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Formand: John Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv, Tel. 59275329
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4440 Mørkøv, Tel. 59 27 54 27
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4440 Mørkøv, Tel. 59 27 53 29

Sekretær: Gitte Husballe. Skamstrupvej 30, Skamstrup
4440 Mørkøv, Tel. 59275391

Øvrige Med-
lemmer: Hanne Storgaard, Tømmerupvej 8

4440 Mørkøv, Tel. 59279057
Henry Bisgaard, Svalevej 2,
4440 Mørkøv, Tel. 59 27 5786

"Vingesuset " udgives af Skamstrup Møllelaug.
Redaktør: Ruth Christensen

Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Mølle.
Gør brug af møUelaugets postgirokonto

0872415

Vi siger tak til alle, som støtter projektet. Det være sig bidragydere,
m ølle venn er, medlemmer, sponsorer, annoncører- kort sagt alle,
som med en hjælpende hånd, med positive tilkendegivelser eller

, økonomisk er med til at bevare Skamstrup Mølle.

-----------------------p
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I.flg. Storm P. er det som bekendt svært at spå. Især om fremtiden! Det
gælder også hvad møllearbejdet angår. Her gik vi i bestyrelsen og forbe-
redte så småt en stor dag på møllen: Dagen, hvor møllehatten skulle sættes
på. En rigtig "folkefest" skulle det være, først tænkt i sommerens løb 97,
senere håbet i efteråret. Men nej! Spådommen gik ikke i opfyldelse, flere
ting gik anderledes end tænkt og da sygdom også kom i vejen på Saltofte-
vænge, måtte vi udskyde vore planer.
Straks derefter skulle arbejdet med vingerne være påbegyndt, træ skulle
have været anskaffet, vingerne skulle have været færdige i foråret/somme-
ren 98 - men nej!
Det er svært at spå! Men det er dog heller ikke det, som vi bygger på i
bestyrelsen, tværtimod: det er realiteterne. Og realiteterne siger altså, at vi
må være tålmodige en tid endnu, og i stedet glæde os over, at arbejdet
på Saltoftevænge igen er i gang efter en pause på 3 mdr. Opbygningen
af møllehatten skrider fremad og måske kan vi fejre den store dag i som-
meren 98.Vi håber og tror det!
Hvad vi derimod ved, er at efteråret lægger op til nye aktiviteter. Snart
har ænderne vokset sig store ude på Møllegården, og er dermed klar til
ANDESPll. den 31.okt. Arbejdsdage er der også, den 25. okt.,15.nov.
og 13.dec.
Den 15. nov. skal alle "mand" af hus, for at arbejde med juletræer i skoven.
Derefter følger årets JULEMARKED over 2 dage h.h.v. den 14. og 20. dec.
Jeg opfordrer alle - nye, som "gamle" hjælpere til at give en hånd med. Meld
jer selv, det letter arbejdet! Jeg opfordrer også de, som endnu ikke har betalt
kontingent for 97/98 til at få det gjort. Girokort vedlægges bladet til
"skyldnerne"! ••
Fremtiden er nemlig sikker - men svær at spå om! Ifl ~-

John. ~

HUSK ARBEJDSDAGENE:
15. NOVEMBER
13.DECEMBER hvor vi - som sædvanlig -

mødes ved skurvognen kl. 9.00
til en kop "så-går-vi-i-gang-kaffe"
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INDTÆGTER OG UDGIFTER I PRIODEN 1.3.97-1.10.97
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I SKAMSTRUP FORSAMLINGSHUS
FREDAG,DEN 31. OKTOBER 97
KL. 19.30
FOR AT VINDE BYENS BEDSTE 20
ÆNDER
OG SAMTIDIG STØTTE DEN FORTSATTE
RESTAURERING AF SKAMSTRUP MØLLE.

HVOR?
HVORNÅR?

HVORFOR?

I Møllerfamilien !
Landsbyens møller bar navnet Sten, I daglig tale
kaldte beboerne ham Møllesten, Hans kone, som
var ældre end sin mand, kaldte ham Runesten,
Deres halvvoksne søn, som sammen med andre
knægte holdt meget til på byens gade, kaldtes
Hjørnesten, og datteren, som var meget forkæ-
let. lød navnet øjesten, Så var der de to små,
som var tvillinger, dem kaldte man for Småste-
nene,

KOM OG VÆR l\1ED!VI SKAL GERNE BLIVE 100
SPILLE GLADE DELTAGERE.

