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B.årgang

Adresseliste
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse

iKge~u"et

Formand:

John Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv, Tel. 59275329
Næstformand:Hanne Bach, Nørreskovvej 1
4440 Mørkøv, Tel. 59275307
Kasserer:
Ruth Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv, Tel. 59275329
Sekretær:
Gitte Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup
4440 Mørkøv, Tel. 59 27 5391
Øvrige Medlemmer:
Bent Larsen, Lindholtvej 9, Lindholt
4440 Mørkøv, Tel. 59 27 54 27
Henry Bisgaard, Svalevej 2,
4440 Mørkøv, Tel. 59 27 57 86
Poul Pedersen, Teglværksvej 23,
4450 Jyderup, Tel. 59 27 71 78
"Vingesuset" udgives af Skamstrup Møllelaug.
Redaktør: Ruth Christensen
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Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Mølle.
Gør brug af møUelaugets postgirokonto
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0872415
Vi siger tak til alle, som støtter projektet. Det være sig bidragydere,
mellevenner, medlemmer, sponsorer, annoncører- kort sagt alle,
,som med en hjælpende hånd, med positive tilkendegivelser eller
økonomisk er med til at bevare Skamstrup Mølle.
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Oktober 99

Kære møllemedlem / mølleven
Så er "vingesuset" på gaden igenl Få
dage før vi siger velkommeni Skamstrup
Forsamlingshus til andespil for 6. gang. Det glæder vi
os til, såvel som til årets julemarkedsdage i december.
Og vi er ikke spor nervøse for opbakningen, selvom der
har været lidt stille omkring møllelauget de seneste
måneder, hvad aviserne angårl
For internt har der været travlhed, hvad også
. mølledagbogenberetter om - og interessen, ja den er
fortsat over forventning. Faktisk har vi i sommerens
løb - efter at møllevingerneer sat på - haft en stor
tilgang i medlemstallet. Vi har således rundet det
medlemstal vi har drømt om: 200 betalende
medlemmerl
En stor tak - og et velkommentil de nye medlemmer,
og naturligvis tak til de, som nu år efter år har
fastholdt interessen og som har støttet arbejdet på
mange måder.
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Og hvordan ser det så ud i øjeblikket og i fremtiden?
Mange venter nok på, at vingesuset for alvor kan
høres - at vingerne kan ses i funktion. Vi arbejder
ihærdigt på, at nå så vidt. Men forinden er der mange
tidskrævende arbejder inde i møllen, som'skal være
færdige, inden vi tør slippe kræfterne løs. Det. lysner
for hver arbejdsdag.
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I bestyrelsen

skal vi have lagt nogle retningslinier for,
hvordan og hvornår, der skal køres med møllen ligesom vi skal have "uddannet" nogle fritidsmøllere .
Det vil ske i vinterens løb. Faste åbningsdage er målet
i år 2000.
Vinteren skal også bruges til at planlægge det videre
forløb med bygningen af vores "servicebygning".
Vi håber på rejsegilde i forsommeren og indvielse
senere på året. Jeg er sikker på, at det bliver et
godt aktiv for os alle med det husl
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Adresseændring
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Husk at give Møllelauget besked, hvis du ændrer adresse. Benyt evt. nedenstående
formular. Send til nedenstående adresse. Fold og lim bagsiden sammen, franker og
send.
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Medlemsnr.:
(står på girokvitteringen)
Navn:
- GI. adresse:
~
Postnr og by-:-------------------
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flytter pr. dato:
Nyadresse:
Postnr.og by:
Telefonnr.
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Skamstup Møllelaug
vIRuth Christensen
Grydebjergvej 9
4440 Mørkøv
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Hvad angår økonomien, så ser det rimeligt ud! Store
fondsgaver i foråret 99 og gode indtægter ved
sommerens arrangement, samt ikke mindst hurtig og
god indbetaling af kontingent og dejlige pengegaver fra
forskellige personer, har gjort at vi klarede den i år og kan gå ind i det nye år med en rimelig kassebeholdning. Men, men...! Penge kan jo hurtig få ben at
gå på, når aktiviteten er stor! så vi fortsætter
ufortrødent i den kommende tid. Mange hilsener til
alle, som læser dette, og tak for god opbakning.
På gensyn til andespil og julemarked 1999.
På bestyrelsens vegne:
John Christensen

Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Møllle.
Gør brug af møllelaugets postgirokonto
Æ, - ;[")
087 2415
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Mølledagbogenfortæller:

'fRADi'fiON~R SKAL HOLDES i HÆVD
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Et tilbageblik over det sidste halve år giver erindringer
om rigtig gode dage, oplevelser, overraskelser og ikke
mindst dage med stor travlhedl Her er, hvad der skete
måned for måned:
April:
Vingerne ligger færdige på værkstedet. Nu skal de
males forinden transport til Skamstrup . Møllebanden
smøger ærmerne op og går i gangl Det gør den i øvrigt
jævnligt i månedens løb på p!anlagte arbejdsdage og
ellers! Der arbejdes på flere fronter ude, som inde alt med henblik på mølledagen den 20. juni og
vingernes påsætning. Overraskelser kommer i form af
pengegaver! 30000 kroner fra Augustinusfonden og
2000 kroner fra Tornved Ys Mens'Club.
Mange tak endnu engangi
Den 22. transporteres vingerne tilskamstrup . Endnu
engang er det Johs. Rasmussen, svebølle, der lægger
vogn til med særpris. Og som tak til Jørn Nilsson,
Løve, leveres nye lærkestammer tilbage i.s. f. det træ
vi købte af ham.

JULEMARKEDER
i MØlLEN
SØNDAG DEN 12Q DECQ 99
KLQ11 QOO"16QOo
LØRDAG DEN 18Q DECQ 99
KLQ1QQQQ"1 s QQO
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Se, det var dengang
Grethe Hausbøl har skrevet to bøger om livet i Skamstrup og omegn fra 19 J 5
og et liv frem. I "Tospændersengen "fortæller hun om sit liv som barn på
Grønningen, en bondegård mellem Jyderup og Skamstrup.1 "Marie'ifortæller
Grethe Hausbøl om sin venindes liv, AI/arie, fra plejebarn i Horserødlejren, en
lykkelig tid som plejebarn på Skamstrup Melllegård, til hun som voksen flytter
ind på Grønningen.
Fra "Tospændersengen"
"Nogle af andenklasserne skulle gå et år om, mens vi andre blev rykket op i
tredje klasse. Jeg skulle sidde ved siden af møllerens Nelly. Mølleren, det var
ham med Stormøllen, der var nemlig også en Lillemølle i Skamstrnp, havde så
mange døtre, men ingen sønner, og da det var hans højeste ønske at fa en
dreng, sagde han, at han ville blive ved, indtil det lykkedes. Og underet skete,
mølleren fik en søn, og glæden var stor.
Da den lille dreng var fem år gammel, løb han en dag op i møllen og ud på
mølleomgangen, uden at nogen havde set det. Hans far skulle netop til at male
korn og satte møllen i gang. Den lille dreng blev ramt af vingerne og slået ihjel.
Han blev hvirvlet op i luften og faldt ned på jorden. Det var, som om mølleren
ikke måtte have nogen søn."
Fra "Marie"
"Oluf Jensen ejede Skamsirup Møllegård, og senere købte han en gård mere.
Han ejede også Lillemøllen, som stadig står på sin banke, som et minde om
tiderne, da omegnens bønder kørte til møllen, med mølle sækkene liggende
bagpå vognen, og når kornet var blevet malet, blev sækkene igen lagt på vognen og bonden kørte hjemad og havde ofte 3-4 skoleunger siddende på sækkene. Bønderne var flinke til at køre til mølle, så børnene kunne køre med, når de
efter skoletid traskede den lange vej hjemad. - Kommer der mon en møllevogn?
Lillemøllen blev bygget i 1872.
Senere kom også et bageri til. Brødudsalget havde en vogn, som hver dag
kørte rundt til gårde og husmandssteder og solgte rugbrød, sigtebrød, franskbrød og dejlige basser med sukkerplamager."
Da møl/elauget blev dannet i 1992, bestemte vi at møllen igen skal kunne male
mel. Bagerenfra Skamstrup Brødfabrik henvendte sig straks til os, fordi det
faktisk var tinglyst som servitut, at bageriet skulle aftage melet fra møllen. Det
kan selvfølgelig ikke bruges i et moderne bageri, og han ønskede at få servitutten slettet. Det har vi ti! lavet sjov med, men selvfølgelig lod vi det aflyse.
Gifte
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Maj:

Måneden ligner til forveksling april. Flittige hænder er
i gang med maling, samt etablering af perse, kværn

m.m. Vi må love for håndværkerne, de gør det godt!
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Møller Henning Hansen

Poul Erik Rasmussen

i gang med etablering
af kværn

og Knud Petersen,

~

det uundværlige
tømrermakkerpar

Måneden byder også på generalforsamling. Den
officielle del får et stille og roligt forløb som
altid.

