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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 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

Henry Bisgaard, Svalevej 2,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.57.86

"Vingesuset" udgives af Skamstrup Mølleiaug.

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, anncncerer - kort sagt til alle,
som med en hjælpende hånd, med positive tilkendegivelser eller
økonomisk er med til at bevare Skamstrup Mølle.

------------~---o
Nr. 1 April 1997
6.Argang

iKfle"U~6et

~/ .~-- •....
~ --::......• -- .- -_.-:
, -- ..__ ... - .•••••<

> -' --.--~
..-' _.

_-:-~".- ~ .. , .•..

-----=.~~ ..

. -_::..-'-. .....

~=-:-.\:)



.~~~~~ ~.l,/.w« -~~)\\ .~~I"po." ~V\~_ ·~'l/!\\\~"~J ~'~
S1 ~ o~:ro)~
• 1~'1~1'Kære møllemedlem. ru . ,)(\,i1I1/1

.~ •. \M. : {r,. ,

Med dette "Vingesus" - nr. 10 i rækken - følger invitation til vores 5.
ordinære generalforsamling. Fra bestyrelsens side glæder vi os til at frem-
lægge rapport og regnskab for det forløbne år, og håber på din opbakning.

SAMMENLIGNING AE MØllEREGNSKABERNE

I.I'tDIÆGTER 1992 1993 1994 1995 1996
KONTINGENTER 13450 17955 17025 18400 16600
GAVER 24046 10525 15671 2553 17476
FONDE o 24000 10000 7500 25000
ARRANGEMENTER 21974 61645 72984 93058 68884
ANNONCER 2300 7900 6900 7600 7600
LALI .6.1.1.1Q 122025 122580 .12.9.1.11 135560

UDGIFTER

ADMINISTRATION 1436 3517 3020 2937 3082
MØllEARBEJDE 2500 81737 88163 13270 66062
ARRANGEMENTER 8536 28531 39196 55391 26250
ANNONCER 977 1048 1228 1711 2118
FORSIKRINGER 530 1282 722 3969 2737
LALI 13.91..9... 116115 132329 'll2.11L 100251
OVERSKUD 47790 6402. -9750 51833 35308
SAMLEDE INDTÆGTER 17 9,1992-3112,1996 - 571541

SAMLEPE UPGlFTER 17 9.1992-3112~1996 = 439959

Generalforsamlinger plejer jo ikke ligefrem at være tilløbsstykker - med-
mindre der er "gris på gaflen" eller problemer! Det kan vi ikke byde på !
Derimod kan vi byde på kaffe og kage (!) - og ikke mindst en god og
hyggelig aften med de nyeste oplysninger om det, som beskæftiger os i
øjeblikket: Arbejdet med genopbygningen af møllehatten.

Uden at skulle afsløre aftenenens indhold er det godt at kunne konstatere,
at vi i møllelauget har haft endnu et godt år, arbejdsmæssigt som økono-
misk. Vi tæller p.t. 162 medlemmer, har haft den hidtil største indtægt i
vores forenings korte historie, og vi arbejder os stille og roligt frem mod
det mål, vi har sat: Restaureringen af Skamstrup Mølle.
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Der er god grund til på denne plads at rette en stor tak til alle tålmodige
og trofaste medlemmer, sponsorer og bidragydere. Uden dem var det
umuligt at opnå et godt resulatat. Også tak til de mange, som gang på
gang støtter og hjælper, når vi inviterer til arrangementer. Også tak, om I
vil tage godt imod vedlagte girokort - det gælder medlemskontingent for
1997/98 og lyder fortsat på kr. 100 pr. person.

Noget tyder på, at der også skal tages afsked på denne side. Hans
Husballe, nuværende næstformand og medlem afbestyrelsen siden starten
i 1992, har af arbejdsmæssige grunde ønsket at forlade bestyrelsen denne
gang. Ligeledes har vores redaktør, Hanne Bach, "sagt sin stilling op"!.
Efter 10 numre af "Vingesuset" er det slut. En stor tak til såvel Hans som
Hanne for jeres indsats. I efterlader nogle opgaver, som det kan blive - og ønsker Jer en rigtig god sommer.
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INDTÆGTER OG UDGIFTER I PERIODEN 1.9.96 - 1.3.97
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svært at fa taget vare på - men: vi håber det bedste. Iøvrigt skulle jeg
kende jer godt nok til at vide, at I ikke helt slipper grebet om møllelauget,
men fortsat vil lægge kræfterne i på andre områder.