DE BEDSTE MØLLEffiLSENER FRA BESTYRELSEN l

DER KAN KØBES: ØL, VAND, KAFFE, KAGE, AMERIKANSK LOTTERI,
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Det kræver ikke den store erindring at skrive mølledagbog denne
gang!Det har nemlig været den mest stille periode, siden lauget blev
startet i ]992.Månederne ligner hinanden, så lad mig tage det hele
under eet!
Vi kom godt igennem den 5. ordinære generalforsamling. Beretning
og rekordregnskab blev godkendt af de godt 25 tilstedeværende.
Nyvalgt tilbestyrelsen blev Poul Petersen, Jyderup, i stedet for Hans
Husballe. Efter generalforsamlingen berettede Ole Sehneekloth
udmærket om arbejdet med møllehatten.
Arbejdsdage har der været mange af i det forløbne halve år. 8 ialt til
dato.Desværre har tilslutningen ikke altid været, som det kunne
ønskes, hvilkeLhar sat sit præg på antallet af udførte t)pgaver~Men-'-
området omkring møllen er blevet pænt vedligeholdt i sommerens I ,

løb. Desuden har vi været på Ulstrup Mølle (Røsnæs), for at hente
kværnsten, ringkar m.m. - alt sammen foræret til os af gode folk. EI-
arbejdet skrider fremad, lemme i div. gulve er ved at blive etableret
mm.Mølledagen den 3. søndag i juni blev markeret med åben mølle.
Ca. 1O gæster kiggede forbi.
Et godt bestyrelsesmøde havde vi i juni. Møllebygger Jørn Nilsson,
møller Henning Hansen og projektleder Ole Sehneekloth, deltog i
mødet. Vi fik drøftet praktiske ting vedr. arbejdet med hatten, og
ikke mindst lagt planer for indretning af møllen med kværne ete.
Budget: kr. 75000.- pr. kværn exel.møllesten til ea.kr. 15000.- pr.
kværn!

l\1ølledagbogen fortæller:

NB. Ved en fejltagelse er Poul Petersens adresse ikke kommet med
på bagsiden under øvrige medlemmer.Der skal tilføjes:

4 Poul Petersen,Teglværksvej 23,4450 Jyderup, Tel.59277178

Hun stirrede klynkende efter SØnnen og med alle
Tegn paa Rædsel hen mod Drengen, der tumlede sig
som en Fugl paa Vingen, snart dybest nede, snart
højest oppe. Vinden gik stift ind i Sejlene, saa det var
kun et Øjeblik om at gøre at slænge hele Vingekorset
rundt.

Visti havde forbedret sin Metode saaledes, at han
nu begyndte med Hovedet ned og Fødderne op. Naar
han saa naaede det allerøverste, rettede han sig i Vej-
ret, saa han lyste som en statue, mens hans øjne saa
milelangt ud over Landet.

Niels Peter var kommet bag om Møllen, hvorfor
Drengen ikke havde lagt mærke til ham, før han stod

-1.ige-li,waH-Wng-e·'·l-t.-------rj ----------, .
..Aa, kom endda ned,

Dreng, kom ned, siger a! Det
er en grim Spøg, du der har
for··.

Niels Peters Læber bæve-
de. Men han holdt noget
skjult paa Ryggen. Visti tog
endda en Omgang.

-Hør, hvad a siger dig- Niels Peters Stemme havde
en haardt-spændt Højde.

Vil du kyl' saa det Reb fra digl- sagde Visti, atter i
Opgang - Niels Peter nølede et sekund; men før Søn-
nen igen naaede Klimaks, havde Niels Peter slængt
Rebet, dog ikke særlig langt bort.

..Æ Reb er kylt! .. raabte Faderen mod Højden. Nær
nu forsigtig ... I"

Visti drejede rundt, saa benene atter kom forrest,
og steg til Jorden, som en Stork gaar ned paa et Hus-
tag.

Jeppe Aakjær.
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Det blev ikke sidste Gang, han slog denne Lufteir-
kel. Hver dag, naar Mølleren sov, og Egnen laa i Mid-
dagsro, listede han sig hen og gjorde sine halsbræk-
kende Øvelser. Omsider blev han en hel Virtuos paa
Vingen, som uden den mindste Skælven lod sig
slynge rundt, selv i flyvende Blæst. Det var noget an-
det end at lade sig drage paa Hjul efter en fjollet Ge-
debuk.

