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Adresseliste for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse

Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Øvrige med-
lemmer:

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

Kristian Nielsen, Skamstrupvej 75, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.~

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

Hanne Bach, Nørreskovvej 1, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.07

"Vingesuset" udgives af Skamstrup Møllelaug. I redaktionen: Kristian
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
tilkendegivelser eller økonomisk er med til at bevare Skam.trup
Mølle.
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REDAKTØREN HAR ORDET••••• ,••• !

Vinteren er nu på retur - foråret og sommeren ligger foran os og vi
skal i gang med mere arbejde i og omkring møllen.

I vinterperioden har det været lidt småt med det synlige arbejde på
møllen, men i "Projekt 94" kan læses, at det ikke er ensbetydende
med, at der ikke sker noget - der arbejdes fortsat mod vores mål: En
flot restaureret Skamstrup Mølle.

Vores sidste arrangement: Julestue i møllen den 12. og 18.decem-
ber forløb igen i år over al forventning. Det blev til et flot overskud - så
mon ikke de 2 års julearrangementer har skabt tradition!

Jeg synes fortsat, at der er god opbakning omkring vores arbejde -
positiv svar på sponsorhenvendelser, skulderklap og god arbejds-
moral hos møllemedlemmer og sidst men ikke mindst fortsat god
støtte fra lokale sponsorer.

Vores 2. ordinære generalforsamling står, som omtalt senere i bladet,
for døren, og jeg håber, at rigtig mange vil møde op og på den måde
vise, at de interesserer sig for arbejdet. I år skal der være valg, og i
den forbindelse skal jeg opfordre interesserede til at melde sig til be-
styrelsesarbejdet. Det kræver faktisk kun, at du har lyst til at gøre et
stykke arbejde for møllen. Du skal dog ikke lade det forestående valg
afholde dig fra at møde op - har du ikke lyst til bestyrelsesarbejde er
det i orden, men bestyrelsen har brug for din opbakning. Derfor

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Jer alle for det arbejde, de
økonomiske bidrag og den støtte, som I yder. Det er dejligt at vide, at
tiltroen til projektet bestemt ikke er blevet mindre siden starten i 1992.

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

0872415



Der lå også en mølle ved Ibs Huse, en stubmølle ved Frydendal skole
og så var der en vandmølle ved Torbenfeldt Gods."

"Hvordan kan det egentlig være, at møllen havde to forskellige
vinger?"

"Engang havde den jo sejl på alle fire vinger, men efter et stormvejr
blev den repareret, og så kom der klapper på de to af vingerne. Det
kan man også se på den tegning, der er på forsiden af "Vingesuset",
som min niece tegnede i 1949.

Møllen har jo forandret sig meget siden da - vejr og vind har sat sine
tydelige spor.

Vi må håbe, at der er opbakning nok til at få den på ret køl igen."

Så mange og gode var erindringsordene fra Esther Larsen.

Kristian

Hvis der er andre, der ligger inde med billeder, notesbøger eller
lignende fra dengang møllen malede korn, eller som har lyst til at
fortælle nogle erindringer, hører jeg fortsat gerne herom. En
væsentlig del af vores arbejde nu består jo også i at bevare møllens
historie, så selvom du synes, at det måske ingen værdi har, så lad os
alligevel høre fra dig.

Hanne

Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Mølie
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
tilkendegivelser eller økonomisk er med til at bevare Skamstrup
Mølle.
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INDKALDELSE T I L :

Ordinær generalfors amt ing
den 12.april1994 kl. 19.30
iSkamstrup Præstegård

Dagsorden 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 til bestyrelse
8. Valg af revisorer og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Ifølge vedtægternes §6 skal der til bestyrelsen på lige årstal vælges 4
personer. På valg er derfor: John Christensen, Gitte Husballe, Hanne
Bach og Kristian Nielsen. Bortset fra Kristian, som skal aftjene sin
værnepligt, modtager alle genvalg.

Der skal vælges en ny suppleant og en revisor samt en revisorsup-
pleant. Alle valg er for 2 år.

Stemmeret har kun medlemmer, der forinden generalforsamlingen
har betalt kontingent for 1994 og kun ved personligt fremmøde.

Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlige og bestyrelsen
hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Lauget plejer i den gode sags tjeneste at opkræve et mindre beløb for
kaffe og kage, ligesom der kan købes øl og vand.
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Mølledagbogen fortæller

Lønnen - den kom an på vejret. Hvis det ikke var blæsevejr, var der
ikke så meget at gøre. De havde også en elektromotor i et lille hus i
nærheden af, hvor møllehuset ligger, hvor de gik ned, hvis de skulle
have malet en enkelt sæk nu og her - så måtte de trille den der ned
og få den malet.