Med disse ord vil jeg ønske alle et godt forår samt en god sommer og
sige: På gensyn til generalforsamlingen og forårets/sommerens arrange-
menter og arbejdsdage.

John

Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag til generalforsamlingen skal
være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 8 dage inden gene-
ralforsamlingen.

Ifølge vedtægternes §6 skal der til bestyrelsen på ulige årstal vælges
3 personer. På valg er derfor: Ruth Christensen, Bent Larsen og
Hans Husballe. De 2 førstnævnte modtager genvalg, hvorimod
sidstnævnte ikke ønsker genvalg. Der skal desuden vælges en
suppleant og en revisor. Alle valg gælder for 2 år.

Stemmeret har kun medlemmer, der forinden generalforsamlingen
har betalt kontingent for 1997 og kun ved personligt fremmøde.

Efter generalforsamlingen vil projektleder Ole Sehneekloth
fortælle om arbejdet med genopbygningen af møUehatten, som
forventes færdig iår. •

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

HUSK BETALING AF KONTINGENT
KR. 100,00 PR. PERSON 3
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Mølledagbogen fortæller:

Det blev nogle travle efterårsmåneder 1996 og nogle stille vintermåneder
1997, der kom til at sætte sit præg på mølledagbogen denne gang. Men
sådan gik det i store træk:

OKTOBER: 2 arbejdsdage blev det til i månedens løb. Vi fik sat
gelænder op, fuget sokkel og murværk m.m. "Vingesuset" nr. 9 var klar til
udsendelse og med det 15 nye fondsansøgninger, hvilket senere skulle
vise sig at indebære en stor overraskelse! Den 26. var Hans og jeg på
Tornved Rådhus ianledning af Lions Club Tornveds 20 års jubilæum. Vi
var der for at modtage et legat på 3.000 kr. i anledning af dagen. En stor
tak til Lions Club for denne gestus! Mod slutningen af måneden holder vi
bestyrelsesmøde. Andespillet forberedes.

NOVEMBER: På månedens 1.dag: Vort 3.andespil. 120 mennesker
forsamiet i Skamstrup Forsamlingshus. I "røg og damp" omsættes 10.000
kr. + en gave til os på 1.000 kr. Nettooverskud ca. 6.700 kr. Tak til alle
sponsorer for præmier og til Hanne og Bjarne på Møllegården for opdræt
af ænder. Den 4. tager bestyrelsen på besøg på Saltoftevænge. Vi får en
god snak med forstander Niels Jacobsen og projektleder, Ole
Schneekloth, og ikke mindst: Et godt indblik i arbejdet med møllehatten.

Og så endnu en "brandstorm"! Natten mellem den 6.og 7. - storm med
orkanstyrke. Det holder det midlertidige tag på møllen ikke til! Vi må
atter i gang. Den 9. får vi samlet mandskab, så møllen påny bliver dækket
af for vinteren. Midt i november modtager vi en flot gave på 500 kr. fra
Anny Krebs, Stigs Bjergby. Hjertelig tak!

De første sonderinger vedrørende kommende transport af møllehat
begynder. Christian Bergman Hansen, Mørkøv, hjælper os på vej med råd
og vejledning.

4

Skamsirup.Januar 1997 Skarristrup Møllelaug
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ÅRSREGNSKAB FOR SKAMSTRUP MØLLELAUG
ÅRET 1996

INDTÆGTER uncirren
KR. 3082.80
KR. 66062.77

ADMINISTRATION
MØllEARBEJDE
ARRANGEMENTER+
SALG AF DIVERSE
ANNONCER
FORSIKRINGER

KR. 16600.00
KR. 15750.00
KR. 1726.57
KR. 25000.00

KONTINGENTER
PRIVATE GAVER
RENTER
FONDE
ARRANGEMENTER +
SALG AF DIVERSE
ANNONCER

KR. 26250.48
KR. 2118.13
KIL-J...TI1..12KR. 68884.06

KR 760000

INDTÆGTER [ALT KR.135560.63 UDGIFTER I ALT KR. 10025 193

ÅRETS OVERSKUD KR. 3530870

BALANCE KR.135560.63 KR.135560.63

STATUS PR. 31.12.1996

BEHOLDNING PR. 01011996 KR. 96274.49
OVERSKUD ÅRET 1996 KR 3530870

KASSEBEHOLDNING PR.3 1.12.1996 KR.131583.19

INDESTÅENDE PÅ GIROKONTO KR. 77664.71
INDESTÅENDE PÅ HØJRENTEKONTO KR. 51610.06
KONTANTBEHOLDNING KR 230842
SALDO PER 31.12.1996 KR. 131583. 19