Til sin Ulykke havde han dog ikke kunnet lade
være at prale af sine Bedrifter. Han fik Medvidere
blandt de andre Drenge. De kom og maabede over
hans Forvovenhed, og en enkelt prøvede paa at lege
med. Saaledes Bagerens tykke Søren, der ikke kunde
taale, at Visti alene skulde glimre. SØren begyndte da
med Forøvelsen og lod sig hale til Vejrs i strakte
Arme og dumpe. Men SØrens Evne som Lufttræder
stod ikke paa Højde med hans Ærgerrighed. En Gang
fulgte han med for højt op og faldt saa haardt paa sin
Bag, at han maatte hentes hjem paa en Trillebør. Da
kom det til almindelig Kundskab, hvilken farlig
Sport Visit drev i Middagstimerne, og hans Far udlo-
vede en rundelig Portion Hug, om dette gentoges.
Men Visti var alt for henrykt over sin nye Leg til, at

I I ha.A-Saadan kunde bryde overtværs. 'En Dag, da d
gik en krabat Kuling over Egnen, var Visti atter i Ar-
bejde.

Bagerens tykke Søren, der havde sin søndrede Bag
at hævne, var paa ny Angiveren.

Niels Peter kom helt forvirret, som han var revet op
af Middagssøvnen, stormende ud af Gaardsledet,
uden Hue og Træsko. Gammelrnor stod rystende i
Smugdøren og støttede med Haanden mod Hjørne-

stolpen, mens Blæsten krøb
mellem hendes gamle Ben i
Uldsokkerne, og de vide
Skørter smældede mod Kalk-
væggen:

"Aa, gi' ham da en Lining
Hug! Aa vi! aa vi! den lede
Dreng' Han kund' fald' ned
og grutt' æ Lemmer! Gud

spar en evig vel for Skjødesløshed i vore Tider endda!
- Aa, Herregud, Niels Peter, faa ham endelig lempelig

te æ Jurdl-

En efterfølgende kontakt til tømrer Arne Nielsen, Bennebo,
udmyntede sig i det glade budskab, at Arne tilbød at restaurere de
ting vi har liggende til en kværn, alene for udgiften til materialerne.
Det glæder vi os over - og til!
En længe ventet afgørelse vedr. forarbejdningen af nye møllevinger
faldt i maj måned. Bestyrelsen besluttede at lade arbejdsholdet på
Saltoftevænge udføre opgaven. Det sparer vi mange penge på. Men
først skal møllehatten på plads. Desværre når vi det heller ikke i år!
Blandt mange andre uheld måtte Ole Schneekloth melde sig syg
umiddelbart inden sommerferien. En diskusprolaps slog ham ud.
Dog, her ved redaktionens slutning er arbejdet genoptaget, og vi
håber det bedste for Ole - og for møllehatten.
Lad mig slutte med at konstatere, at godt 160 medlemmer har betalt
kontingent for 1997, og at vore annoncører i møllebladet fortsat
bakker op om restaureringen. En god konstatering efter en meget
stille tid! .lC. ~?:1

~

VI EFTERLYSER ~ .

Har du lyst til at fremstille nogle juleting til vores
julemarkeder i Skamstrup Mølle,så kontakt venligst
nedenstående kontaktperson.
Vi efterlyser nye ideer og hjælpere!!!
De venligste hilsener fra møllelaugets bestyrelse.

et• to

~-: ... Kontaktperson: Ruth Christensen
Tel. 59 27 53 29
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TRADITIONER SKAL HOLDES I HÆVD-
DERFOR HOLDES IGEN r ÅR

:"" ''.10. ••• "- ~. ~ .(.,.,.. ••• Q •••

HER SÆLGER VI SKAMSTRUPS BEDSTE
JULETRÆER,JULEDEKORA TIONER,
DIV. JULEPYNT OG MEGET ANDET GODT!

I MØLLENS JULE-CAFE SÆLGES GLØGG
OG ÆBLESKIVER <->

PS: Vi vil gerne have lidt hjælp til disse arrangementer,så har
du lyst til at bage æbleskiver,lave dekorationer og/eller andet
bedes du kontakte en af os i bestyrelsen.

6

I Sandgaardens Nabolag stod en gammel Vejrmølle,
der lige fra Vistis spædeste alder havde vakt hans be-
undrende Opmærksomhed.

Der gik ræddende Sagn om de ofre, Møllen havde
krævet. Dens Vingers Vælde var uimodstaaelig; det
var som Kæmpesværd ført af usynlige Hænder. De
knuste en Mands Hjerneskal som et Æg; de knæk-

kede en Hesteryg, som var
det Rygraden i en Hornfisk.

