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Adresseliste
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse

Formand: John Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv, Tel. 59275329

Næstformand:Banne Bach, Nørreskovvej l
4440 Mørkøv, Tel. 59275307

Kasserer: Ruth Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv, Tel. 59275329

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

Øvrige Med-
lemmer: Bent Larsen, Lindholtvej 9, Lindholt

4440 Mørkøv, Tel. 59275427
Henry Bisgaard, Svalevej 2,
4440 Mørkøv, TeI. 59275786
Poul Pedersen, Teglværksvej 23,
4450 Jyderup, Tel. 59 27 71 78

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

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 alle,

'som med en hjælpende hånd, med positive tilkendegivelser eller
økonomisk er med til at bevare Skamsirup Mølle.
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Kære møllernedierni mølleven.
Du sidder med "Vingesuset" nr. 1/1999 i hænderne! Det 14. i
rækken af møllelaugets blade siden 1992. I bestyrelsen er vi glade for
det blad, for det giver os lejlighed til overfor medlemmerne og
møllevennerne at informere om tiden, der gik - - og om tiden der
kommer! Således også denne gang.
Hvad tiden der gik angår, kan du læse om møllelaugets aktiviteter i
det forløbne Y2 år, samt få indblik i årsregnskabet for 1998. Det kan
være rart nok endda, skønt det er historie!
Mere interessant er dog det, som har med fremtiden at gøre.
Og her er det utroligt dejligt at kunne sige, at også første Y2 del af
1999 byder på en af de helt store oplevelser i møllelaugets historie:
Vi skal have de nye møllevinger sat på! Om alt går vel, vil selve
påsætningen finde sted fredag den 11.6. og festlighederne i
forbindelse med det, vil ske på landsmølledagen den 20.6.99 ( se
endvidere andet steds i bladet! ). Det glæder vi os til!
Men inden da er der ordinær generalforsamling den 6. maj, mange
arbejdsdage på møllen og mange ting, der i øvrigt skal falde på
plads! Vi håber det lykkes alt sammen og siger på gensyn til div.
arrangementer!
Forudsætningen for at alt dette kan ske, er en god økonomi.
Årsregnskabet 1998 viser en kassebeholdning på 154000! Det snyder!
Siden har vi haft udgifter til hat og vinger, samt div. Løbende
udgifter på ca. 130.000 kr., således at beholdningen er skrumpet
gevaldigt. I bestyrelsen forsøger vi at skrabe midler sammen bl.a. via
fondsansøgninger - men det er svært at regne med i budgettet.
Derfor: Vi håber på fortsat god opbakning fra vore medlemmer _
også de mange nye, som kom til efter hattepåsætningen. Tag godt
imod det vedlagte girokort og betal venligst kontingentet for
1999/2000 snarest. Vi har brug for pengene!
Tak på forhånd - også til de, som nu for 14. gang annoncerer i vores
blad og dermed gør det muligt at informere om for- og fremtid! Med
ønsket om et godt forår og en god sommer til alle:

2 hilsener på bestyrelsens vegne! John
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INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DEN 6. MAJ 1999, KL. 19.30

ISKAMSTRUPPRÆSTEGARD

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og protokolfører
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ifølge vedtægternes §6 skal der på ulige årstal vælges 3 personer.
På valg er derfor:

Ruth Christensen, Bent Larsen, Poul Pedersen
Alle ønsker genvalg.

Der skal vælges en suppleant og en revisor. På valg er Johannes
Kristensen og Kaj Nitschke. Begge vælges for 2 år.