~L<-SKAMSTRUP DEN 1401.1997 M~ (J(.-tv;feu,,(/tA.
RUTH CHRlSTENSEN,KASSERER

OVENsrAE~;NSKAB ER REVIDERET OG FUNDET I
ORDEN DEN • 1997~ & ø%, ,r.u?~ ;~~.æ
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MØLLEARBEJDSDAGE

Her i foråret vil vi igen lave nogle arbejdsdage. Vi plejer at nå meget,
samtidig med, at vi har det hyggeligt.

Når vi kigger tilbage - hvad lavede vi så sidste år på vores arbejdsdage?
Jo, der var mange opgaver, som blev løst: Nedtagning af tandkrans,
tjærring af spåner, "renovering" af mølletag, stensætning, fugning af
stensætning, opsætning af rækværk, fældning af juletræer og meget andet.

Og hvad er der så at gå i gang med i år? Der er stadig noget tilbage endnu.
I efteråret blev vi ikke færdige med at fuge stensætningen, så her vil vi
fortsætte, ligesom vi ikke er færdige med at installere strøm i møllen.
Rækværket mangler også at blive helt færdigt. Vi vil også gerne have
området omkring møllen til at tage sig bedre ud, så her skal der planeres
og ryddes op. Hvis vi kan nå det, vil det også se godt ud at få tjæret møl-
len i løbet af sommeren.

Arbejdsopgaver der nok af - så vi håber, at der igen er mange som også i
år vil deltage i vores arbejdsdage (nye ansigter er meget velkomne).

Vi har planlagt følgende arbejdsdage:

lørdag den 12.april,
lørdag den 3.maj og
lørdag den 3I.maj

hvor vi - som sædvanlig - mødes ved skurvognen kl, 9.00 til
en kop "så-går-vi-i-gang-kaffe"

Hans
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DECEMBER: Den måned vil gå over i møllehistorien. Ingen tvivl om
det! Ved månedens udgang viser det sig nemlig, at vi brutto har flet
70.000 kr. i kassen på en måned! Først 25.000 kr. fra Constance Fuhrs
Fond, så 25.000 kr. via vores julemarkedsdage og ved siden af det et
ekstra salg af juletræer, møllevin (350 flasker!) m.m. Fantastisk! Netto:
ca. 50.000 kr. i møllekassen.

Men: Det kom ikke alt af sig selv. Igen var der enorm stor velvillighed og
en kæmpe arbejdsindsats bag. Således arbejdede vi 15 mand mJk: i
Torbenfeldt skoven med juletræer, mens 40 personer atter i år var invol-
veret med selve julernarkedet på en eller anden måde. Tak til alle for en
virkelig fin indsats. Vi slutter året med en sammenkomst for de med-
virkende i præstegården. Jeg oplevede det som en hyggelig og god aften.

JANUAR - FEBRUAR - MARTS: De 3 måneder kom til at ligne
hinanden. Vi kører på lavt blus. Ingen arrangementer - blot de nødvendige
bestyrelsesmøder m.m. Men på Saltoftevænge sker der ting og sager:
Møllehatten begynder at tage form for alvor! Det bliver til et par besøg
derude - men: se nærmere andetsteds i bladet. Det samme gælder
vedrørende regnskabet for 1996. Hidtil største indtægt - og, kasse-
beholdningen forbedret, trods stor aktivitet og store udgifter til mølle-
hatten, Det går fremad, ja det gør!