En enkelt Gang, naar
Kværnen stod, dristede Visti
sig helt hen til den af Vin-
gerne, der hang ned som et
uhyre Slagværd; han fingere-
rede ved dens solrevnede
Sprosser og klappede dens

Sejl, indtil et kalket Spøgelse stod i Mølledøren og
spyttede en fed Klat Sigtemel tid i Vejstø vet~el1s I I
han truede:

-Vil du hold' di' Nalliker fra æ Ving', din bitte Mor-
ris, helsen skal a hjælp' dæ øwer æ Bund"-

Visti knøg slukøret bort over Grønagrene.
Men Dristigheden tiltog med Aarene, og en Dag

omkring hans tiende Aar, da Vingerne var usædvan-
lig dvaske i deres Bevægelser, og alle Folk holdt Mid-
dagshvil, blev han grebet af en uimodstaaelig Lyst til
at gaa til Vejrs med den ene Korsarm. Møllersvenden
sov. Ogsaa Møllen saa ud, som om den stod og smaa-
nikkede under Hatten.

Naar Vingen nærmede sig-Jorden, var det, som den
sagtnede Farten, tøvede et Sekund og hviskede:

..Stig op! Stig bare op! Skynd dig nu - - Saa du tør
ikke, din Skrædder!-

Atter var Vingen i Luften, mens en ny nærmede sig
Jorden.

Med eet svang han sig atter foran Vingen, og med
knyttede Hænder og med en nøgtern Fornemmelse
som den, med hvilken man stiger op i sin Seng, gik
han ind i Vingeris buldrende Sejl, slog sine Arme i
Tremmeværket, skjulte sit Ansigt mod Trøjeærmet
og lod staa til.

Uddrag fra Jeppe Aakjærs roman
»Arbejdets glæder- fra 1914:

Møllen
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~kafnjtt1t~~hUle 111_ STEMNlNGSBILLEDE FRA JULEMARKEDET I 1992.

11,5%vol 75 cl.

Reserva dos Amigos 1989

En let drikelig, rund og behagelig vin, med en saftig og fyldig
karakter uden hverken aggreslve 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.

Den produceres af det traditionsrige Caves vldlgal I det midtvestlige
Portugal omkring leirla, som netop er under demarkation.

Drik den til alle gode retterl

3 FLASKER MØLLEVIN
KR.II0.-

KAN KØBES I SUPER BRUGSEN MØRKØV
ELLER I PRÆSTEGÅRDEN I SKAMSTRUP
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MØLLEPROJEKTET .
Såvel i mit forord, som i mølledagbogen, har jeg været inde på de problemer,
som knytter sig til restaureringen af møllehatten og forarbejdningen af nye vin-
ger. Men lad mig understrege: Det er problemer, som tiden løser - det er op-
gaver, som vil blive udført på bedste vis, og som vil stå færdige, når tid er!

Mens det sker, har bestyrelsen taget initiativ til at starte genetableringen af møl-
leinventaret, ligeledes omtalt i dagbogen.
Lad mig med disse ord forsøge at beskrive de ting, som vi så småt er i færd
med at sætte i værk, med henblik på at møllen igen skal kunne fungere efter
sit formål.
Men først: Hvordan er i gruuden en normal hollandsk vindmølle indrettet?
Det illustreres bedst ud fra nedenstående tegning og forklaring.

\\
~ ..I!\·.n::/ll,,{1-·J!r·MA\·ll.1l!0..

~IU"""IJUflriiii~'~;IU.rfl_uil1ftnnl,llltf..;~

ri i 1'fK~E/~l HAT'!iUL

8

HATTEN

SNiT i ViNUMOLLE

LORiSlOFT

Broloftet på Skamstrup Mølle 1961.

BROLOFTET:
På broloftet (kendt som cafeteria ved julernarkedet) genetableres broen, den
trækonstruktiou, som bærer kværnene. En enkelt bjælke skal skiftes. Senere
kan eksempelvis en sigte etableres til fint mel.

Magasinloftet på Skamstrup Mølle
1961.