Stemmeret har kun medlemmer, der forinden generalforsamlin-
gen har betalt kontingent for 1999 og kun ved personlig fremmøde .
Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlige og bestyrelsen i
hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen causerer Niels Christensen, Mørkøv,
over temaet:

"Historier og anekdoter fra et langt møllcrliv"
3



{~ Mølledagbogen fortæller:

At vi ikke hvilede på "laurbærrene" efter en vellykket hattepå-
sætning og følgende festdage, fik jeg lige antydet i slutningen af
sidste mølledagbog. Den følgende omtale af møllelaugets
aktiviteter siden september 98 bekræfter dette:

OKTOBER:
Bestyrelsen holder møde og vedtager planerne for et nybyggeri
på møllegrunden indeholdende toilet- redskabs- og opholdsrum.
Tegninger og ansøgninger udarbejdes til kommune og amt. Vi
bliver opmærksomme på, at vi kan spare ca. 30000 kr. ved at
etablere kloakledning ind på møllegrunden før 31.12. I sam-
arbejde med kloakmester Vagn Rasmussen sørger "mølle-
banden" for det fornødne på arbejdsdagen i oktober. Den 30.
holder vi andespil med fuldt hus og rekordoverskud på ca. 'o' '
750.O k.r. .. 1J2i!i '-
NOVEMBER ~J rJ
Det er tid til at forberedejULEMARKED. Igen i år er man~
frivillige involverede med at fremstille salgsting, ligesom vi
tjener til "gratis" juletræer ved arbejde i skoven. Rødgraner
foræres os igen af Ole Anthonsen, Bennebo! I møllen arbejdes
videre med etablering af inventar. Vigtigst af alt er dog, at
arbejdet med vingerne er kommet godt i gang på Saltoftevænge.
Efter aftale med skolen skulle de være klar til 1. februar!

'DECEMBER
Det er JijiiH'ftårli~d og der er masser at tænke på og forberede til
markedsdagene den 13. og 19. december. Den store indsats fra
manges side bærer igen frugt! Kort og godt: Tilstrømningen var
stor og omsætningen derefter: ca. 29000 kr. Med div. salg ved
siden af bliver overskuddet i alt på 23000 kr. Ny rekord! Så
tomme har hylderne vist aldrig været før efter et julemarked!
Kommunen giver tilladelse til byggeriet, og sender sagen til

4 amtet, da vi ligger i landzone! Vi venter på svar! Vi afslutter

Møllearbejde:

Arrangementer:

Køb af diverse:
Annoncer:

Forsikringer:

I alt:

-< '~l' •

" \,/

•
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kr. 72194.89 Drift: skat:
Vand:
El:

Materialer:
Andre udgifter:

Kran:
Hattetransp v:
Vingetrætrans.:
Kloakering:

kr. 37889.53
Hattedage:

Festen:
Marked:
Andespil:
Julemarkeder:

kr. 12832.15
kr. 3607.76

kr. 4146.25
Bygningsforsikring:
Arbejdsskadeforsikring:
Erhvervssygdomsforsikring:

kr.134250.58

kr. 300.00
kr. 25.00

kr. 853.00
kr. 1178.00
kr. 37973.26

kr. 7500.00
kr. 13988.63
kr. 3403.00
kr. 8152.00
kr. 33043.00

kr. 14558.00
kr. 10067.00

kr. 854.08
kr. 8409.75

vin+bluser
til Arran-
gementerne

kr. 3065.75
kr. 500.00
kr. 580.50

Skamstrup, Januar 1999 RC
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Bilag til regnskabet:_

Indtægtssiden:
Kontingenter:

Private gaver:
Renter: -høj rente:

-Giro:
Fonde:

Arrangementer:

Salg af diverse:
Annoncer:

I alt:

Udgiftssiden:
Administration:

24

Vi har ikke søgt fonde i
1998

Hattedage:
Festen: kr. 12265.00

Marked: kr. 12562.00
Andespil: kr. 12002.25

Julemarkeder: kr. 31957.00
19261. 75 hovedsageligt vinsalg
7000.00 fra annoncører i vingesuset

kr. 18000.00

kr. 4050.00
kr. 919.80

kr.
kr.

