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Adresseliste
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Øvrige
Medlemmer:

Nr. 1 maj 2006
15. årgang

iKf/e6udet

John Christensen, Grydebjergvej 9
4440 Mørkøv ir 59 27 53 29
mcil: jch@lm.dk
Gitte Husballe, Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv ti 59 27 53 91
mail: ghhusballe@webspeed.dk
Hans Husballe, Skamstrupvj 30
4440 Mørkøv tr 59 27 53 91
mail: ghhusballe@webspeed.dk
Gert Grønnegaard, Skamstrupvej 29
4440 Mørkøv ti 59277709
mail: gert.groennegaard@adslhome.dk
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Tommy Jørgensen. Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv ti 59 27 2 87
mail: tina-tommy@wanadoo.dk
Kristian Nielsen, Parcelvej 19
4470 Svebølle ti 59 29 30 99
Mail: kristian@skjaldesang.dk
Jette Bach, Lindholt vej 11
4440 Mørkøv ti 59 27 44 07
Bjarne Bach, Alleshave 13
4593 Eskebjerg ir 59 27 53 07
Knud Petersen, Karsholtevej 10
4293 Dianalund ti 59 27 59 57
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"VINGESUS"
Kære mølleven.
Med lidt forsinkelse er "Vingesuset" igen i hænderne på dig. 15. årgang,
står der på forsiden. Meget er sket i de forløbne år, en foreningshistorie
begynder at tegne sig.
Men frem for alt står Skamstrup mølle på Gerrebjerg og vidner - ualmindelig smuk i denne maj - om, at der ikke blot er tale om historie eller om
et tilfældigt mindesmærke - men om et levende museum, skabt af manges
ildhu og arbejdsindsats igennem årene på forskellige områder.
Med jævne mellemrum kan skamstrupperne og mange andre nyde synet
af vingerne, som drejer rundt, og mange besøgende kan få sig en imponerende oplevelse af en historisk bygning i fuld aktivitet.
Tillad mig at sige det i al beskedenhed: Det her, det er bare flot! Jeg
mener: At vi i vore smukke omgivelser har mulighed for at opleve det
syn - om det er på afstand eller tæt på: det er en gave. Og selv nyder jeg
det hver eneste dag.

ørkøv
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BETON & MURERARBEJDE:
PER OG WALTHER JENSEN.
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Mørkøv Maskinforretning AIS
Tlf. 59275016.

TAK I
Måske jeg er lidt sentimental og lidt vemodig. Men tiden som formand for
møllelavet er ved at rinde ud i denne omgang. Jeg har været med hele vejen fra begyndelsen, delt glæder og sorger med mange gode møllevenner - taget del i de mangeartede opgaver, som med tiden er fulgt med af
den ene eller anden art. Det har været sjovt og godt - indimellem også
vanskeligt. Men målet er nået.
Jeg har ønsket at træde ud af bestyrelsen - tiden er inde til at lade andre komme ti I.
Tillad mig at benytte disse spalter til et sige en varm tak til de mange,
som jeg har arbejdet sammen med i årenes løb som bestyrelsesmedlem,
men også en særlig tak til alle de, som har bakket op om mølleprojektet i
tidens løb. Det har været en glæde at blive mødt med tillid og tro - og
overbærenhed, når det var nødvendigt og det var det indimelleml
Jeg glæder mig til at fortsætte som "menigt" møllemedlem og deltage i
arbejdet, så meget lyst og tid rækker, for: Vi har jo en flot og imponerende mølle, som vi alle skal være med til at bruge - og bevare. Det er en
gavel
John.

TLF. 592741

Bemærker du noget usædvanligt ved møllen f.eks. Mislyde,
bevægelse af vingerne uden får åbningstid, røgudvikling,
mistænkelige personer eller legende
børn på møllen. så kontakt en fra
Beredskabsgruppen, som består af:

Gert Grønnegaard
John Christensen
.." Poul Erik Rasmussen
Bent Larsen
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Søren Handrup Jensen
"VinJensen"
kommer med øl
fra Herslev
bryghus

Holbækvej 254, 4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 43 34
Mobil: 21 278433

Focus

Mørkøv

Udstilling og
flyvning af
Model fly
v. Avionic

S'

gør det
du er bedst til

landSDlIlledig
18.juni 2006

Tlf: 59 27 51 62
Alt i spilDet er lige os!
I •••
)

Pigeaktivitet:
Perler og
perlekæder af
alternative
materialer

STØT VORE SPONSORER
DE STØTTER OS!