Mølledagbogen tager denne gang sit udgangspunkt i årsdagen for
møllelaugets stiftelse, mere præcist den 17.september 1993.
Humøret er højt! Det første år gik over al forventning! Kan det
fortsætte?

Møller Rasmusen, som døde i 1950 eller 51, var altå så regulær som
nogen kunne være - han tog ikke af sækkene og skete det, at han
kom til at spilde, fejede han det op igen. Men da han døde, kom der
forskellige forpagtere, bl.a. en, der købte foderkridt til at putte i
sækkene i stedet for det mel han toldede - bare vægten var der, så
var det jo godt nok! Der var engang min mand kom op til møllen, hvor
mølleren var i færd med at putte en skuffuld foderkridt i sækken, men
det kan nok være, at han fik puttet det tilbage i sækken - for det var
ikke meningen, at nogen skulle opdage det.

September:
De sidste dage i måneden går med forberedelser til kræmmer-
markedet i Mørkøv. For første gang er vi officielt repræsenteret. Men
for en gangs skyld lever resultatet ikke op til forventningerne. Regn
og pladder sætter grænser for os, som for mange andre. Trods 3
dage med folk i standen kommer der "kun" ca. 700 kr. i kassen. Men
vi fik vist, at vi er tilstede!

Der var ingen ikke plads til lager af korn på møllen, og derfor kom der
der jo også nogle, der lige skulle have malet et par sække, fordi de
manglede noget til grisene.

På møllen fortsættes sliddet med at genopføre soklen. Samtidig
ilægges nye bundremme i lærketræ. Det første nye træværk er på
plads ved månedens udgang, som også byder på en god gave fra en
sympatisør: 500 kr.

Oktober:
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Det er arbejdsdag den
1.lørdag. Der sættes plader
på "mølles kroget", så det er
tæt til vinteren. Der ryddes
op m. m. - en god dag med
flittige hjælpere.

Krøjeværket det blev sat på af møller Bay, så han ikke hele tiden
skulle dreje hatten, men da de selv fik kværne på gårdene, var der jo
ikke meget at gøre på møllen, og så tog min mand ud og bildede
kværne - det er når man hugger nye riller i kværnstenene. Det havde
han et job med i nogle år og han fik 15 - 20 kr. for at sidde og bilde
hele dagen - så det var jo ikke meget. Så var der endda nogle, der
gjorde vrøvl over, at det var for dyrt! Men når han havde være ude at
bilde, skulle bildejernene til smeden for at blive rettet og hærdet.

Midt på måneden er vi til
høstfest i forsamlingshuset.
Endnu en flot gave bliver os
til del, denne gang 2.000 kr.
Igen fra en privat.

"Stormøllen" blev
nedlagt i 30' erne
- der skete jo det,
at Oluf Jensen,
som ejede "Lille-·
møllen" købte
den og rev den
ned, for den lå ik-
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Et vingesus
fra gamle dage

I sidste nummer af "Vingesuset"
. efterlystes erindringer fra "gamle dage",
da møllen malede korn, og Esther
Larsen, Lindholt, har velvilligt indvilget i
at delagtiggøre os andre i hendes
erindringer, og hun fortæller:

"Det første jeg husker var om mor-
genen, når min mor havde trukket gardi-

nerne fra, så tørrede hun ruderne for dug og kikkede op over bakken
for at se på møllen, hvor vinden kom fra. Senere da jeg var 7-8 år fik
jeg lov at komme med min fætter, der var møllersvend, op og se,
hvad der foregik inde i møllen - hvordan de hejste sækkene op og
hældte korn i kværnene. Det var meget interessant, men vi måtte ikke
komme længere end op på det andet loft. Om vinteren, når der var
sne, kælkede vi også meget nedad møllebakken - der var en god
bane ned mod købmand Thinke. Når vi skulle op igen, fik vi
sommetider lov til at binde kælken fast bag på de vogne, som skulle til
mølle - det var sådan en dejlig oplevelse!

Min mand var afløser på møllen - han var den, der bedst kendte
sækkene fra de forskellige bønder. Det var der ikke så mange andre,
der kunne.

