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Adresseliste for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Formand:

John Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.29

Næstformand:

Hans Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.91

Kasserer:

Ruth Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.29

Sekretær:

Gitte Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.91

Øvrige medlemmer:

Hanne Storgaard, Tømmerupvej 8,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.90.57
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Bent Larsen, Lindholtvej 9, Lindholt,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.54.27
Hanne Bach, Nørreskovvej 1, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.07
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"Vingesuset" udgives af Skamstrup Mølle/aug.

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 Skamstrup
Mølle.

Kontingent for 1994/95 er kr. 100,00 pr. person.
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...•og Møllelauget inviterer til:
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Møllelauget inviterer til

T I L

skødefest

RINGSTED MUSEUM OG VINDMØLLE

den 28.maj 1994 kl. 18.30
i Erik Johansens hal, Skamstrupvej 27.
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SØNDAGDEN 19. JUNI 1994
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~SKAHSTRUP

KL. 13 - 18.
Vi synes, at overdragelsen af møllen bør fejres
med en fest
- en fest for vore medlemmer og deres familier
så kom og vær med!
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Den 19.juni er udråbt til landsmølledag 1994. Derfor ønsker bestyrelsen at markere dagen ved at invitere Møllelaugets medlemmer og deres familie på udflugt. Turen går til Ringsted museum
og vindmølle, hvor en række spændende oplevelser venter såvel

Menu:
Grill-stegt gris med diverse tilbehør,
pølser til børnene
samt islagkage.
Derefter serveres kaffe og the.
I baren kan købes møllevin, øl og sodavand.
Herefter vil der blive mulighed for en swing-om, ligesom arrangementet vil være krydret med forskellige former for underholdning.
Der vil tillige blive solgt amerikansk lotteri med flotte gevinster.

børn, som voksne. Vi håber på fælles transport i bus, hvilket
kræver 50 deltagere! Turen gennemføres under alle omstændigheder.
Er vi ikke 50 tilmeldte, så benytter vi privatbiler,

ver prisen en anden end de 50 kr. for voksne og 30 kr. for børn,
som turen koster. Heri er includeret buskørsel og adgang til seværdighederne.
Vi håber på godt møllevejr! Sol og vind, så vi kan opleve møllen i funktion, og gøre ophold på hjemvejen ved Haraldsted Sø,
for at nyde den medbragte kaffe/kage og måske tage en dukkert!
Tilmelding kan ske til eet af bestyrelsesmedlemmerne.

Prisen vil være 75,00 kr. for voksne og 25,00 kr. for børn. Af hensyn til arrangementets
tilrettelægning
er tilmeldning nødvendig
senest den 15.maj til enten:
Ruth Christensen: 53.47.53.29,
Hans Husballe: 53.47.53.91 eller
Bent Larsen: 53.47.54.27.

og så bli-

siden!) Tilmeldingsfrist:

(Se bag-

IS.juni.

Altså: Giv familien en god fælles oplevelse - tag med på mølletur - og husk så kaffen!

Mødested: Skamstrupvej 27 hos
Erik Johansen.

RINGSTED MUSEUM OG VINDMØLLE
Ringsted
byens

Husk
betaling af kontingent, kr. 100,00,
kan nåes endnu.
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PÅ GENSYN DEN 19/6
TIL EN HYGGEDAG !