Med disse - i gruuden få redskaber - kan møllen fungere og male, så snart hat
og vinger er på plads. Vi er gået i gang nu, for om muligt at genvinde noget af
den tid, som vi af forskellige grunde har mistet undervejs i forløbet. Udgiften
bliver ikke voldsom - snarere tværtimod i forhold til det en splinterny kværn
med sten ville koste - nemlig ca. 100.000,00 kr.
Summa sumarum: Vores mål er, at møllens mekanik kan vise resultater me-
get hurtigt efter at hat og vinger er monteret. Vi håber det lykkes! ~. 17



KVÆRNLOFfET:
2 delvist ødelagte kvæme blev nedtaget og opmagasineret for få år siden. De
er i meget dårlig stand, og en gennemgribende restaurering forestår. Stort set
samtlige dele, som er nævnt på nedenstående tegning (bortset fra mølleren!)
trænger til en kærlig og dygtig hånd. Ame Nielsen, Bennebo, har som nævnt
lovet at give dem det i den nærmeste fremtid. Vi har endvidere fået nogle de-
le foræret fra UlStlUP mølle. I første omgang vil vi satse på at få en enkelt
kvæm til at fungere, en grynkvæm eller melkvæm. Senere kan ting som hav-
revalse, renseværk m.m. komme til. Stjemehjulet - siddende nu på kongevel-
len ( den lodrette gennemgående aksel i møllen) - er "hjertet" for al aktivitet
på kværnloftet. Det er i timelig god stand, kun enkelte tænder skal udskiftes.

M E L KVÆ"R N / FRAN5KKVÆRN
flCAN!KKVh:~NEW AWVENOE5 111 ~11'1lJOolAL! HVEDE.
"Til FiHMEl •
KORI-IH mms I HOVEH, H'/URFRA DET v,w~'rtlHr
F~P.E! Til KVÆ"RNEHS ~1U1E OG ~~NNE~ ri HUL
imeN ~VERSTt KVÆRN~TEH l.6BER DET HEO O~
HALES MEllEM ·l.!leE~EWO~ 'l.1r,~ERE\I':
Gf-HTRiFU&ALKI'.AFTF-1l ~AM1 ~nN~H~ 15iu'-l(\
l'A~ llEII fnUlftE. HEL 5LYH&fr UD I KVAJ!:NEW;
1'ERifEIi:\, HVOR DET l1EHIIEM HU~ET ftREHi L .
t<ElTUllEN 0& NEO I EN 1'AHÆW~1 .5F.J< eure. TIL
l~OMlUiGrEH( ~)
13ir,"1EH l~5E:R ME~ (',ENNEH r.w ~OTEmlllE
mOMLE 131'.K1ÆUT MED NET Af F<ffi:'5KEllir. M!6KE'
.ITIIRRE~E ,.ER ~ir,"1E1O:ot. SOlCTEREl( MELET EI'ITlC
FINHEll.

VINOE

3U'i.ll~.

Kværnloftet på Skamstrup Mølle 1961.
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1 GRYNSORTERE.R
2 GRYNViFTE
3 MELSiG-TE/TROMLESiGTE
4 GRUBBE -/ 5KALKVÆRN (~E TEt.H.)

5 -GRYNKVÆRN
6 HAVREVALSE
7 MELKVÆR~ / FRANSKKVÆRN m m~l

8 BOGHVEDEKVÆRN MEO RENSEVÆRK
9 RUIJKYÆRN llKKE vier rÅ.TEG/l)

Å

G::
9
~

'"V
.6.

t:;:
5:z
~
~
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SKAMSTRUP MØLLE:
Hvis vi kigger på etageinddelingen, har Skamstrup Mølle - til forskel fra illu-
strationen - yderligere 2 etager, nemlig underetageme: magasinloft og køre-
gang. De 2 nævnte etager befinder sig under jordvolden, som hos os derfor dan-
ner omgangen.

RV AD TAGER VI sA FAT pA?
LORRISLOFfET:
Her genetablere s hejseværket, d.v.s. indretningen, som bruges til at hejse kom-
sække m.m. op i møllen. Det gamle eksisterende hejseværk er stort set intakt,
men skal renoveres lidt. På samme loft befinder det vigtige kronhjul sig. Det
skal delimod helt fornyes, men fremstilles på Saltoftevænge.

Lorrisloftet på Skamstrup Mølle

1961.