Jeg kan huske engang, hvor han var med til at tærske med damp på
"Birgittehøj" - da kom møllerens kone ud til mig og spurgte, om han
kunne komme, for mølleren var blevet syg. Jeg ved, at bonden blev
meget fornærmet over, at min mand kørte op og passede møllen -
andre kunne tærske, men der var ikke nogen anden til at passe
møllen. Siden var han deroppe af og til, lige indtil møllen stoppede -
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Der holdes bestyrelsesmøde med hovedvægt på møllearbejdet og
dets "afslutning" inden vinteren - samtidig går vi igang med
forberedelse af årets julemarked. Kassebeholdning: 34.000 kr. -
medlemstal: 171. Måneden slutter igen på bedste vis: 1.000 kr. i
gave.

November:
Der er gang i forberedelserne til julemarkedet. Første lørdag i
måneden er der påny arbejdsdag, igen med gode og flittige folk. De
sidste dækplader monteres, de sidste af ialt 8 nye bundremme
lægges i. Nu er der lukket godt af!

Straks ved månedens begyndelse modtages 4.000 kr. af UNIBANK-
fonden via vores lokalafdeling i Mørkøv. Endnu et stort og godt
rygstød er på plads.

Flere fondsansøgninger sendes afsted, ialt 42 fonde er p.t. søgt og 3
har indtil nu givet positive svar tilbage. Vi afventer påny nye svar!

I møllen er beskæftigelsesprojektet rykket indendøre. Der forestår et
stort arbejde med at reparere murværket indvendig, formentlig nok til
hele vinteren. Også på Erik Johansens værksted arbejdes. Brædder
til den indvendige beklædning forarbejdes.

Også i november holder bestyrelsen møde. Det drejer sig om
julemarkedet. Og som i et eventyr slutter måneden godt: 100 kr. i
gave!

December:
To week-ender i måneden
er sat af til forberedelser og
afholdelse af marked. Der
fældes juletræer, klippes
pyntegran, fremstilles julede-
korationer og mange mange
andre ting til salg i møllen. Vi
venter spændte I Endelig bii-
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ver det den 12. og "portene" åbnes. Og fra starten er der gang i
sagerne. Markedet er velbesøgt og første markedsdag giver en
omsætning på 15.000 kr.! I bestyrelsen er vi glade og lettede.Glæden
overskygges dog lidt, da vi mandag morgen opdager, at der har
været indbrud i møllen natten efter markedet. Forskellige effekter er
fjernet - men heldigvis holder folk øjnene åbne og allerede dagen
derpå er indbruddet opklaret, og vi får de fleste ting tilbage. Snart er vi
klar til endnu en markedsdag.

4. I løbet af sommeren beklædes den igen med en
beklædning bestående af bredder, tagpap og spåner.

Det er altså et helt klart mål at få en ny beklædning på møllen, så vi
til efteråret har en færdig møllekrop. Så der er mange timers arbejde
for Poul Daugaard og Co. Vi glæder os til et godt samarbejde som
hidtil. Der er dog helt sikkert også behov for mange andres arbejde.'

Lørdag den 18. Vejret er dårligere end ugen forinden. Det smitter af
på besøgstalletog omsætningen. Dog 8.000 kr. i kassen!

Alt i alt giver markedsdagene et nettooverskud på 15.300 kr. Virkelig
mange - ialt ca. 40 mennesker - var på en eller anden vis involveret
før, under og efter markedet. Der blev ydet mange bidrag, ligefra
juletræer til æbleskiver, og der skal lyde en STOR TAK fra
bestyrelsens side til alle medvirkende. Glemte jeg noget? Ja, en ny
gave på 500 kr. på sidste markedsdag. Så holder vi jul!

Januar:
Omkring nytår sluttes vores 1. hele regnskabsår. En indtægt på
122.000 kr. blev det til og udgifter på 116.000 kr., hovedsagligt til
praktisk møllearbejde. Med et overskud på 6.000 kr. og ca. 48.000 kr.
fra 1992, er vi godt rustet til 1994: 54.000 kr. i kassebeholdning.

Og snart bliver den større! Den 14.januar dumper en check fra
Beckett-fonden ind ad døren. Pålydende: 10.000 kr. Igen et herligt
rygklap og en god start på det nye år. Der er indkaldt til
bestyrelsesmøde. Mødet må aflyses - et par bestyrelsesmedlemmer
skal absolut føde!! Men det går ikke ud over arbejdet i møllen, hvor
Poul Daugaard og hans folk stille og roligt arbejder videre indvendig
på soklen.

Ved månedens udgang..... nej, dog ikke en ny gave, men nyt
medlemstal: ialt 184 medlemmer.