Genvalg - godkendelse af regnskab og beretning.

Aftenen sluttes med et festligt
møller, Niels Christensen.

foredrag

af nu afdøde

Og minsandten om ikke også maj byder på en
overraskelse: 15000
til nye vingesejl.

kroner fra Carlsbergs Mindefond
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Hektiske dage i Juni!
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Tiden nærmer sig den 11.6., hvor vingerne skal
påsættes. Alt bliver klart til fredagen, og kranen fra
Anton Petersen, Slagelse, står klar på møllebakken
KI.9.00. Klokken 11.00: færdigt arbejde - igen til
"tilbudspels'' ! Møllen har fået nye vingearme - nu skal
hækværket påsættes. Vi går i gang - men regnen begynder at sile ned og vi må afbryde først på eftermiddagen. Arbejdsdage den 12. + 15. og 19. og vi er
klar til festdag den
, 20.
Og hvilken dagl En af de helt store i møllelaugets
historie. Fest og farver fra morgenstunden- og
masser af interesserede møllevennerfra nær og fjern.
Gang i den ved pølseboden, i cafeteriet, .ved børneboderne m.m. Herligti Og vingerne drejer, sat i gang
af Ole Schneekloth, der stod for forarbejdningen. En
stor tak til Ole og hans mandskabfor det gode
arbejde. Dagen sluttes med festligt samvær i møllen
med medbragt mad og højt humør. Tak til alle, som
bidrog til denne oplevelsesrige - og historiske dag Skamstrup blev endnu engang sat på landkortet
gennem radio og TV.

På etagen nedenunder sidder det store stjernehjul
med de mange kamme (tapper). Det er også fastgjort
på kongevellen og bliver brugt til at overføre kraften
til møllens kværne. Dette gøres ved brug af de noget
mindre stokkedrev med de små lodrette stokke som
stjernehjulets kamme griber ind i (kobles på). Stokkedrevet begynder så at rotere og via en spindel (jernstang), som sidder i bunden af stokkedrevet, går den
ned og trækker den øverste kværnsten rundt. Nu er
formalingen af kornet så i gang.
På broloftet har vi så meltudene, hvor sækkene
bliver sat på og det malede mel løber fra kværnen
og ned i sækken, og er klart til at blive transporteret
videre.
Kilder: Rundt

om Skenhelse

mølle (maj 1991).

Månedsmagasinet
-Lexihon« 1992 .. Møllebygger John Jensen.
Ole Mortensøn & Hans Larsen: Møller & Meilerfolh. på Langeland.
Redaktionen:

Per Gliese.

'-

Stjernehjul og Stokkedreu.

Indtryk fra festdagen den 20. juni
6

~

Sommeren:

Det forskellige gangtøj s funktioner kan
beskrives på følgende måde:
Vi starter oppe i hatten, hvor vi sluttede sidst. Når
kraften fra de drejende vinger overføres til det store
hattehjul overføres denne kraft videre til det noget
mindre kronhjul, som er fastgjort på kongevellen.
Kongevellen er den store lodrette aksel der går fra hat
til kværnloft og med dens mange omdrejninger, er den
egentlig den, der får alt møllens gangtøj til at fungere.
På lorrisloftet nedenunder sidder hejseværket til
sækkene. Det består af en vandret liggende aksel med
ophejsertovet viklet om. I den ene ende af denne aksel
er ophalerskiven med pilebelægningen anbragt, så det
kan kobles til at løbe på undersiden af kronhjulet, og
derved dreje akselen rundt så den kan trække i tovet,
hvorpå sækkene er fastbundet, og derved hejses op i
møllen. En god udnyttelse af vindkraften og en stor
lettelse for mølleren.

Møllebanden og bestyrelsen holder en velfortjent
sommerferie. Vi nyder alle synet af den smukke mølle,
og mange turister kigger forbi, vel nok tilskyndet af
den nye flotte turistbrochure, udarbejdet i fællesskab
med de øvrige museer i Tornved kommune.
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Hejseværket.