Musikanter i

Udstilling,
salg, og
værksted
med træ og
smedearbej
der

Jyderup Tømmerhandel a/s
Meredin.
com

Til 59 27 61 50 • Fax 59 2769 50

Kallundborg Tømmerhandel a/s
Bredgade 48 • 4400 Kalundborg'

Drengeaktivitet

Cafe eller
mølle
Hestevognen

kører

Dnvsåtve] 5 • 4450 Jyderup'

o
O

kl.I2.00-16-00
•

www.

o

Jonleærbolde,
og avissværd
o

Bomkamp med
halm sække, og
opgaveark

Tit 59 51 00 51 • Fax 59 Sl 00 50

Ovenstående er foreløbig program med ret til ændringer.
\
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MØllEDAGBOGEN
FORTÆLLER:
Efterår 2005 - forår 2006.
Tiden frem til nytår.
Der var højt til himlen, der var
sol og en frisk vind - kort sagt:
perfekt vejr til et møllearrangement , da mølledagbogens
første notat blev gjort en oktoberdag 2005.
Den 16. oktober gentog vi forrige års succes med berne- og
familiedag på møllen ved indledningen af efterårsferien.
Med hestevrinsk og vingesus og
mange andre spændende aktiviteter
på programmet havde
mange fundet vej ti I møllen.
Det blev en rigtig dej lig dag en rigtig folkelig mølledag. Vi
møllefolk var særlig spændte,
idet vi denne dag kunne indvie
vores nye grutningskværn og
den nyrestaurerede
melsigte.
Hvor herligt da mølleriet gik i
gang og vi kunne konstatere, at
arbejdet var gjort godt og rigtigt, at de nye redskaber fungerede - og den fineste hvide
mel langsomt dryssede ned i
melsækken, klar til salg!
Med denne søndag sluttede
4

vi

årets mettesæson. som i det
store hele forløb godt. Der var
mange dage med god vind, så
møllen kunne arbejde og pænt
besøg sæsonen igennem. Tak ti I
alle de frivillige, som søndag
efter søndag fik hjulene - og
kaffemaskinen - til at komme i
omdrejninger.
Så blev det rigtig efterår og
med det kom tiden til årets andesp/l. Igen: En perfekt aften
med mange deltagere og flotte
præmier. Overskud: ca. 6500
kr. Vi fortsatte med div. arbejdsdage, fik også opgaver
fra hånden, skønt det kunne
mærkes, at megen arbejdskraft på det tidspunkt var henlagt til forsamlingshuset - og
med rette!
Snart var det julemarkedstid.
Forberedelserne gik fint og vi
oplevede en "kanontilslutning"
og dermed
en "kanonomsætning". Omkring 45000 kr.
kom brutto ind de pågældende
dage og der blevet flot nettooverskud på ca. 25000.
Jo, det 14. julemarked slog alle
rekorder! Igen en tak til alle
involverede.

..

Ideen med et børneloft som vi
afprøvede første gang sidste
år, skal fortsætte. Det viste
interessen også denne gang.
Birkenisser , og pynte småkager
(og så spiser dem med det samme) kunne godt bruges af børnene. Vi er gået i tænkeboks til
næste års aktiviteter.

lers ca. 800 æbleskiver pr.
gang.
Vi ved ikke hvor mange gæster
der var. Vi tager jo ikke entre.
Vi ved dog, at der var mange
mennesker i møllen hele tiden.
Der var ikke de sædvanlig små
pauser ind i mellem. Vi så mange gæster, som vi ikke har set
før. Vi må tilstå at vi tillægger
det nærliggende "Nisseland" en
del af æren for det store besøgstal. Måske har man været
forbi møllen på vej til Nisseland sidste år, måske i år. Og
hvem kan stå for et julemarked
i en rigtig gammel mølle. Det er
jo hyggeligt.
Vi ses igen til næste år.
Gitte

