
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 med-
lemmer:

Hanne Storgaard, Tømmerupvej 8,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.90.57

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 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: kr. 100,00 pr. person.

O· =p
Nr. 1 April 1995 ,
4. årgang

iKge"u"et

/- _ .._-'
~ -- .•..~-'.~.-
,---'._-". .../

>

-~-<'~,
""'. ,

..:~- zz:: _--'*~~?=..

~ rOIn



Redaktøren har ordet:

Nu er det 6. gang jeg har "ordet" på denne første side i "Vingesuset" og for
første gang synes jeg, at jeg mangler ord. Ikke for den flotte indsats, der ydes
af såvel medlemmer som sponsorer. Den har jeg takket for så ofte og en god
gerning kan godt nok ikke gøres for tit, men alligevel! Det er de samme
mennesker, som gang på gang gør sig fortjent til en tak for deres indsats -
specielt i forbindelse med afholdelse af arrangementer. Jeg synes, at det
kunne være sjovt at takke nogle andre - så derfor, kære møllernedlem, vis din
støtte mere aktivt. Meld dig til de forskellige arbejdsopgaver og tag del i det
hyggelige samvær, som er i disse opgaver.

Tankerne flyver dog hastigt mod de kommende lyse timer, foråret, kvidrende
. fugle og solen, der varmer så dejligt og giver os den fornødne energi ikke
mindst til de kommende aktiviteter i og omkring møllen - og jeg glæder mig
til samværet med alle de dejlige mennesker, som er en del af disse ting.

Første arrangement er GENERALFORSAMLINGEN den 27.april ogjeg
vil gerne opfordre så mange som muligt til at møde op - det er vigtigt for
bestyrelsen at vide at der bakkes op omkring arbejdet. Men husk lige at
betale kontingent for 1995/96 på kr. 100,00pr. person ferst.

Den 6.maj afholder Skamstrup Landsbyforening og Møllelauget
loppemarked.Det er et særdeles arbejdskrævende arrangement, så har du lyst
at deltage i en eller flere af de mange arbejdsopgaver, hører vi gerne fra
dig.Landsbyforeningen har været i det gavmilde hjørne og besluttet, at de
første 10.000 kr. af overskuddet deles ligeligt, hvorefter et eventuelt
yderligere overskud ubeskåret skal tilgå Møllelauget. Udgifterne deles
naturligvis ligeligt uanset overskuddets størrelse. Denne flotte gestus fra
Landsbyforeningens side vil jeg gerne takke så mange gange for.

Vi har også denne gang valgt at husstandsomdele "Vingesuset" i Skamstrup,
idet vi er helt overbeviste om, at der må findes flere i byen, som vil støtte
noget så lokalt som en renovering af byens vartegn. Derfor er bladet natur-
ligvis også vedlagt et girokort, som meget gerne må benyttes.

Hanne
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En ny mølle rødvin kom på markedet efter jul. Flere ting gjorde, at vi endnu
en gang valgte at skifte vin. Brugsen ønskede at handle med egne forbindel-
ser og der var forskellige samarbejdsproblemer med den tidligere leverandør.
Vi ønskede en vin meget lig den vi havde - og det har vi fået.

Tilfældigvis hedder den "Petit Moulin" (lille mølle på fransk). En dejlig
Cotes du Roussillon appellation controlee fra Madame Boudau nord for Per-
pignan. Vinen er mørk og kraftig, men alligevel blød og spændende. Den har
en dejlig aromatisk duft og en smag, der i det danske klima gør vinen yderst
anvendelig til dansk mad. Derfor bruges den ofte som "husets vin" på restau-
ranter, En vin alle kan drikke.

Salget af mølle hvidvinen går lidt trægt. Det skyldes muligvis, at vi alle er
opdraget til, at en hvidvin skal serveres fra køleskabet. Det er en dårlig ide
for denne hvidvin, som bliver for tør ved køleskabs-temperatur. Et par gra-
der lunere (kælderkold) er det en frugtagtig, men halvtør hvidvin. God
for dem, der er blevet træt af den søde Piesporter. .