FOr/s. s. -tI, .
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• MOHKOV MASKINFORHETti1ING "Is
J. V. Larsen Tlf. 59275016

~11I1I5

,IO~.::~
Kør dansk~..~ I DK·Benzln Mørfcøv~•..DK.•.•· boa og Am llamgaIud

lO"••••. I '!JI HcwecIgeden 2
1o Ito:åo lIIiiI M40....-

Kor Dansk

•
Bennebovej 7,4440 Mørkøv

Tlf. 59 27 40 05

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

B R ø D

F R A

LANDBAGEREN

SKAMSTRUPVEJ 3 5

T L F. 59 27 53 66
15



Skamstrupvej 5.4440 Mørkøv

STATOIL
STATOIL Servicen ter
LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 59 27 53 56 Bil: 30 53 34 56

M0RKØV-HALLEN

. Telf. 59 27 55 12
BENZIN· DIESEL AUTOGAS . VASKEHAL
KIOSKVARER . BILTILBEHØR
FLASKEGAS· PETROLEUM AUTOREPARATION r'~""'l< "-N!,·'!' ,

, q~~ w'

-,.-/'"

.'··\tirJ;-"';:":i"·

ALKØB
Mørkøv

Tlf. 59 27 51 62
Alt i spil

det er lige os

I:::>::·:·:·:·:,:·::·:..·:·:.::·:-:·:·>:m::~:·····.•··,·,.•...•... '......••.•....•.... :..::::~~.

-
* Tipsstempler
* Alpo

Selvfarvende stempler

* Plasticstempler

Mørkøv Offset-
og Bogtrykkeri
Jernbanevej 12, Mørkøv
TELEFON 59 27 52 00

Mørkøv: Ringstedvej 7

14

r
\

, I

" ~

.,

Frede Vi nd tømrer- og snedkermester ApS

59275632
• "''''A'AAAtlEJDE •- Nybygning - Ombygning

Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb. - Gulvbelægning
Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og uden for standard mål.

Ilt
Z...
o
"...
"lo
"GI...

•••s p.. -
•II:
C
II:...
Cl:
1
El•... o...
• SHfDlt(IIIAAtllJDI •

~

Bygge'Centret

Jyderup
Tømmerhandel a/s
Orivsåtvej 4 . 4450 Jyderup· TIt. 59276150DENDEK

-til godt byggeri

Mørkøv
,..~ urerforretning ApS

1,1

anbefaler sig med alt murer,
støbe- og kloakarbejde.

1'1



/7rr\~
BATEC solvarme

/ I \ \C>·" '" '"
. EN IN\Eg!;ERING DER VARMER!

S\~
FAoPTIL

10.000 KR.
i tilskud til dit nye

.CC<'-~ '0='11" SOLV1RME1NLÆG

VVS. Mørkøv
earl qnad~el1
v/PoulE. Madsen

Telefon 59 27 50 64

Ol
ØSTIFTERNE FORSIKRING

Assurandør

Stig Arnholt
Jydbækvej 2 . 4450 Jyderup

Tlf. 59276507

Åbent:
Tors.-fre.-Iør.-søn.-man. kJ. 11-17

Lukket: Tirsdag og onsdag __
Cafe - '1(unsthdnaværli:. - (jaffer;

'[ff 592~5928·4440 :,,(or!(ov

Skamstrupvej 1 , 4440 Mørkøv

Kran - Maskinhandel & Udlejning
©"&*tWt$WvtMnWnroo*mtm"'umWo/1vøøml}W$&m.Mw.M>jt§Wt':Mwptm&ffi~%..%Gi&æ: ..F&Wj&ftÆmi4%Mwt~}.m~w.$#;$ ..@n.%f.t:ØkW%l

I Entreprenør & Udlejning
Gravemaskine på hjul grave og planerskovl 600L
Rendegraver 4X4 med pallegafler
Minnigravemaskine med div. skovle hydraulikhamme
og jordbor 15-30 cm.
Bobcat 443 med skovl murstengafler
pladevibratorer 30-300 kg
Jordstamper Wacker
Jordraket underpresning under vej
Diamantboring 10-300 mm

Solvej 65 4440 MØrkøv
Tlf & Fax 59275488 Mobil 30458888

AGGERSVOLD SAWÆRK
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

F1tcdettikbeJt ~ .
UlaeeJe liw(a

Lindholtvej 10, Skamsirup
4440 Mørkøv
Telefon 59274251
Mobil 40 51 39 46

12
HerIC8ndu bruge

13

SKOVLØBER Thorkild Wlsbech træffes mand.-fred.
kl. 7.00'7.30 - 12.00-13.00 -16.00-16.30 på til. 59 27 60 63

-tænk lokalt
når du handler

MI NI-MARKED
din butik iSkamstrup

ÅBNINGSTIDER:
Hverdage: 7-17.30
Lørdage : 7-12.00
Tlf .: 59 27 53 15

SUZUKI
Holbækvej 206
4440 Mørkøv

Telefon 59 27 59 00
A' .6\.~:;p\~

I mImid