Februar:
Det er koldt derude! Og dog sker der lidt i møllen. Enkelte bjælker
med "endestation" i murværket udskiftes og det indvendige murværk
gøres stort set færdigt. Bestyrelsen holder møde - og bortset fra gode
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Husk: Arbejdsweek-end den 16. og 17. april.
Ring din hjælp til Hans - tlt.nr. 53.47.53.91

Møllebluser
mm.

MØllen sælger bluser med mØlletryk.
Pris kun kr.SO,- uanset stØrrelse og
farve. Vi har pt. rØde og blå i 100t
bomuld. De holdår fint farve og fa-
con efter 40 c vask. mindste st r ,
128 i r ed , str. M i blå, største
st r , XL.

MØllens strygemærke.
Et strygemærke med mØ 11 en str. 12 x
12 cm kan stryges på næsten alt.
Sweat-shirt, jogging sæt, mulepose,
kasket, ja vælg selv. pr. stk.
kr.2S,-. Vejledning medfØlger.
Jeg støtter .•... klistermærke.
Til bilbagruden el.lign. har vi et
flot klistermærke med mØllen og
tekst "jeg støtter restaureringen af
Skamstrup mØlle". Pr. stk. kr.20,-

Hans
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Projekt '94

I skrivende stund er Kong Vinter over os med minusgrader, så det er
bedst at være indendøre. Det er også det, indendørsarbejdet, der har
præget arbejdet med restaureringen af møllen.

Vi har igen draget nytte af Erik Johansens værksted,
hvor bredderne, som skal bruges til
underbeklædningen på møllen, er blevet høvlet og
pløjet. Der er lovet et flot stykke arbejde og vi siger
mange tak til Erik for lån af værksted.

I øjeblikket arbejdes der med at blive helt færdig med murværket inde
i møllen og samtidig repareres/skiftes loftsbjælker i de to nederste
dæk efter behov.

Tiden er på det seneste gået med et ikke så iøjenfaldende arbejde,
men vent at se: Vi har en plan.

MAL: Møllen har til efteråret fået ny yder- og underbeklædning - og
det er sikkert.

HVORDAN KOMMER VI DERTIL:

tagpap

spåner
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1. Vi mangler nogle brugte gulvbrædder eller lignende til
midlertid afdækning af de to nederste dæk, så det
bliver mere sikkert at færdes i møllen.

2. Spånerne til møllens yderbeklædning skal tjærebe-
behandles. Det er planlagt til en week-end den 16. og
17.april. Så kom og given hånd med - der vil også
være andre opgaver denne week-end.

3. I løbet af foråret aftages den gamle beklædning og
tømmer repareres efter behov.

og velmenende råd om bleskift og sutteflasketaktik - får vi fastlagt
programmet for foråret og udarbejdet målsætning for 1994.

Vi glæder os til generalforsamlingen den 12.april, til møllefest den
28.maj (vi skal fejre overtagelsen af møllen!) og til mølleudflugt på
landsmølledagen den 19.juni.

Det gode 1.år fortsatte altså! Snart sendes "Vingesuset" ud med nye
girokort, og bestyrelsen håber, at vore medlemmer fastholder
interessen og gejsten, som vi i bestyrelsen. Derfor: Tag godt imod
bladet - og girokortet! - og på gensyn til ovennævnte arrangementer.

John

.I.
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Tredie oplag af møllevinen er på gaden til påske.

Der har været udsolgt et stykke tid, fordi vi har gjort os store
anstrengelser for at få en god vin og denne gang også en hvidvin.

Fra påske kan den igen købes i SuperBrugsen i Mørkøv og ved
henvendelse til Møllelauget. Hvidvinen kommer dog først lige efter
påske.

Rødvinen er en Cotes du Roussillon, Appellation D6rigne controlee
årg. 1988. Vingården er beliggende i den sydlige del af Roussillon
beskyttet af Pyrenæerne og begunstiget af Middelhavets sol og blide,
fugtige vinde. Vinen er fyldig med en flot farve og en charmerende
frugtagtig bouquet.

3 flasker for 100 kr.
6



Skamstrup , -januar 1994.
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REGNSKAB FOR SICAMSTRUP MØLLELAUG ÅRET 1993.

INDTETER

Kontingenter ••••••••.••..•••.• kr.
Private gaver, renter. m.m ....• kr.
Fonde og off. tilskud •••....•• kr.
Arrangementer + salg af div ••• kr.
Annoncer i "Vingesuset" .••..•• kr.
Forsikring .••••...•...•••.•...• kr.

