.:..:.:_~r._~E22~~1

Beholdning pr. 31.12. 1992:

Indestående på girokonto •.. kr. 45345,06
Kontant beholdning .;.•.•.•• kr. 2445,45

~~~ld~ing ialt .~~.••••.•~. kr. 477~0~

UDGIFTER

Administration, porto ...•...... kr.
Forsikringer .•.'••••..••.••...... kr .

Annoncer ..••..•••••.•.....•.•.•. kr •

Indkøb af diverse ••..•.......... kro
Arrangementsudgifter .....•...... kr.
Møllearbejde .••••••...•.••.••... kr.

1436,00
530,00
977 ,50
304,40

8232,05
2500.00

Udgifter ialt •.•.••.•.••.••..... kro 13979~ 95
c

Skamstrup den 31.12.1992.

~ a.-Q~
Ruth Christensen, kasserer.

Ovenstående regnskab er r videret og fundet i orden:
"Den 2, Z . '13 : ... .._

Erik Jofiansen, revisor
Den 2,Z·'f3 : :;/~l~Mørkøv: Ringstedvej 7
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Julearrangementet - en overvældende succes.

Hvad gør man, når en mand spørger om møllelauget vil have 100 I
juletræer lige op til jul. Man siger omgående ja tak. Men hvad så!
De skal jo ikke bare stå til pynt ved møllen. Det er vel meningen, at
de skal skaffe penge.

Det var ikke vores mening at lave noget specielt ud af julen i år. .
Juletræerne fik os dog på andre tanker. Ien fart blev julemarkedet
stillet på benene. Mange personer lavede husflid til boden og tre
damer bagte på de to dage ialt 600 æbleskiver.

En gammel kold mølle med skallede hvidkalkede vægge er svær at
gøre hyggelig. Røde duge, lys, gasovne, gran osv. hjalp dog.
Førstedagen gik så fint, at vi måtte melde alt udsolgt, såvel
æbleskiver, glOgg, cacao som husflid og møllevin. Kun juletræerne
var der stadig nogle af.

Til næste uge måtte mere husflid og dekorationer fabrikeres, og
masser af møllevin blev indkøbt. Også denne gang var der mange
gæster, men knap så mange som sidst. De sidste juletræer blev
slæbt ned til graverens gårdsplads, hvor et par drenge solgte dem.

De kolde fingre og trætte ben var det hele værd. Overskud ca. kr.
10.200,-. Tak til alle gæster og hjælpere.

Gitte

18
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DE STØTTER OS
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STATOILKURT FREDERIKSEN
Entreprenør

STATOILServicenfer
LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 53475356 Bil: 30533456

M0BK0V-HALLEN

Få dig et Hydro

KONTANTKORT
Skamstrupvej 5.4440 Mørkøv

.Telf.53475512

Elvigsvej 5.4440 Mørkøv. Tlf. 53 47 5413
Biltlf. 30 24 21 76

BENZIN· DIESEL· AUTOGAS . VASKEHAl
KIOSKVARER . BILTILBEHØR
FLASKEGAS· PETROLEUM· AUTOREPARATION

@Shell ALKØB
Mørkøv

Tlf. 5347 51 62

HYDRO ."
MØRKØV
53475401

AUTOVÆRKSTEDET STENHØJ
4440 MØRKØV
Tlf. 53475033

Alt i spil -
det er lige os

1111••• 111_1111
Aut. El-installatør ..,;.;.:.::::::::::::::::::::::;:::::::::~:~~:~:~r:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:::::~:)::::~:~:}~~~:~:;:::::;:;::::::::,;,:"".".,.

,~~~J;f'" seneuse» ,.w_

100 stk. kr. 160,·
200 stk. kr. 300,.
300 stk. kr. 425,.
400 stk. kr. 535,·
500 stk. 625,·
Logo eller ekstra
tekst på visitkort,

tillæg kr. 90,·
+ moms

Mikkelsen
Hovedgaden 18

Mørkøv

53475093
Vagt 30 53 21 39
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• MØRKOV MASKINFORRETNING "Is
J. V. Larsen Tlf. 53 4750 16

16

/7IT\~
BATEC solvarme

/ I \ \6· '"'""'"
- E~v..E;~ERING DERVARMER!

FA OPTIL

'] '.'.--=-\r- ,; 10.000 KR.
I tilskud til dit nye

~_ ~0;=b~ SOLVARMEANLÆG

o VVS. Merkev
, earl q'lladcel1

v/Poul E. Madsen
Telefon 53 47 50 64

J

Ol
ISTJFTERNE FORSJKRJN

Assurandør

Stig ArntJolt
Jydbækvej 2 . 4450 Jyderup

Tlf. 53 476507

GÅ TIL FAGMANDEN
M8RK8V TAPET & FARVER

Hovedgaden 37
4440 Mørkøv

Tlf. 53475760

~

Bygge·Centret

Jyderup
Tømmerhandel a/s
Drivsåtvej 4 . 4450 Jyderup . Til. 53 47 61 50DENDEK

. ·tllgodtbyggeri

Mørkøv
, urerforretning ApS

anbefaler sig med alt murer,
støbe- og kloakarbejde .

13



B R ø D

I Tit. 53 47 40 05 I
15

FRA
LANDBAGEREN

SKAMSTRUPVEJ 35

T L F. 534 7 5 366

4

*Anlægsgartner &
Entreprenør.* Aut. Kloakmester* Jord - Beton - Kloak

*Vedligeholdelse
*Nyanlæg

Bennebovej 7, 4440 Mørkøv