I cafeen havde de travlt med
at varme æbleskiver og gløgg.
Her var gløggen fornyet. Ole
fra "VinJensen" havde lavet
ekstrakten og leveret en rigtig
god vin. Det blevet rigtig godt
resultat, og skiverne var også
gode. Vi måtte på sidste dag gå
over til købte skiver, da vi løb
tør for hjemmelavede. Vi havde
faktisk ikke kalkuleret med så
stort fremmøde. Vi havde el-

MØLLENSHJEMMESIDE !
www.skamstrupmolle.dk
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Hurraaal for et julemarked
Det lykkedes igen at lave et alle tiders julemarked. Der var
vendt op og ned på hvor nogle
ting befandt sig, og der var nye
ting til salg. Vi i bestyrelsen
hyggede os de to dage. Vi tror
at gæsterne
hyggede sig.
Hjælperne hyggede sig, og så
fik vi jo et stort overskud på
kr.25.000. Hvordan gik det så
til? Jo ser r:
Ud over at mange mennesker
var i gang som hjælpere på dao •
.
gen, var mange ogsa I gang I
måneden op til. Der blev bagt
småkager, lavet nisser, syltet
rødbeder,
lavet marmelade,
kogt bolcher, sat dekorationer
osv. Tak til alle bidrag ydere.
Der ud over havde vi et par nye
tiltag denne gang. Vi lancerede
vores nye Møllevine, både rød
og hvid, og dertil kom fornyelsen Mølleportvin. Vi solgte over
al forventning af alle tre.
Straks efter jul bestilte vi nyt
lager hjem. Det er gode vine,
men vi fik også god hjælp af
Ole fra "vinjensen.dk" som har
leveret vinen. Han stod for en
fin præsentation af vores vine
16

samt et par andre ting.
Da vi et par måneder tidligere
havde vinsmagning fik vi
"hjemmelavet" spegepølse til.
Det inspirerede os til, at få lavet det meste af en frilandsgris (fra Skamstrup) til spegepølser. Vi solgte mange, og jeg
tror godt jeg tør love, at det
bliver gentaget til næste år.
Vi får ikke længere så mange
hjemmelavede juleting (pynt).
Vi var så heldige af få en masse juleting bla. fra et "hus og
havecenter" i Holme Olstrup.
Det er et brud på traditionen
med hjemmelavede ting, men
sådan må det være, når vi har
mistet lysten til at stor producere nisser. Der var alligevel mange fine ting, og man
kunne gøre nogle gode køb.
Skamstrup Brødfabrik har fået ny ejer, som har ændret lidt
på hvornår hvad bliver bagt. Vi
kunne derfor sælge nybagte
sigtebrød. Uhm. Dem tjente vi
godt på. De blev nemlig sponsoreret af bageren. Tak for
det. Jeg håber vi kan sælgebrød igen en anden gang.

Året sluttede med den sædvanlige hyggelige sammenkomst
for medarbejdere - en god måde at sige farvel til et mølleår
på - og go.~dagtil et nyt.

Nytår 2006 - ma i 2006.
Næppe var årets regnskab afsluttet før vi fik en fantastisk
meddelelse:
En møllebeundrer - netop afdød inden årets
slutning - viste sig at have testamenteret ikke mindre end
300.000 kr. til Skamstrup møllelaug!
Hold da op! Det giver jo perspektiver langt ud i fremtiden
og sikrer møllens beståelse og
vedligehold i flere år - om vore
øvrige indtægter - mod forventning - ellers skulle gå i stå.
r sagens natur kan man ikke sige tak til vedkommende - men

tanken og taknemmeligheden
følger. Nu ser vi frem til at arven frigives og kan indgå i vores formue.
På mø//efronten var der tidlig
gang i arbejdet. Poul Erik og
div. mandskab havde sat sig
for at få etableret en skallekværn, som vi havde fået foræret fra Fyn.
Med skallekværnen var det også muligt at få sat et kornrenseri og en kornsorterer op. Det
var - og er et krævende arbejde, som endnu er i gang, men
som nærmer sig sin afslutning.
Med tidenHåber vi så, at vi selv kan afskalle spelt og udføre andre
opgaver,
måske forarbejde
gammeldagsbyggryn!

For pengenes skyld!