SICAMSTRUP MØIJ.ELAUG
Bestyrelsen •

UDGIFTER

17955,00
10525,14
24000,00
61645,90

7900,00
493,00

Administration ••••••.••.• kr.
Møllearbejde ••.•••••••..• kr.

Arrangementer + køb af div.kr.
Annoncer .....•...•..••..•. kr.
Forsikring •••.••.••.••..•. kr.

i l
II

3517,40 I jl
81737,55 .11

.I!
:l,
: I
li
l'
i
I
i

28531,86
. 1048,13

1282,50

_.t.

Indtægter ia1t .••.•...••.....• kr. 122519,04 Udgifter ia1t .......•.... kr. 116117,44
ÅRETS OVERSKUD ••••••••••• kr. 6401,60

Balance •.••.•••.••...••..•..•• kr. 122519,04

STATUS PR. 31.12.1993.

.••.•.•.•.•......•••.....• kr. 122519,04

Beholdning pr. 01.01.1993 •••.••.• kr. 47790,51
Overskud året 1993 ••.•...•.••.••• kr. 6401,60

~~~~~g~~g!g~~~g=~!~!~~!~~~=~~~~~~~=~~~=~~!~~!!!
Indestående på girokonto ••••••••• kr. 52014,06
Kontantbeholdning •••.•••••.••••.• kr. 2178,05
Gæld pr. 31.12.1993 •••..••.•••••. kr. 0,00

~~!gg=g~~=Q!~Q!~!~~~=~~~~~~~~~~~~~=~~~=~~!~~!~~

Ruth Christensen, kasserer. Joh
Skamstrup den 16.01.1994: f("..U." ~fe..-v,~ I~~~ ,

Ovenstående rel&hsJ.<aber revideret og fundet i orden den 1.'1 . .2. 1994:

I~. øZtUe
Kaj. Nitschke, revisor.

formand.
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KONTINGENTBETALING
ind en gener alfor samlingen

**********
GENERALFORSAMLING i præstegården

den 12.april kl. 19.30
**********

ARBEJDSWEEK-END PÅ MØLLEN:
den 16. og l?april- ring til H ens
og hør nærmere om klokke slet

**********
"SKØDEFEST" i Erik Johansens hal

den 28.maj - invitation følger.
**********

LANDSDÆKKENDE M0LLEDAG
den 19.juni

**********
VI ER STADIG LEVERINGSDYGTIGE
i T<hirt, labeis til bilen og strygemærker

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

0872415
16



Skamstrupvej 1 4440 Mørkøv

AGGERSVOlD SAVVÆRK
TELF. 59 27 6063· BILTLF. 30 53 8263

- Brændesalg direkte fra skov -
TILBUD GIVES!

ABNINGSTIDER:
Mandag-torsdag kl. _ 7.00-15.30
Fredag kL ......................•. _ 7.00-15.00
- eller efter aftale

SKOVLØBER Thorkild Wlsbech trælles mand.-fred.
kl. 7.00-7.30 - 12.00-13.00 -16.00-16.30 på tlf. 59 27 6063

-tænk lokalt
når du handler

MINI-MARKED
din butik iSkarristrup

ABEN HVER DAG
7.00-12.00 og
13.00-17.30
LØrdag
7.00-12.00

UDFLUGTPÅ LANDSMØLLEDAG~~

DEN19. JUNI 1994! l~i1J~"~88:ø
~t'~n

I

Som mange andre møllelaug landet over, har
bestyrelsen tænkt sig at arrangere en ud-
flugt for laugets medlemmer den 19.juni.
Hvor turen nøjagtig går hen vides p.t. ik-
ke, men Ringsted Mølle og museum, samt Tadre vandmølle ved
Tølløse og Nr.Jernløse mølle var muligheder for vores mål.
Bestyrelsen vil snarest tage beslutning herom, og vi for-
venter at kunne leje en bus til fælles transport, ligesom
vi vil have eftermiddagskaffen med hjemmefra. Prisen vil
formentlig blive ca.60-70 kr. pr. person. Invitation udsen~
des til medlemmerne senere med invitation til fest d.28/S.
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"Papirmøllen"

~

Møllen er nu endeligt overdraget til Skamstrup Møllelaug og jeg vil
endnu en gang takke dem, som har gjort det muligt:
Vore medlemmer, sponsorer og ikke mindst:

JØRGEN ERIKSEN (l) HENRIK KREBS STEN RASMUSSEN (l) TORBEN RATJEN (II) JAKOB WARRER (l1J

BVsøl'LADS . UK·4300 HOLBÆK· TLF. 59 44 Ol b6. FAX 59 44 2177· GIRO J 010740

Landinspektør Anders Frost
(:;;.,:)<s:>

"'ED..E"'..sOl"~$Ol(
~$I'tlfl0l\~()<I("ltI()

GUREOEVEJ V 4300 HOLBÆK TElEFON & - FAX 534601 89 MOB1LTELF 30 54 3S 63 GIRO 7780591

Lona og Niels Peter Albrecht samt Henning Bach og Bjarne
Bach.

Nu er der så bare tilbage at fejre overdragelsen og det har vi besluttet
at gøre i Erik Johansens hal, som han velvilligt har stillet til rådighed
igen, og som vi jo af erfaring ved danner gode rammer.

Endnu ligger kun dato og sted fast - der vil senere senere blive
udsendt en invitation, men reserver allerede nu

den 28.maj 1994
Hanne
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BATEC solvarme

/ " \ \(:~." '" ~

. ~~\,E;!;ERING DERVARMER!

FA OPTIL

10.000 KR.
i tilskud til dit nye

-iR ',""",,'-MSOLVARMEANLÆG

Ol
'STIFTERNE FORSIKRIN

Assurandør

Stig Arnholt

Jydbækvej 2 . 4450 Jyderup
Tlf. 59276507

.\ j
~'

\".~,;
~

GÅ TIL FAGMANDEN,
s~~soø·

MBRKSV TAPET & FARVER
Hovedgaden 37

4440 Mørkøv
Tlf. 5347 57 60

v/Poul E. Madsen
Telefon 53 47 50 64

l~j.i
I~!:j

~o~s
S~'t

~

Bygge'Centret

Jyderup
Tømmerhandel a/s
Drivsålvej 4 . 4450 Jyderup· TIL 59276150DENDEK

-iii godt byggeri

DE STØTrER OS

Mørkøv
liiii1iM'iiiII'iiiiill

~U".r~~sI 1 urerforretning ApS
~"j~iI~ 1f'i' anbefaler sig med alt murer,ti støbe· og kloakarbejde.

If
Kloak og beton: ,
AUT_ KLOAKMESTER:
Vagn Rasmussen. Telefon 53475474_
Murerarbejde:
Per og Walther Jensen
TIt. 53 47 41 19·5341"5763
Forretningstlf. 53 47 52 58, bedst mell. 7.00-9.00.
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STATOIL
STATOIL Servicen ter
LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 53 47 53 56 Bil: 305334 56
BENZIN· DIESEL· AUTO GAS . VASKEHAL
KIOSKVARER . BILTlLBEH0R
FLASKEGAS· PETROLEUM· AUTOREPARATION

I

ALKØB
Mørkøv

Tlf. 5347 51 62

Alt i spil - . I
det er Li ge oSI

M0BKØV-HALLEN

Skamstrupvej 5.4440 Mørkøv.

.Tell. 53 475512

* Tipsstempler
* Alpo

Selvfarvende stempler

~ ~ * Plasticstempler

Mørkøv Offset-
og Bogtrykkeri
Jernbanevej 12, Mørkøv
TELEFON 5347 52 00

Mørkøv: Ringstedvej 7

13

KURT FREDERIKSEN
Entreprenør

Elvigsvej 5.4440 Mørkøv. Tlf. 53 47 541
Biltlf. 30 24 21 76

@Shell
AUTOVÆRKSTEDET STENHØJ

4440 MØRKØV
Tlf. 53475033

Bennebovej 7, 4440 Mørkøv

Tlf. 5347 40 OS
Aut. El-installatør

Mikkelsen
Hovedgaden 18

Mørkøv

53475093
Vagt 30 53 21 39

10



B R ø D

F R A

LANDBAGEREN

SKAMSTRUPVEJ 35

T L F • 534 7 5 366

11

Frede Vind tømrer-ogsnedkermesterApS

5347 56 32
• TeM"'''.AIIlJDI • Nybygning - Ombygning
~ . ~ Tilbygning - Isolering
: . ~ Glarmesterarb. - Gulvbelægning
c lD

~ : Alt i bygningssnedkerarb.~ ~ .e g Døre og vinduer
• SHIOI(("AAII(~f. i og uden for standard mål.

•tiI-!~111
~IHH5

G MORKOV MASKINFORRETNING %
J. V.,Lenen TIL 53475016
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