John

Husk betaling af kontingent for 1997/98
kr. 100,- pr. person

~~~
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Så hatten passer ....!!!

~/':'"

En situationsrapport fra produktionsskolen Saltoftevænge i Svebølle, hvor
mølleholdet, p.t. bestående af projektleder Ole Schneekloth og medar-
bejderne Morten, John, Bjarne og Tom, er i fuld gang med at genopbygge
den nye møllehat.

Det store projekt skrider fremad. På nuværende tidspunkt er man nået så
langt, som nedenstående tegning illustrerer. Det har kostet mange
arbejdstimer, men også mange overvejelser. Hele tiden opstår nye
problemer og de skal løses fagligt rigtigt. Det gør Ole Schneekloth og
hans mandskab med møllebygger Jørn Nilsson, Høng, som vejleder.
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Nye krøjeværksbjælker og stoleværk (1.2.1997 Ole Schneekloth)
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vandmølleme - det skulle formales til rugmel. Det var under og lige efter
l.verdenskrig og Lillemøllen kunne ikke skaffe petroleum til hjælpemo-
toren.

Til gengæld kørte vandmøllerne kom til Lillemøllen i Skamstrup, når
vandløbene frøs til is ide hårde vintre.

Senere har der været flere forpagtere af møllen, bl.a. Jacob A. Bay. Han
var født den 8.marts 1888 og blev den 22.august 1914 gift med Marie

, Nielsen.

lA.Bay har iøvrigt ejet mange møller her på Sjælland, bl.a. Tåstrup mølle
ved Holbæk og hans sidste mølle blev Tølløse motormølle.

Bay havde Lillemøllen i forpagtning i årene omkring 1951-53 og
moderniserede møllen med selvkrøjer og selvsvikker på begge vingearme.
Det var en stor lettelse i det daglige arbejde. Han efterfulgtes af Ernst

: Christensen.

Medlem af bestyrelsen, Bent Larsen, kan nok bedre gøre rede for de
seneste år af møllens aktive historie,

Så mange og gode var ordene fra Henning Hansen, Holbæk, og vi siger
endnu en gang tak for det flotte og store stykke arbejde.

Det ville jo nu være dejligt, hvis Bent følger opfordringen og åbner for
den pose guldkorn, som vi ved han har om møllen.

Andre er selvfølgelig også velkomne med oplysninger fra "de gode gamle
dage", da møllen arbejdede, Det er jo som tidligere nævnt ikke kun
møllen vi ønsker at bevare, men også historien bag. Så fat pennen eller
grib telefonen - vi er gerne behjælpelige med selve skrivearbejdet

19
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Lillemøllen i Skamstrup:

Møllen er tidligere beskrevet i "Vingesuset", men her er et lille
supplement til dens historie:

Gårdejer Jens Peter Jensen købte møllen i 1872. Han flyttede den 2 km.
mod øst fra Birgittehøj til sin nuværende plads på Gerrebjerg. lP. Jensen
drev selv møllen til omkring 1880, hvorefter den blev bortforpagtet.

I 1902 overtog sønnen
Oluf Jensen møllen. Han
drev den selv indtil 1927,
da den blev forpagtet af
Aksel Theodor Rasmus-
sen. Han var født den 9.
oktober 1889 i Snesere
sogn og blev gift den 26.
august 1919 med Dorthea
Marie Christensen.

Omkring 1918-20 arbejde-de møllersvend Chr, Frederiksen på møllen.
Han fortæller i bladet "Jul i Kalundborg" 1975, at det var den bedste
mølle, han havde kørt med. '

En nat han arbejdede i møllen, kom møller Oluf Jensen op i møllen, der
kom han ellers sjældent, men han var på hjem fra et møde, og ville se,
hvad møllersvendene lavede. "Nå," sagde han, "det ser ud til, at du har
nok at bestille!" "Ja," svarede Christian, "jeg er jo nødt til at arbejde, når
det kun blæser om natten." Så sagde mølleren: "Du fortjener at få noget
mere for dit arbejde. Du skal have 20 kr. mere om måneden, hvis du er
tilfreds med det." Det var Christian godt tilfreds med - han havde iøvrigt
ikke klaget over lønnen.

I den periode havde Lillemøllen et samarbejde med vandmølleme ved
Kongens møller. I vindstille perioder kørte Lillemøllen rug til

'18

For tiden arbejdes videre med selve den løgformede hat. Nye spær og nye
trimpler (vandrette "spær") forarbejdes og "kongen" = toppen (en