Begge vine kan købes i SuperBrugsen, Mørkøveller ved henvendelse til
formanden tlf. 53.47.53.29.

Møllevin i glasset rinder - møllen sine vinger svinger!

3-flaaker fur Illll kr.
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INDTÆGTER: - 1993 - 1994 ,
Kontingenter 17955 17025 l
Gaver 10525 15671 !

Fonde + tilskud 24000 10000
61645 72984

7900 I 6900

Sammenligning af regnskaber
1992 + 1993 + 1994.

Arrangementer m.m .
Annoncer i "Vingesuset"

-
f(

~,:t/
E!t~,.,,;·.~~1rorli

I

!

i
!
;
r

I
I

I

t

Samlede indtægter· . 61770 122580

UDGIFTER:
Administration
Møllearbejde .
Arrangementer + køb af d.
Annoncer •...............
Forsikring .

122519

1436 I 3517 I 3020I
2500 81737 I 88163
8536 28531 39196

977 i 1048 1228
I
I

530 i 1282 722
I

Samlede udgifter I 13980 l 116117 I 132331 I
I
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INDKALDELSE TIL

Ordinær generalforsamling
den 27. april 1995 kl. 19.30
i Skamstrup Præstegård

Dagsorden ifølge vedtægterne:

l. 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 revisor.
9. Eventuelt.

Ifølge vedtægternes §6 skal der til bestyrelsen på ulige årstal vælges 3
personer. På valg er derfor: Ruth Christensen, Hans Husballe, og Bent
Larsen. Alle modtager genvalg.

Der skal vælges en ny suppleant og en revisor. Begge vælges for 2 år.

Stemmeret har kun medlemmer, der forinden generalforsamlingen har
betalt kontingent for 1995 og kun ved personligt fremmøde.

Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlige og bestyrelsen i
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.

HUSK BETALJNG AF KONTINGENT
KR. 100,00 PR. PERSON
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SÅ ER DER

LOPPEMARKED

6. MAJ 1995

KL. 10.30 - 16.00

I DET GAMLE MEJERI

SKAMSTRUPVEJ 27.

SALG AF KAFFE, TE , ØL, MØLLEVIN ,
SODAVAND ~:...---
KAGER $'<'"
PØLSER 10:::f "
SLIK l.
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Husk - betaling af kontingent for 1995/96
100,00 kr. pr. person
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Skamstrup januar 1995.

REGNSKAB FOR SKAMSTRUP M0LLELAUG ÅRET 1994.

INDTÆGTER

Kontingenter kr. 17025,00
15671,22
10000,00
72984,75

6900,00

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

SIAMSTRUP MØlLELAUG
Bestyrelsen.

UDGIFTER

Administration kr 3020,05
Møllearbejde + overtagelse. kr. 88163,58

1
Arrangementer + køb af div. kr. 39196,73
Annoncer kr. 1228,50
Forsikringer kr. 722,50

Indtægter ia1t kr. 122580,97 Udgifter ia1t kr.132331,36
Årets underskud kr. 9750,39

Balance ~~~=1~~~§Q~2Z...........................~~~!~~~§Q~2Z

STATUS PR. 31.12.1994.