89.95
0.00

kr. 68786.25

kr.
kr.

kr. 118107.80

Kommentarer:
der er 180 medlemmer i
møIlelauget

kontoen har ændret
navn til stjernekonto.
Udbetalingsperioden er
blevet ændret til marts.
Beløbet her er udbe-
talingen fra 1.1.98-
1.3.98. Næste
udbetaling: marts 1999.

kr. 3580.00 beløbet er forhøjet i forhold
til de sidste år p.g.a.
gebyrbetalinger til giro-
banken + forhøjede porto-
udgifter
Gebyrer:
Girokort:

Kontorudgifter: Frimærker:
Papir mm.:

Kontingenter til:

kr. 331.00
kr. 50.00
kr. 2375.00
kr. 574.00

Lokalhist kr. 50.00
Møllerfor. kr, 200.00

måneden med endnu en hyggelig aften i præstegården efter endt
- og godt arbejde!

JANUAR
Vi ligger i hi! Men på Saltoftevænge arbejdes videre med
vingerne. De 20 m lange og godt 1 tons tunge stykker lærketræ
begynder at tage form. Amtets konsulent kommer på møllebesøg
for at "tjekke" forholdene m.h.t. byggeri. Alt synes OK! (ji:>"

11!~'i/(j;; I~
~~~.?~:estyrelsesm.de den 15.2. En ny sæson skal ~7I
planlægges. Der er nok at tage fat på, hvis vingerne skal op
inden sommer. Økonomien giver lidt hovedbrud! At få
fremstillet hatten og vingerne tærer på kassebeholdningen. Vi
må i gang med at sende fondsansøgninger - rigtig mange endda!
Regnskabet for 1998 ligger klar. "Møllebanden" skal indkaldes
til møde, så arbejdet de kommende måneder kan planlægges.

MARTS
Og "møllebanden" samles den 17. Optimismen og lysten til at
komme i gang er som altid stor. Det er dejligt! Vi gennemgår
opgaver, fordeler dem, aftaler arbejdsdage. Jørn Nilsson ( Løve)
skal have tak for råd og vejledning! Og så 1. arbejdsdag den 20.
Vi er i gang igen! Iøvrigt: Amtet har godkendt vores
byggeplaner og tilladelsen gælder i 3 år - heldigvis - for vi har
ikke råd til at bygge nu - der er vigtigere opgaver på
"plakaten"! På bestyrelsesmødet sidst på måneden lægger vi
planer for generalforsamlingen ( se andetsteds! ) - samt for
opsætning af vinger. Vi satser på den 11. j uni med festdag på
møllebakken

3. søndag ijuni '::::Landsmølledagenl

Og mens dead-line for "vingesuset" nærmer sig og dermed 1.
april, skal der lyde en tak til enhver, som gjorde en god indsats
på den ene eller anden måde i de forløbne måneder, også en tak
til de, som allerede nu er i gang med at iværksætte de nye planer
for foråret og sommer 1999. God arbejdslyst til alle! ~. 5



Møllearbejdet

Som omtalt i mølledagbogen er vi godt i gang med
forårets møllearbejde. Pr. 1. april skulle vingerne være
færdigforarbejdede på Saltoftevænge, og forinden
påsætningen er der en hel del opgaver, som vi skal udføre.
Først og fremmest skal persen ( bremsen) etableres. Ved
siden af forsøger vi at komme videre med etablering af
kværnen, hejseværket og færdigistandsættelsen af
hattehjul m.m. Det er alle tidskrævende og vigtige
arbejder. Vingerne skal også males og transporteres til
Skamstrup i forårets løb.

Følgende lørdage er "afsat" til arbejdsdage i den
kommende tid:

24.4. + 8.5. + 29.5. + 12.6.

Som altid mødes vi til morgenkaffe kl. 9.00 og mindst en
fra bestyrelsen vil være til stede til at "lede og fordele"
arbejdet! Det sidste er vist ikke så slemt, da mange
allerede selvstændigt er i gang med div. opgaver, såvel på
arbejdsdagene, som når tiden giver mulighed for det.
Alt i alt skulle arbejdet i foråret gerne munde ud i, at