"egetræsklods" på ca. 70 kg!, smukt forarbejdet) er færdigdrejet på en
speciallavet drejebænk. Om kort tid rejses spærrene og så skal der holdes
rejsegilde! Derefter forestår selve beklædningen af hatten med
dækbrædder af lærk og spån af tujatræ. Mekanikken til krøjeværket skal
etableres m.m. Ved siden af arbejdes med ekstraopgaver. Således er et nyt
hejsehjul næsten færdiglavet. .

Hatten har en færdig diameter på ca. 4,8 m, en højde på ca. 4,5 m og en
vægt på anslået 10 tons! Så kom ikke og sig, at det ikke er vigtigt, at
hatten passer - første gang! !

Arbejdet med møllehatten forventes færdigt i sensommeren. Så forestår
den problematiske transport til møllebakken i Skamstrup. Et specialfirma
har påtaget sig opgaven at tranportere hatten til Skamstrup og løfte den på
plads. Pris ca. 25.000 kr. Men inden selve påsætningen skal de sidste ting
(aksel, hjul, tandkrans m.m.) monteres på stedet. Da vil der være lejlighed
til at at fa et godt og tæt indtryk af den enorme hat med. de mange
specielle konstruktioner m.m. :

Vi glæder os til dagen, hvor hatten løftes på. Det vil ske under stor
festivas - og vore møllemedlemmer/venner skal nok fa besked! '

Ole Schneekloth tænker!
Forståeligt nok! En
egetræsklods (bjørnen) til
20.000 kr. må ikke skæres
forkert!

7



Bjørnen i færdig form. En
god "vippe" for Morten,
Bjarne og John!

Hatterammen .er samlet
med bunden i vejret. Nu
skal den have nye "sko"!

8

John er i gang med
bjælkerne til krøjeværket.
Bjarne skærer op til nye
spær.

Bjergbygård vandmølle:

Godset i Stigs Bjergby har haft sin egen vandmølle, men jeg ved iøvrigt
ikke noget om dens historie.

Brokøb vindmølle:

Ved vejen mellem Brokøb og Kajemose har stået en vindmølle, men jeg
kender ikke dens historie.

i I 1805 fik Jens møller kongelig privilegium til at bygge en stor hollandsk
i vindmølle med et vingefang på 36 alen og samtidig et grubbeværk
II (=skallekværn m.m.)

I

Stormøllen iSkamstrup:

Møllen blev bygget på
grunden, som nu er
Munkholmvej 7 iHolbæk.
Siden ca. 1770 havde der
stået en stubmølle på
ejendommen.

Omkring år 1900 købte
nogle bønder i Skamstrup
møllen og flyttede den til
Skamstrup.

Her blev den genopbygget ved Sømingevejen. Dermed havde den gamle
mølle i Skamstrup (Lillemøllen) fået en konkurrent. Det skulle dog vise
sig, at to møller iSkamstrup var for meget.

I de dårlige tider i 30-eme forfaldt møllen og omkring 1939 blev møllen
købt af ejeren af Lillemøllen, Oluf Jensen, og han lod Stormøllen nedrive.

17



Oprindelig har Tomved
haft en vindmølle - den var
forpagtet af Carl Chr.
Mortensen fra 1916 til
1930, da møllen blev
nedlagt. C.C.Mortensen
var født den I5.april 1875
iSlagelse.

Gennemgangen af Tornveds møller slutter i dette nummer med disse
oplysninger fra Henning Hansen:

Tornved vindmølle - motormølle:

Den 8-kantede kæmpe
egeklods bliver til en smuk
forarbejdet konge ved
hjælp af en speciallavet
drejebænk, en skabelon og
en - motorsav! John og
Tom ifuld koncentration.

Til slut en hilsen til mandskabet på Saltoftevænge med en foreløbig tak
for vel udført arbejde og vel-gennemtænkt arbejde indtil nu.

Da vindmøllen blev nedlagt lod Mortensen selv bygge en motorrnølle.
Trækkraften var en 20 hk diesel motor fra Bukh i Kalundborg og
motormøllen havde to kværne og en valse.

John

P.S. Jeg skulle hilse og sige, at enhver er velkommen til at kigge forbi på
produktionsskolen og se møllehatten under opbygning!

Dette er oplyst til bogen "Danske Møller", 1934, men hvordan historien
har formet sig siden, ved jeg ikke.

Stigs Bjerby vindmølle:

Lidt øst for Ny Bjergby har
stået en hollandsk
vindmølle bygget af
møller Albert Larsen.

I 1931 byggede møller
Peder Pedersen et
motormølleri drevet af en
12-14 hk motor fra Bukh i
Kalundborg.
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~~in fra lIkamstrltp Bløl~~'-1':Jp;~
~~~I december fik vi endnu en sending rødvin hjem - denne gang fra P~rtug~l!"'~bL~