Beholdning pr. 1.1.1994 kr. 54192,11
Underskud året 1994 kr. 9750,39

~~;;;~;~~~~~~~g=~~;=~~;l~;l22~=~~;=~~~~l;~Z
Indestående på girokonto kr. 41958,03
Kontantbeholdning kr. 2483,64

~~~~~=~~;=~;l;~22~=;;;;;;;;;;;=~~;=~~~~~;~Z

~u,~Skamstrup den 16.01.1995: ?C~~

Ovenst ående re

Ruth Christensen, kasserer Christensen, formand

~r revideret og fundet i orden den 1995:
7· . ~~"y I 1 -.' ,i::-j:,J~~'1C( /'(;;X;{J(

~j Nitschke, tevisor.Erik Jdhansen, revisor
l
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HUSKESEDDEL
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VI EP. I GANG NED ~O~8E REPELSERNf
TIL VOt<ES LOPPEHARrED OG BEPER
JER AU.E OM AT STØTTE VEnE
STORE ARRAN6fHENT - DET VÆRE:

00M HJÆLPERE ELLER. BARE VED
AT FORÆRE os EFFEl<-:ER TIL HAR/(EDET!
VI I-fÅBE:R 16EN PÅ SToR TIL5LUiNI~G
OG GLÆDER OS TIL VET kOMNENDE
FÆLLESSKAB.
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PÅ HARKEDUDVALGETS VEGNE

Eui1t Ch0~

1'1. HARTS I
23. APRIL I
FRA «. 13°0 INDSAHLltVG AF EFFEkTER

I SKAHSTRUP OHRÅOn
UD6NByS.' kONTAKT VENLl6'ST

BIRTE LARSEN: 53 4::;4255
RIATH CH~ISTEtvS€IJ:53!t7 5'329
EFFEKTEr<NE kAN 06SÅ AHEvtefS

(EFTEr< AFTALE HED OV6NSTJfEtJOf)
I L.AO{N HOS ERII( JOHANSfN.

125. APRIL 1 SIDSTE TI L NElVIN6SFRIST Til
M>RNEDYRSkUE OG AfTE NFEST .

SORTERING AF LOPPeR
+ DIV· FoR&:RE [>ELS6R

15. HAJ kl. 1'100
1 FÆLLESMøDE roR ALLE

liJÆtPIORE I LADEN SI<AHSW.lAfVZ

12 -5. HAJl

lb. HAJI kl. 1030
_ -1000 HARKEDfT

kL. 19oo AFTf/IJFEST
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Mølledagbogen fortæller:

Endnu et halvt-årstid er gået og det er tid at føre MØLLEDAGBOGEN
a'jour. Men først en undskyldning til Tomved Y's Mens Club, som jeg fejl-
agtigt i farten forvekslede med en anden forening i sidste dagbog. Det var fra
Tomved Y's Men's Club møllelauget fik en not gave på kr. 2.500,- i april '94
og ikke fra Lions Club. Så skulle det være på plads og - endnu en gang Tak!

Men tilbage til slutningen af SEPTEMBER '94, hvor denne mølledagbog
begynder:
Poul Erik Rasmusen tager på ferie i Australien, men hans mandskab fortsæt-
ter med diverse opgaver på møllen Det lakker mod efterår og meget skal
endnu nåes inden vinter og julemarked. 40 ansøgninger til private fonds sen-
des afsted!

OKTOBER starter med arbejdsdag. Der ryddes op og males. Bestyrelsen
planlægger andespil ogjulemarked så småt. Vi får bestilt tømmer til forar-
bejdning af gulvbrædder og endnu en gang får vi god brug for Erik Johansens
maskiner på værkstedet. Måneden slutter med andespil. Det er vores første af
den slags. Vil det løbe rundt? Forsamlingshuset fyldes fredag den 28. og re-
sultatet bliver et not overskud på 4.000 kr. + en gave på 1000 kr.! Tak til
sponsorer for gaver til lotteri og til Inger Olsen for pasning af ænder - de var
virkelig fine!

Vi har ved månedens udgang fået 15 svar på fondsansøgningerne. Alle nega-
tive! Så går det bedre med kontingenteme 15-20 medlemmer følger opfor-
dringen om at få indbetalt. Nævnes bør det også, at vi får en god ekstra-ind-