vingerne bliver sat på fredag den 11.6.99, så vi har noget
at vise frem og fejre på mølledagen den 20.6.1999.

8
JC

med tilfredsstillende resultat. Dog må man regne med, at korn
med en fugtighed på 15% og derunder er lettest af opbevare.
Ved højere kornfugtighed er der risiko for, at der opstår skadelige
skimmelsvampe.

Opbevaring af mel

Mel er noget vanskeligere at opbevare end korn. Det skal opbe-
vares tørt og køligt, og med køligt menes en temperatur på 10°.
Man kan sige, at melet er dødt, når det har ligget i en pose eller i
en sæk et stykke tid i modsætning til friskformalet mel. Det kan
absolut være en fordel at sigte melet gennem en grov sigte, lige
før man bruger det, idet denne luftning medvirker til at gøre både
brød og kager bedre. Der bliver ca. 2% mere brød ud af melet,
idet det får en større overflade, så det kan tage mere vand op og
giver et bedre brød."

Gruttekværn

Denne vejledning er lavet af Jørn Ussing Larsen til private hus-
holdninger, men kan vel i stor udstrækning overføres til større
forhold og møllesten i en vindmølle. Prøv bare at lave regnestyk-
ket med omdrejninger pr. minut for en stor møllesten.
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materialer, og det der frigøres ved sliddet der uvægerligt bliver,
er ganske ubetydeligt og mange gange mindre en det sandstøv,
der normalt findes i selv grundigt renset korn.
Skal man vælge mellem natur- eller kunststen, må det bero på
en smagssag da jeg ikke har kunnet spore nogen forskelle i de
synlige kvaliteter mellem de to slags sten.
Ønsker man at bevare sin kværn og sit tandsæt funktionsdygtigt
i mange år, er det vigtigt, at man køber sit korn et sted, hvor det
er renset på en speciel stensorterer. Min erfaring er, at der kan
være mange sten i korn, efter at det er finrenset og før det pas-
serer over stensortereren. Det er ikke unormalt med 34'sten pr.
100 kg."

"Kværnens hastighed

Hastigheden på kværnene er fra 200-1400 omdrejninger pr.
minut afhængig af stenstørrelsen, dvs. at periferihastigheden
højst må ligge på 6-8 meter pr. sekund. Det giver f.eks. en sten
på 1 meter en hastighed på ca. 145 omdrejninger pr. minut og
en sten på 10 cm ca. 1200 omdrejninger pr. minut.

Kornets fugtighed

Kornets fugtighed har stor betydning for formalingsresultatet.
Man kan tydeligt mærke, om kornet er for fugtigt ved at bide i
det. Ønsker man at kende den nøjagtige vandprocent, kan man
få foretaget en prøve ved et korn- og foderstoffirma. Det er nok
at medbringe ca. 300 g. Kornet kan tørres ved at brede det ud
et lunt sted i et tyndt lag. Den ideelle fugtighed ved formaling på
stenkværne er på 14-15% vandindhold (rug bedst ved 14%,
hvede ved 15%).
De fleste naturstens- og kunststenskværne formaler dårligt ved
større vandindhold i kornet, men enkelte kunststenskværne kan
dog klare en fugtighed på op til 16,5% vand i en kortere periode

20 9

I anledning af vingepåsætningen
holdes der fest på møllebakken

Søndag den 20.6. 1999
kl. 11.00-15.00

Gafå + splsestecl

hestevOgnSkØrsej
und· •.••Oldnlng

salg af diverse varer

DANsV
MdLlrDAG
SØNDAG TI.20juNi



24. april
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arbejdsdag i møllen
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kun ved godt vejr: kl. 18.30
uforpligtende samvær og fest med medbragt
mad på møllebakken. Grillen står til