En anden type rødvin, en klasse bedre end de forrige år.

Vinen er en portugisisk "Reserva dos Amigos", årg. 1990, slotsaftappet
og med Skamstrup Mølles egen etiket. En let drikkelig, rund og behagelig
vin med en saftig og tyldig karakter uden hverken aggressive syrer eller
skarpe kanter. Vinen har stadig en del frugtsmag i behold og en snert tannin
og træ, der giver den struktur og understreger dens krop.

Vinen produceres af det traditionsrige Caves Vidigal i det midtvestlige
Portugal omkring Leira.

Altså køb •.•.•...
vin til gave og fest

Skamstrup Møllevin er bedst

3 flasker kr. llO,-
iSugerBrngsen, Mørkøv, eller hos John Christensen.

9
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DE STØTTER OS

KURTFREDERIKSENI.
Entreprenør

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

Tlf. 53 47 40 05roK'E~
Kør dansk

~ ~ DK-Benzln MørkøVi:·~DK""· be cg fim DII\lgIIIId
1II'•• , .••• ~1I10 krliIIIt ••• 4440 ••••••••

I :Kor D"nsk i':"':;::: ! ....----- .....,q••••.

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

l
f

L

BRØD

F R A

LANDBAGEREN

SKAMSTRUPVEJ 35

T L F. 534 7 5 366
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Skamstrupvej 5.4440 Mørkøv.

STATOIL
STATOIL Servicenter
LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 53475356 Bil: 30 53 34 56

M0RXØV-HALLEN

. Teli. 53 47 55 12

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

I

ALKØB
Mørkøv

Tlf. 5347 51 62
Alt i spil -

det er lige os

* Tipsstempler
* Alpo

Selvlarvende stempler

* Plasticstempler

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

Mørkøv: Ringsledvej 7

14 3 Flasker Skamstrup Møllevin rød/hvid: kr. 100,-!

I
I

Frede Vind tømrer-og snedkermester ApS

53475632
Nybygning - Ombygning
Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb. - Gulvbelægning·

Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vindu'er
i og uden for standard mål.

• TeMAf''''''lIl)ol •-••gl:~ -
•et
C
et...
et~
El..

Ilt
Z
'"o
"...JI•JI••...
C
'"

• SNfDkU.AAlf)Of •

~

Bygge-Centret

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

,- til godt byggeri

Mørkøv
~ urerforrelning ApS

1:1

ii'fI<"l~~l"II
Kloak og beton: ,

. AUT. KLOAKMESTER:
Vagn Rasmussen. Telefon 53 47 54 74.
Murerarbejde:
Per og Walther Jensen
TIf.S3474119-5347'S763
Forretnlngstlf. 53 47 52 56, bedst mell. 7.00-9,00.

anbefaler sig med alt murer,
støbe- og kloakarbejde.
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BATEC solvarme

(! I I \c>· '" "'.~
~E~V)"E;2::ERING DER VARMER!

FAoPTIL

10.000 KR.
itilskud til dit nye

-.~ ~'---r];\ SOLVARMEAILÆG

VVS. Mørkøv
earl ~ad.~e",
v/PoulE. Madsen

. Telefon 53 47 50 64

()J
ØSTIFTERNE FORSIKRING

Assurandør

Stig Arnholt
Jydbækvej 2 . 4450 Jyderup

Tlf. 59276507

GÅ TIL FAGMANDEN
MØRKØV TAPET & FARVER

Hovedgaden 37
4440 Mørkøv

TIt. 53 47 57 60

Skamstrupvej 1 , 4440 Mørkøv

F'tedetr.ik<1eJ! ~ ,
HlaeeJe 5iu«a

Lindholtvej 10, Skamsirup
4440 Mørkøv
Telefon 53 4742 51
Mobil 40 51 39 46

12
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G MØRKOV MASKINFORRETNING "h

J. v. Lanen TIL 53 47 5016

~11I1I5

AGGERSVOLD SAVVÆRK
TELF. 59 27 60 63· BILTLF. 30 53 82 63

- Brændesalg direkte fra skov -
TILBUD GIVES! .

ABNINGSTIDER:
Mandag·torsdag kl. 7.00'15.30
Fredag kl. 7.00'15.00
- eller efter aftale

SKOVLØBER ThorklldWtsbech træffes mand.·fred.
kl.7.00-7.30-12.00'13.00 ,16.00,16.30 på tlf. 59 27 60 63

-tænk lokalt
når du handler

MINI-MARKED
din butik iSkamstrup

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

I SUZUKI
Holbækvej 206

•• mlKl 4440 Mørkøv
VA Telefon 53 47 59 00

·Hif'K.II'altlJ"l1ll!iI:~~?'

m••
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