22

August og September:
Vi er klar til at tage fat igen. Det vigtige - og
tidskrævende arbejde med gangtøjet i møllen
fortsættes. Endnukan vi ikke køre rigtigt med møllen.
Og der tages fat på en ny stor opgave: Etableringen
af den nye servicebygningnord for møllen. Der bliver
gravet grund, gjort klar til installationer - støbt og
sat fundament. Spændende er det - men økonomienog
den forestående vinter gør, at vi stopper her for i år.
Og så var der alt andet: bestyrelsesmøder,
vinsmagning, møde i turistforeningen, foredrag i
Lokalhistorisk Forening, samarbejdsmøde med de øvrige
foreninger i Skamstrup, forberedelser til årets
julemarkeder , pasningaf ænder på Møllegården m.m.
Jo det var en travl tid - men også en rigtig god tid
for møllelauget og dets medlemmer. På gensyn til de
kommende arrangementer: Andespil og julemarked!
John

7

Ved indvielsen af Skamstrup

Mølle, 20. Juni 1999.

Aktuelt Iige nu:

Melodi: Dernede i dalen.

Henn'ingHansen, Knud Petersen, Poul Erik Rasmussen
arbejder i øjeblikket oppe på hat loftet og sætter de
sidste ting på plads

Hvad ser man der på bakken, som knejser højt mod sky?
Det er den gamle mølle, et vartegn for sin by.
Igennem lange tider, i sol og regn og blæst,
den har formalet kornet, ved vind fra øst og vest.

Uddrag af en artikel fra MØLLEN
Maj/juni 19990

II

II

Hvad er vel så romantisk, som møllen når den går,
når vinden ta'r i sejlet, så rigtigt fart den får,
og kværnen sagte klaprer, mens kornet løber i,
der er en egen rytme i denne melodi.

Møllekroppen, gangtøjet og dettes funktion
'J\'S
'SJ\\

Men møllen bliver gammel, og tidens tand er hård,
den gnaver ind til hjertet, den får sit banesår.
Den er ej mer moderne, vor tid har fået jag,
og flere kønne møller forsvinder dag for dag.

lIatloft

Men møllen her i Skamstrup igen nu kører flot,
med hjælp fra møllelauget, så er det gået godt!
Men det har kostet penge, og meget slæb og slid;;:;.-~.:;:~~O
Nu ser vi resultatet, af mange hænders flid.
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og mange andre med mig, nu glæder sig, i dag,
for Skamstrup og dens omegn, det var en mærkesag

Den gamle moller

Med ovenstående sang mindes vi ikke blot vingepåsætningen den
20. juni 1999, men også "Den gamle Møller" - Niels Christensen,
forhen Mørkøv. Niels Christensen døde den 16. juni, kort efter
at have holdt foredrag for os ved generalforsamlingen, og få
dage før, hans sang skulle afsynges på møllebakken :

8
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Nu vil vi alle håbe, at møllen fortsat står,
som vartegn her på bakken, igennem mange år.
Med tak til alle dem, som har hjulpet med hertil,
vi alle HURRA råbe og ønske lykke til.

\p~e::;'~')~
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Det er en fryd for øjet som gammel møllersven " /~:::.
at se den gamle mølle igen kan gå ved vind,

I

e~o1)'o~ ~

Møllekroppen er indvendig opdelt i forskellige lofter
(etager), hvor det forskellige gangtøj er placeret.
Hvis vi begynder oppe under hatten, så har vi det
første loft, som kaldes for hatloftet hvor kronhjulet
sidder på den store lodrette aksel (kongevellen bommen), som går fra hatten og ned til kværnloftet.
Nedenunder kommer vi tillorrisloftet
hvor hejseværket til sækkene sidder.
Herunder kommer så kværnloftet, hvor der kan
være fra l til 4 kværne. På dette loft kan også være
monteret det store stjernehjul samt kværndrevene
(stokkedrevene).
Nedenunder dette har vi så broloftet. hvor det færdigmalede mel bliver samlet op i sækkene og stillet i
magasin eller leveret med det samme til kunden.