rådighed!

Ideer til festdagen på møllebakken modtages
gerne!!!

6. maj

8. maj
29. maj
11. juni
12. juni

20. juni

Natursten - kunststen

kl. 9.00

som nærmest river kornet. Denne metode kan betegnes som en
mekanisk proces. Et kendeten for gode, roterende stenkværne
er, at de nærmest klæder kornet af; det rives ikke, men skaldele-
ne rulles af. Denne metode kan betegnes som en biologisk pro-
ces, der kan sammenlignes med kogning og bagning.
Mange ønsker i dag selv at formale deres korn til mel, og så
melder spørgsmålet sig: hvad skal man lægge vægt på, hvis man
vil anskaffe sig en kværn?
Først og fremmest må kværnen ikke behandle kornet så vold-
somt, at det hurtigt bliver varmt. Derved menes, at melets tempe-
ratur ikke bør overstige 35°. Selvfølgelig kan man nedkøle melet
ved hjælp af kraftig ventilation, men det skjuler jo blot virkninger-
ne af en voldsom formaling.
Nogle kværne laver kun fint mel, når stenene sættes hård mod
hinanden, men forsøg viser, at melets bageevne forringes væ-
sentligt ved denne hårde formaling. Stenene skal kunne stilles
således, at de ved fineste indstilling lige akkurat rører ved hinan-
den, så vil stenene, når kornet kommer i, justeres af kornet, så
de ikke berører hinanden. På denne måde opnår man, at stene-
ne kan holde til at formale mange tons korn, og samtidig får man
det absolut fineste mel. Det gælder også for de mindste kværne.

generalforsamling kI.19.30
i Skamstrup Præstegård
arbejdsdag kl. 9.00
arbejdsdag kl. 9.00
vingepåsætning kl. 9.00
arbejdsdag kl. 9.00

landsmølledag

festdag på møllebakken
kl. 11.00-15.00

Natursten er hugget ud af klippen og er bevaret hele eller kan
være sammensat af store stykker. Som møllesten skal den have
en speciel karakter, idet den skal have hårde og bløde dele i sin
struktur. Desuden skal disse være jævnt fordelt over hele stenen.
I dag fås der mig bekendt kun natursten fra Østrig.
Kunststen er normalt støbt i et bestemt forhold af smergel, flint,
magnesit og magnesiumsalt. Efter støbningen sker der i løbet af
2-3 uger en kemisk proces, der bevirker, at stenen bliver næsten
lige så hård som natursten. Nogle nyere kværne er monteret
med keramiske kværnsten. kunststenen er lavet af naturlige



Forarbejdning af korn

Uddrag af bogen ''Aurions bagebog" af Jørn Ussing Larsen

" Da skaldelene indeholder fedtstoffer, er det vigtigt, at kornet er
frisk formalet; melet vil nemlig hurtigt forandre sig efter forma-
lingen, da fedtstofferne vil begynde at harske svagt, og dette
kan smages allerede efter nogle få dage, idet melet bliver en
anelse bittert."

"Kværnen kan være nok så god,
men mølleren er den vigtigste, for
han skal indstille stenen til den øn-
skede finhed og afpasse den mæng-
de, der skal i kværnen. Grahamsmel
bager bedre, hvis det er fint formalet
sådan, at det bliver fnugagtigt og ikke
krystalagtigt som sukker. Det hvide mel
skal være adskilt fra skaldelene, som
skal være i flager. Man kan lave en
prøve ved at tage en lille håndfuld mel og klemme den samme;
derefter skal fingrene tydeligt kunne ses, og klumpen skal slå
revner fra midten, når man åbner hånden. "

fIIall'O kværn

Fordelene ved stenformalet mel

"En væsentlig fordel ved stenformalet mel er, at det bliver mere
aromatisk. Grunden formodes at være den, at der ikke tilføres