tægt på 6.300 kr. for salg af resterende spåner.

Forste week-end i NOVEMBER er travl. Der er vinsmagning i brugsen
fredag og arbejdsdag lørdag. Inventar tages forsigtigt ned, der males vinduer
og døre - ryddes op. For snart skal der lægges nye gulve på de nederste eta-
ger. Dette sker i løbet af de kommende uger. Bestyrelsen holder møde og
forbereder julemarked, og sammen med landsbyforeningen lægges rammerne

6

S
MdLl[DAG
SøNlJAG TI.18jUHi

Copyright: DANSK MØLLED.\G 1995

også i år vil vi deltage i dette gode arrangement.

Tilslutningen til sidste års arrangement var ikke så god, men det håber vi, at
der rådes bod på i år, hvor turen går til Lumsås Mølle.

Vi mødes hos Erik Johansen. "Det Gamle Mejeri", kl. 12.00, geme medbrin-
gende kaffe, hvorfra vi i egne biler kører til Lumsås Mølle,

Tilmelding er ikke nødvendig - så derfor: Mød bare op og få en hyggelig
eftermiddag.

INDSAMLING AF EFFEKTER VI KOMMER OG AFHENTER EFFEKTER TIL

LOPPEMARIEDET

19. MARTS + 23. APRIL
I SIAMSTRUP - OMRÅDET

FRA KL. 13.00

EFFEKTERNE KAN OGSÅ AFLEVERES I LADEN

HOS ERIK JOHANSEN.

EFTER AFTALE MEl): BIRTIIE LARSEN - 53474255

eller
~.- RUTH CHRISTENSEN - 53475329

19
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for loppemarkedet i '95 fast. Sidst i november og først i DECEMBER hol-
des ekstra arbejdsdage. Der er mange tind, der skal på plads inden julemar-
kedet og de nye gulve skal behandles. Vi må love for Henry Bisgaard, Knud -
og Poul Pedersen, Henning Hansen, Bent Larsen, Poul Daugaard og Co
som bare er der, når der kaldes!

Sidste år havde vi som mål for istandsættelsen af møllen at få den ydre be-
klædning fornyet. Det nåede vi og lidt til, idet vi også har lagt nye gulve inde
i møllen Næste skridt er herefter at få hat på møllen, hvilket vi satser på sker
. o
1ar.

Og så er der julemarked! Den 11. og 17. december med forberedende arbejds-
dag den 10. Igen er mere end 40 personer involveret med det ene eller det an-
det, og de er med til - sammen med 3-500?? besøgende at give en omsætning
på 30.000 kr. og et nettooverskud på 20.000 kr. Utroligt flot! Tak til alle,
som hjalp til.At sætte møllehatte i stand er et stort håndværksmæssigt arbejde. Det nem-

meste ville være at bestille en møllebygger, men det er pengekassen ikke stor
nok til - endnu - så vi må gøre det på en anden måde. Juleaften får vi en julegave til møllelauget. 500 kr. fra Karen Fredborg og

Troels Gyldenkærne , Vinhuset. Tusind tak.

Bygningen af hatten er gået i gang. Poul og Co. har lavet 16 nye limtræs-
spær til hatten. Spærene er fonnet efter hattens færdige facon som et løg.
Møllehatten er bygget op som møllekroppen. Et skelet af spær og mellem-
stykker beklædes med tynde brædder, hvorpå der sættes spåner. De skal være
kortere end spånerne på kroppen (2/3) for at kunne følge hattens facon.

Tilbage i 1994 er blot oprydningen i møllen efter julemarkedet. Det går-
omend lidt trægt, for vi har alle meget at se til i denne tid. Hans og Bent får
samtidig målt op til møllehatten. Nu har vi penge igen og skal i gang efter.L,__