2-1

8

9

kom til et rigtigt hyggeligt gammeldags

19.juni
Hækværket er næsten
færdigmonteret . Der er
travlhe"d inden festdagen
den 20. juni

20.juni
De 2 vinger er på plads I
Indvielsen finder sted på
landsmølledagen den
20.6.99 under stor
festivitas.
Samlet udgift for
møllevinger+ påsætning:
ca. kr.lQ(H)OO.-

hvor?

i Skamstrup
Forsamlingshus

hvornår?

Fredag, den 5. nov. 99
kl. 19.30

hvorfor?

for at vinde byens 20
bedste ænder og
samtidig støtte den
fortsatte restaurering af
Skamstrup Mølle.

,1,

,J,
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Vi skal gerne blive 100 spilleglade deltagerel
Vi åbner kl. 18.301
En stor tak skal lyde til Ole Schneekloth, de unge på
IlSaltoftevængell, Jørn Nilsson, Løve, for råd og dåd,
møllebanden, ovennævnte firmaer for rabat på transport +
kranarbejde, firmaet SIGMA for maling, Carlsberg for nye
sejl til vingerne- samt til Ole Hahn Petersen, Mør~ Bogtryk,
for rastning af fotos I

20

De bedste

møllehilsener

fra bestyrelsen

Der kan købes øl, vand, møllevin, kaffe,
amerikansk
lotteri.

kage og

9

5

Vingearmeneligger parat
til påsætning.

6

11.Juni
Anton Petersen, Slagelse,
.ukkef'!-opmed den-store
mobilkran. Nu skal
vingerne pål

7

klokken er 11. Vingearm
nr.2 sættes på plads i
akselhovedet under stor
bevågenhed.

Historiehjørnetl
Da Stormøllen i Skamstrup fik nye vinger i

19??
;

Helt fra Paris kom de: Nan Russel Robinson Og hendes
mand for at overrække os ovenstående foto .'., og for at
deltage i festligheden på mølle-dagen den 20~6.99.
Nan Russel er - langt ude - i familie med møllebygger
Max Christensen, forhen Skamstrup, som se~~,~, ~illedet
i færd med at forarbejde en ny vinge til Stil?rmøllen.
o
o
'.\'" .
Men hvornar var det? Maske een af vore, læsere kan
hjælpel I hvert fald står det fast, at det e~,.før 1939 da blev Stormøllen nemlig revet nedl
,';'"

10

EFTERLYSNING:
Bent Larsen savner sine fotoalbums med
billeder af møllensrestaureringi
Hvis du skulle hal set dem eller har lånt dem,
så ring til Bent på tlf. 59 27 54 27
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DE NYE MØllEVINGERS
SKAMSTRUP MØLLE
1

"VEJ" TIL

Nov.98:
Vingetræet er kommet til
115altoftevænge og
forarbejdningen af træet
påbegyndt af
Ole Schneekloth og de
unge på værkstedet.

Arbejdsda~

ll

2

Feb.99
Arne Nielsen, Bennebo, på
"Inspektion" på
værkstedet. Ole forklarer
hvordan hækskeerne
sættes på vingearmene.

April 99
Vingerne er færdig
forarbejdet og malet af
møllebanden. Den 22. april
er Joh. Rasmussen,
5vebølle, klar med en stor
blokvogn. Transporten
finder sted til Skamstrup.

4

18

på vej op ad møllebakken i
Skamstrup

•

kl. 9.00 ved møllen
Lørdag den 30. akt .
Lørdag den 20. nov.

t~,

Lørdag den 11. dec.
I møllen og i præstegården

,..
)1

Andes2!!.!.

fredag den 5. nov.
KI. 19.30 i forsamlingshuset

Søndag den 12. dec.
Klo 11.00 - 16.00
Lørdag den 18. dec.
KI. 10.00 - 15.00

/7iT\~

()J

BATEC solvarme

/

I

\

\C>' '" "'.""

. EN INVESTERING

10.000

~}:t&:,~emr€:0:ft~~~wmm~~*t$%":W«,mt(@'}.H~~~~1W:~@

Assurandør

l

Stig Arnholt

DER VARMER!

FA OPTIL

bristten 's Kran - Maskinhandel & Udlejning

ØSTIFTERNE FORSIKRING

Jydbækvej 2 . 4450 Jyderup
Tlf. 59276507

KR.
i tilskud til dit nye
'd'-=--~:'l.."