•
Si

Sparekassen Sjælland

Hovedgaden 28
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 50 42
Fax: 59275015
moerkoev@spks.dk
www.spkr.dk

Besøg vores nye vinleverandør

VinJensen
På,'www.vinjensen.dk

5

Bestyrelsen var hurtigt ude også efter nytår. Der blev lagt
sæsonplan og drøftet nye initiativer. Årets ønsker med hensyn til vedligeholdelse - og nytiltag på møllen og i møllehuset
samt omliggende arealer blev
drøftet og senere vedtaget på
et møde med "metlebanden"!
Opgaverne er allerede i fuld
gang med at blive løst.
På observatørplan var undertegnede også med i arbejdet i
den planlægningsgruppe, bestående af repræsentanter
for
Forsamlingshuset og Landsbyforeningen, som forberedte et
oplæg til en sammenlægning af
byens 3 foreninger ti I een. Der
var ikke enighed i bestyrelsen
om at tilslutte sig en sammenlægning, hvorefter alene de 2
nævnte foreninger fortsatte
proceduren med at blive til en
forening.
Og på den måde nåede vi pludsel ig ind i maj måned I søndags
( den 7.maj ) åbnede vi for møl-

le-sæson nr. 4.
Selv var jeg "på besøg" deroppe og fornemmede den dejlige
stemning i såvel mølle, som i vores cafe. En tur i hestevognen,
en gammeldags is - og lyden af
6

kværnen der malede sikkert og
roligt og nærmest lydløst. Kan
man ønske sig noget bedre?
Spændende at se, om vores nye
tiltag med cafe-åbent hver 3.
søndag i måneden kan få folk til
at besøge møllen lidt oftere.
Hvorfor ikke gøre det til en
god vane som skamstrupper
( eller udefra kommende) at give sig tid en times tid til en
hyggesnak i cafeen og lade søndag være søndag?
I skrivende stund er der 9 dage til årets ordinære generalforsamling. Det glæder vi os i
bestyrelsen til. Spændende bliver det at se, om vore medlemmer har været tilfredse med
vores arbejde.
Herfra ser vi så fremad mod
den fortsatte
åbne møllesæson og mod landsmølledagen
den JB.juni, hvor et stort program løber af stabelen.

Vagtskema ÅBEN - MØLLE - SÆSON 2006

DATO
...•

7. MAJ

~KTIVITET

MØLLER

ABNINGSDAG

Jens Falster
Bjarne B

14. MAJ

121. MAJ KL.

BESØG 40

15.30

pers.

4. JUNI

~ohn C
LOTT.E
Kristian N
Hans

ll. JUNI

Poul Erik

14. JUNI ONS- BESØG 30
pers.
IDA G
~.IO.OO
300KR

~ens Falster ~ohn C

IS. JUNI

IBjarne B

MØllEDAG

~4. JUNI LØR- BESØG 50
DAG
Ipers.
25. JUNI
2.

-1K--JHKl-N-ielGitte
~en

~~
.....•.
~.;;
.

Hanne B John C

.:»
1':.

~ens C

Kristian N

JULI

9. JULI
16. JULI

lKnud Niel~en

Jens C
CAFE-DAG
Gitte

Jens Falster lHans

Hvordan det kommer ti I at gå kan
I læse i næste dagbog, som udkommer til efteråret.

~3. JULI

bo. JULI

IKristian N

God sommer til jer alle - og
tak for fællesskab, arbejdsindsats og opbakning i tiden,
der gik.

~. AUGUST

Hans

John Christensen.

GUIDE

IKnud Niel~en

~ens C
iPoul Erik

I2S. MAJ

SVEND tLÆRtLING

John C

Knud Nielsen

[Gitte

13. AUGUST
20. AUGUST
26. AUGUST
27. AUGUST

K=AFE-DAG
lRuth
IBYFEST

John C

Hans

Gitte

Kristian N
15

lOK.::~
Kør dansk

STATOIL-SERVICECENTER
Lizzi og Carl Jørgen Sørensen
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tit: 59 27 53 56