nytår.

JANUAR '95: Poul Daugaard og Co. vil bruge penge! Så straks i det nye år
påbegyndes arbejdet med møllehatten. Der laves skabeloner og limes spær.
Det bliver spændende at følge fortsættelsen. Bestyrelsen mødes den 16.
Regnskabet er afsluttet Vi får et underskud på knap 10.000 kr., men runder
året godt takket være en kassebeholdning pr. 1.1.1994 på 54.000 kr. Årets
indtægt blev på 122.000 kr. og udgifterne på 132.000 kr. Men der blev også
udført meget arbejde i 1994. Hanne og Ruth repræsenterer møllelauget i fæl-
lesudvalget med landsbyforeningen omkring loppemarkedet. Udvalget er
langt inde i forberedelserne allerede nu. Januar slutter med et dejligt tilskud
til møllehatten på 7.500 kr. fra Carlsbergs Mindelegat. En virkelig god start
på 1995.

Hvordan møllenhatten skal kunne drejes har vi drøftet en del. Skal den selv
kunne dreje (vindkrøjer) eller skal den drejes manuelt (håndkrøjer). Skam-
strup Mølle har først været med håndkrøjer, men er siden påbygget vindkrø-
jer. Vi er stemt for, at der skal vindkrøjer på igen. Det giver en "levende"
mølle, der selv drejer for vinden

En af de øvrige opgaver ved møllen er at få det udvendige murværk gjort helt
færdigt. Hertil får vi brug for nogle ekstra hænder på et par arbejdsdage, hvor
også andre større og mindre opgaver skal klares.

Hans
Mød derfor op til arbejdsdagene den 22.april og 10.juni - begge
dage kl. 9,00, hvor vi mødes ved skurvognen.

FEBRUAR og MARTS er hurtigt overstået Alt ligger lidt stille, men
foråret er på vej og med det: ny energi, nye opgaver og arrangementer - og vi
er klar til at tage fat igen.

John

7
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DE STØTTER OS

B0RNE-DYRSKUE

17

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

HUSK: du skal selv tage bur eller
--- fartøj ring med.

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

TILMELDING; I 25. APRIL I
Til: Sonja Christiansen

53474152

El.: Ruth Christensen
53475329.



Skamstrup Mølle anno 1959

Dette flotte og yderst nostalgiske billede har vi modtaget fra Bertha Nielsen,
en tidligere Skamstrup- borger. Tak for det!

16

Frede Vind tømrer-ogsnedkermesterApS

53475632
Nybygning - Ombygning
Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb. - Gulvbelægning
Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og uden for standard mål.
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Bygge·Centret

Jyderup
Tømmerhandel a/s
Drivsåtvej 4 . 445D Jyderup· TIL 59276150

I '9

DENDEK
• til godt byggeri

MørkøvfJ urerforretning ApS
anbefaler sig med alt murer,
støbe- og kloakarbejde.
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MØRKOV MASKINFORRETNING "Is
J. V. Lanen Tlf. 53 47 5016

AGGERSVOLD SAVVÆRK
TELF. 59 27 6063· BILTLF. 30538263

- 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 træffes mand-fred.
kl. 7.00·7.30' 12.00-13.00 '16.00-16.30 på tlf. 59 276063

-tænk lokalt
når du handler

MINI-MARKED
din butik i Skamstrup

ÅBNINGSTIDER:
Hverdage: 7-17.30