så meget luft under formalingen. I Norge har man konstateret
fluor i mel fra møllesten, og man mener, det har haft indflydelse
på tandsundheden. Formaling på stenkværn og valsestol er
forskellige processer. Valseskolen består af roterende valser,
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Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Møllle.
Gør brug af møllelaugets postgirokonto. &. li, .~lf~)
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BATEC solvarme

/ 1\ \t> ,,"'~
. EN INv.Ef~ERING DER VARMER!

S\~
FA OPTIL

10.000 KR.
i tilskud til dit nye

-,:.es' ~ ';=',1'\ SOLVARMEANLÆG

v/Poul E_Madsen
Telefon 59 2750 64

Ol
ØSTIFTERNE FORSIKRING

Assurandør

Stig Arnholt

Jydbækvej 2 - 4450 Jyderup
TIt. 59276507

Åbent:
Tors.-fre.-Iør.-søn.-man_ k!. 11-17

Lukket: Tirsdag og onsdag

Cap - 'l(unstfidndværli:. - gafferi

'Iif 59275928 - 4·NO :1,["rK,Jv

Skamstrupvej 1 , 4440 Mørkøv

Kran - Maskinhandel & Udlejning
W*t0}ftttiPi"1W@W"?itVWWf?''':' r . W'tW.,.tØ"f;W4";:;F~t*ØtW'f1fHiWtW$i":f#f,Mf%&1WCM1ttN:'Ma:;::æf.;;?"·'r'?UN&*tmW%*:iWW0~<'Wwri;tNiHtt"'1tfi

\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 SAVVÆRK
TELF. 59 276063 - BILTLF. 30538263

- Brændesalg direkte tre skov -
TILBUD GIVESI

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag k!. _.. _. _. _ __. _ 7.00-15.30
F redag kl. _ _ _.. 7.00-15.00
- eller efter aftale

F'tedelJ.ik~eJ( ~ .
lHaeetDi'U1({l ~ t

Lindholtvej 10, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon 59274251
Mobil 40 51 39 46
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Her Kan du bruge

H

SKOVLØBER Thorkild Wlsbech træffes mand-fred,
kl.7.00- 7.30 - 12.00-13.00 - 16.00-16_30 på III. 59 27 60 63

-tænk lokalt
når du handler

MINI-MARKED
din butik iSkarnstrup

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

~*ESH~~V~2~1e···SUZUKI 4440 Mørkøv • •
VA Telefon 59 27 59 00

A' ..~
'~~
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.•• MØRKØV MASKINFORRETNING "/,U J. V.l.tInen Tlf. 59275016

lOK-.:~
Kør danskl,!,.. """' IVK.o<emm M_

l; OK'" =alllonQlat

16 I~~ 4440_
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

S K AM S T R U PV E J 3 5

T L F. 59 27 53 66
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SkamsIrupvej 5.4440 Mørkøv

STATOIL
sTA70IL Servicen ter
LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 592753 56 Bil: 30 53 34 56

M0RX0V-HALLEN

Tel!. 59 27 55 12
BENZIN· DIESEL· AUTOGAS . VASKEHAL
KIOSKVARER BILTlLBEHØR
FLASKEGAS PETROLEUM AUTOREPARATION

ALKØB
Mørkøv

Tlf. 59 27 51 62
Alt i spil -

det er lige os

-
* Tipsstempler
* Alpo

Selvfarvende stempler

* Plasticstempler

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

Mørkøv: Ringstedvej 7
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Frede Vind tømrer-ogsnedkermesterApS

59275632
Nybygning - Ombygning
Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb. - Gulvbelægning
Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og uden for standard mål.
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ByggeCentret

Jyderup
Tømmerhandel a/s
Drivsåtvej4 . 4450Jyderup . TIl. 59276150DENDEK

-tilgodtbyggeri

Mørkøv
'~ urerforretning ApS

anbefaler sig med alt murer,
støbe- og kloakarbejde.
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