Møllegardiner

DK-Benzin Mørkøv
Vi har garanteret det eneste møllehus i Danmark med mølle-

Tove Damgård
Hovedgaden 2
4440 Mørkøv

gardiner.
Vores energiske medlem Ruth Sørensen har hæklet gardiner
til møllehusets 4 vinduer, med 'møllen og huset på. Der findes
naturligvis ikke et mønster til sådan noget. Hun har modificeret et mønster, så det er en mølle og vores møllehus med vinduer, dør, og træer. Gardinerne er hæklet i let røgfarvet
garn. så ses møllebandens røgtåger ikke så hurtigt på dem, siger hun. Der er et lille gardin forneden, og en kappe foroven.
De er hængt op på messing stænger. Vi havde nok lidt svært
ved at forestille os, hvordan det ville se ud, men det er blevet
flot. Det hygger i det lille hus. Ruth har lovet at gemme mønstret til eftertiden., hvis nogen engang skulle få lyst til, at
forny gardinerne, når de er slidt op.
Tak til Ruth.

Mørkøv Hallen
Skamstrupvej

5

4440 Mørkøv

Tlf: 59 27 55 12
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ÅBEN-M0LLESÆSON 2006.
Som omtalt andre steder i bladet har vi indledt den åbnemølle-sæson 2006 i søndags
den 7. maj. I de kommende 5
mdr. vil møllen dermed være
åben for besøgende hver søndag kl. 13 -16, ligesom vi gerne
tager imod anmeldte gæstebesøg på øvrige tidspunkter i
ugen. så vidt muligt
(om der er medarbejdere nok
og vinden er til det) vil møllen
selvfølgelig køre.
Hver 3. søndag i en måned er programmet udvidet. Dels holder møllecafeen åbent med tilbud om kaffe, kage, gammeldags-isvafler m.
m. dels vil der være hestevognskørsel og specielt den 18. juni og
15. oktober særlige aktiviteter
for børn og voksne.

Hver søndag er det nødvendigt
at 3 -4 medarbejdere er "på
vagt" , enten for at passe møllen eller cafeteriet.
Det er
krævende for de forholdsvis få
medarbejdere vi er.

DERFOR:
MEDARBEJDERE TIL ÅBENMØLLE-SÆSON søGES.
Har du lyst og tid en gang månedligt ( gerne mere) at give en hånd
med søndag eftermiddag, som enten møller, svend, lærling, guide
eller cafepasser, så sig blot til. Vi
har brug for dig! Oplæringen følger med gratis! Arbejdet bærer
lønnen i sig selv: frisk luft, gode
oplevelser, fællesskab og hyggelige timer! Kontakt undertegnede,
som har ansvaret for den åbnemølle-sæson. Også særlige besøg
kan anmeldes til mig!
Besøgende er velkomne til at tage
madkurven med. Borde og bænke
forefindes. Et besøg i møllen koster kr. 20 pr. person og der er
mulighed for at købe div. varer såsom mel, møllevin, m.m.
på gensyn i møllen!
Venlig hilsen

John Christensen.

HUSK I
Konti ngenti ndbetal ing
for

2006/2007
Kr. 100,-
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Frede Vi nd

tømrer- og snedkermester ApS

Tlf: 59 2.7 56 32
•

SNEDKERARBEJDE
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Nybygning - Ombugnlng
Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb. - Gulvbelægning
Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og udenfor standardmål
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MØLLEPASSER-KURSUS

I

NOGET FOR DIG?
Når sommeren en gang går på hæld og efteråret stunder
til, vil vi gerne gennemføre et møllepasser-kursus. Vi har
brug for flere, som kan køre med møllen!
'
Hvis du går rundt med lyst til at lære, hvordan man passer
en mølle og hvordan man får den til at male mel m.m., så har
du chancen nu.
Poul Erik Rasmussen og Jens Christensen, som begge er
møllere hos os, tilbyder et kursus bestående af 6 aftener
med teori samt 2 -3 gange med praktik i møllen. Kurset vil
koste 300 kr. incl. undervisningsmateriale.
Tilmeld dig allerede nu og vær med til at bestemme ugedag,
samt opstartstidspunkt. Vi håber at kunne samle et hold
bestående af ca. kursister. Tilmelding til: Jens Christensen
på tlf. 59271580 eller mail: jenschr@post6.tele.dk.