SOLVARMEANLÆG
VVS. Mørkøv
earl qnadcel1
v/Poul E. Madsen
Telefon 59 27 50 64

Abent:
Tors.-fre.-Iør.-søn.-man. kI. 11-!7
Lukket: Tirsdag og onsdag .

Solvej 65 4440 MØrkøv
TIf & Fax 59275488 Mobil 30458888

Cafe - '1(unstftdntfvær{ - gafferi

'l/l 59 2 ~ 59 28·

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

4440 'I1ørk"V

AGGERSVOLD SAWÆRK
TELF. 59 27 6063· BILTLF. 30538263
i>

Skamstrupvej

1 . 4440 Mørkøv

F'tedetr.ill.<1el! :, "
Iffa eeJeli'Uff a
Lindholtvej 10, Skarnstrup
4440 Mørkøv
Telefon 59274251
Mobil 40 51 39 46
12

- Brændesalg direkte fra skov TILBUD GIVES!
ABNINGSTIDER:
Mandag-torsdag kl. . . . . . . . . .
Fredag kl.
- eller efter aftale

.
.

SKOVLØBER ThorklldWlsbech

træffes mand.-fred.

..

7.00-15.30
7.00-15.00

kl.7.00' 7.30·12.00-13.00 -16.00-16.30 på til. 59 27 6063

I
_171-.

VA

SUZUKI
Holbækvej 206
4440 Mørkøv

Telefon

HerHålfddbrule'

f!
••••
•

•

59 27 59 00

,<,,~,:;,,~.
·17

-

t-I=I--I~III

BRØD
F R A
LANDBAGEREN

•

MORKOV MASKINFORRETNING
J. v. Lanen

"Is

Til. 59275016

,I'

rl,

-~~~~..:

r

••••••..
fl)

(t,c"-=I"\l L~

Entreprenør

"~-

6d-/. ?

Søren Handrup Jensen
Holbækvej 254,4440 Mørkøv
Tlf, 592743 34 & mobil: 21 27 84 33

Bennebove] 7,4440 Mørkøv

roK'
':.;.1

Kør dansk

,..".,
~I
"OK'II ==1I~
DK-Benzln

&.;: ~

16

IKcrD.msk

MoIO_

MØI'KØV

Tlf.

59 27 40 05

* Entreprenør
* Aut. Kloakmester
* Jord - Beton - Kloa k

SKAMSTRUPVEJ
T L F.

3 5

59 27 53 66
13

STATOIL
sTATOIL

Servicen ter

MORXOV-HALLEN

LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN

Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 59275356

Skamstrupvej

Bil: 30 53 34 56

BENZIN·
DIESEL
AUTOGAS
KIOSKVARER
BILTILBEHØR
FLASKEGAS

PETROLEUM·

. Telf.

5.4440

Mørkøv

Frede Vind tømrer-og
59275632

59 27 5512

. VASKEHAL
AUTOREPARATION

•

•••

-

TeMA'''AAlfJOE

SI•

ALKØB

-

•
Ilt

Z
fOl

o

..."

lE
C
lE

"•
..."

•••
er;

Øl

..

Mørkøv

~

Tlf. 59 27 51 62

•

Alt i spil

snedkermester ApS

C,
fOl

SHfOlCfAAAIIJl)(

•

Nybygning - Ombygning
Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb.

- Gulvbelægning

Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og uden for standard mål.

det er lige os

Bygge·Centret

*
*
*

~

Tipsstempler
Alpo
Selvfarvende

stempler

Plasticstempler

DENDEK

Mørkøv Offsetog Bogtrykkeri

Jyderup
Tømmerhandel
Drivsåtvej 4 . 4450

Jyderup·

Tlf.

a/s

59276150

• til godt byggeri

Jernbanevej 12, Mørkøv
TELEFON 5927 52 00

ørkøv

ii'fI<

~J+~r
,g,,'
'~f'

,~f

fJMurerforretning ApS
anbefaler sig med alt murer,
støbe- og kloakarbejde.

Kloak og beton: .
AUT. KLOAKMESTER:
Vagn Rasmussen. Telefon

i59 27 54 74

Murerarbejde:
Mørkøv:

Ringstedvej

7

Per og Walther Jensen

592741 19 - 59275763
Forretningstlf. 53 47 52 58, bedst mel!. 7.00-9.00.
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