Lørdage : 7-12.00
Tlf.: 53475315.

I SH~~V~2~1fI---
1Mm IICI 4440 Mørkøv • •

VA Telefon 53 47 59 00

HetJjandubnl"""~i~ ,,'
10
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AFTENFE,ST. .. t~
~_r~~~
~}lVED,f ~

L O P P E M A R K E D E T

6. MAJ 1995
KL. 18.00 - 24.00

~f~~ TIllIELDING: ~ 25. APRIL

~~
HANNE BACH 53475307TIL:
KAREN CLAUSEN 53474612

RUTII CHRISTENSEN 53 47 53 29El.

'~(0':1~J1prf
(~~ i(:,ur-.:.v o,·oom.'

PRIS: VOKSNE: KR. 60.-

BØRN: GRATIS

I PRISEN ER INKLUDERET: STEGT PAITEGRIS (alt/hvad du kan spise!)

MUSIK TIL DANS
KAFFE + TE •

DER MEDBRINGES: BESTIK + TALLERKEN

TILBEHØR TIL KØDET

DRIKKEVARER KAN KØBESCØl, VAND,MØLLEVIN)

({~w:: 6
\, "".- ~(t •. ':'.?11 k ,,'U~;~~~[JC.:-----

VI HÅBER PÅ EN STOR TILSLlITNING,SÅ VI KAN
RUNDE DAGEN AF MED HYGGELIGl SAMVÆR!

markedsgruppen

15



Til opslagstavlen

22.april Arbejdsdag på møllen - vi mødes ved skurvog-
nen kl. 9.00.

23.april Indsamling af effekter til loppemarked

2S.april Tilmeldingsfrist tilloppemarkedets børne-
dyrskue og aften fest.

27.april Møllelaugets ordinære generalforsamling i
Skamstrup Præstegård kl. 19.30

6.maj Loppemarked kl. 10.30 - 16.00 og aften fest
kl. 18.00 i "Det Gamle Mejeri", Skamstrup.

10.juni Arbejdsdag på møllen - vi mødes ved skurvog-
nen kl. 9.00.

18.juni Dansk mølledag - vi mødes hos Erik Johansen.
"Det Gamle Mejeri" kl. 12.00.

Husk - vi sælger fortsat labeis til bilen, T-shirts og
postkort til fordel for møllen. Ligesom møllevin. både
hvid og rød, stadig sælges i SuperBrugsen, Mørkøv,
til 100,00 kr. for 3 flasker.

Husk - betaling af kontingent for 1995/96
100,00 kr. pr. person

14

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

0872415

/liI\~
BATEC solvarme

( I I \C~ '" '" ""
. EN INVESTERING DER VARMER!

FA OPTIL

10.000 KR.
I tilskud til dit nye

-&l '""",,,"0:\ SOLVARMEAILÆG

VVS. Mørkev
earlqnadoel1
v/Poul E. Madsen

Telefon 53 47 50 64

()J
ØSTIFTERNE FORSIKRING

Assurandør

Stig Arnholt

Jydbækvej 2 - 4450 Jyderup
Tlf. 59276507

GÅ TIL FAGMANDEN
MSRKSV TAPET & FARVER

Hovedgaden 37
4440 Mørkøv

Tlf. 53 47 57 60

Skamstrupvej 1 . 4440 Mørkøv

:!Iøllruht

3 f laalu-r for IUU kr.
11



STATOIL
STATOIL Servicenter
LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 53 47 53 56 Bil: 30 53 34 56

BENZIN' DIESEL· AUTOGAS . VASKEHAL
KIOSKVARER . BILTlLBEHØR
FLASKEGAS· PETROLEUM' AUTOREPARATION

ALKØB
Mørkøv

Tlf. 5347 51 62
Alt i spil -

det er lige os

MORKOV-HALLEN

Skamstrupvej 5 . 4440 Mørkøv

.Telf.53475512

Elvigsvej 5.4440 Mørkøv. Tlf. 53 47 54 1
Biltlf. 30 24 21 76

KURTFREDERIKSENI.
Entreprenør

~

* Tipsstempler
* Alpo

Selvfarvende stempler

* Plasticstempler

Tlf. 53 47 40 05
~Shell .* Entreprenør

* Aut. Kloakmester
* Jord - Beton - Kloak

AUTOVÆRKSTEDET STENHØJ
4440 MØRKØV
Tlf. 53475033

- Aut. El-installatør

Mørkøv Offset-
og Bogtrykkeri
Jernbanevej 12, Mørkøv
TELEFON 5347 5200

Mørkøv: Ringstedvej 7

12 3 Flasker Skamstrup Møllevin rød/hvid: kr. 100,-!

Mikkelsen
Hovedgaden 18

Mørkøv

53475093
Vagt 30 53 21 39 13