13

Entreprenør og
Aut. kloakmester

[R)®m~[3[3[3m@
Aut. EL-Installatør

ALT I EL OG AUTOMATIK

JO 70 15 1.8
Ibsvej 37 - 4440 Mørkøv

Bennebovej
7 4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 40 05
Fax: 59 27 41 90

~~~

I

S~t>~

-e \\ AFTENUDFLUGT TIL HERLUFLILLE MØLLE

~~

GIS~'

s Kran -Moskinhandel

~

11udlejning

Entreprenør & Maskinudlejning
Rendegraver 4X4
Minigravemaskine med div. Skovle
Hydraulikhammer og jordbor 15-30 cm
Traktor med kost
Traktor med brændeflækker
Pladevibrator 30-300 mm
Jordraket underpresning under vej
Diamantboring 10-300 mm
Honda havefræser
Solvej 65 4440 Mørkøv
Tlf. & Fax: 59275488
Mobil 30 45 88 88
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TORSDAG DEN 15. JUNI

'Nogle af vores gode venner på Ringsted-egnen er i færd med at
restaurere deres mølle: Herluflille mølle. Vi har længe haft en
aftale om, at vi ville komme forbi og se, hvor langt de er nået.
Nu har jeg fået en aftale i stand med Helge, som er møller og
som i mange år har ejet møllen. Trods sine 85 år arbejder Helge
stadig aktivt for det møllelaug, som nu er blevet stiftet. Bl.o.
skærer han tømmer og spåner ud på sit gamle savskæreri, der
tilhører møllen.
Hvis du har lyst, så mød op ved møllehuset torsdag den 15. juni
kl. 18.30, så smutter vi en tur derned medbringende
aftenkaffen. John.

DagligBrugsen
Ringstedvej 7, Mørkøv,
FRISK ~lED DET HELE - OGSÅ MED PRISEN!
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ÅRSPLAN 2006 FOR SKAMSTRUP MØLLELAUG

o

MÅNED

DATO

MØDE/ARRANGEMENT

JANUAR

Torsdag den 12.

bestyrelsesmøde

IFEBRUAR

lørdag den 4. kJ.9.00

opstartsmøde mølle bande n
arbejdsdage

MARTS

lLørdag den 4. k!. 18.
mandag den 13.
Hver onsdag
onsdag den 15.
Lørdag den 25.
Onsdag den 29.
onsdage
~enI5.

Kameval i forsamlingshuset
[bestyre Isesmøde
arbe j dsdage
ællesmøde med øvrige foreninger
arbejdsdag
Start møllerkursusi bestyrelsesmøde
Arbejdsdage
Dead-line "Vingesus"
bestyrelsesmøde
opstartsmøde møllesæson
arbeidsdagjberedskab

APRIL

rr orsdag
[ørdag

MAJ

~I

den 27. k!. 19.00
den 29.

?
orsdag den 18.k\. 19.30
søndagene den 7.+ 14.+21.+28
onsdage + lørdag d. 27.
?

Besryrelsesmøde

Onsdage + lørdag den 24.
søndag den 18. k!. 12-16.
søndage den 4. + II + 25.

arbejdsdage

JULI

søndagene den 2.+~.+16.+23;+30· ..

AUGUST

den
den
søndagene den 6.+13.+20.+27.
lørdag den 26 ..

prdinær

+ "Vingesus"

generalforsamling

'åben-mølledage" k!. 13 -16
arbejdsdage
konstituerende bestyrelsesmøde

Landsmølledag - særarrangement
øvrige "åben-rnølledage"

.

'åben-mølledage"

arbejdsdage
[bestyrelsesmøde
'åben-mølledage"
byfest i samarbejde

m. øvrige foreninger
I

~EPTEMBER

~en
søndagene den 3.+ 10.+ 17.+24.

arbejdsdage
'åben-mølledage"

OKTOBER

den?
den
søndagene den I. + 8.
søndag den 16.
Fredag den 27.
lørdag den 29.

bestyrelsesmøde
arbejdsdage
'åbne-mølledage"

afslutningsdag

"åben-mølle
-særarrang.
"åbenmøllesæson+
fest

INOVEMBER

fredag den 3.
den
~en
ørdag den 25.

evaluertngsmøde
beredskabsøvelse
andespil
arbejdsdage
[bestyrelsesmøde
arbejde i skoven

[DECEMBER

Søndag den 3.
~en
søndagene den 3. + 17..

'tænd-lyset" arrangement kl. 17 - spisning
arbejdsdage
[ulemarkedsdage + afslutningsfest

,,

