Udgives af Lokalforum Mørkøv,
Skamstrup & Stigs Bjergby

Læs om de
kommende måneders
mange aktiviteter
og arrangementer
i 4440

Støt Lokalforum med dit
medlemskab. Det er graJs og
kan gøres via vor hjemmeside:
www.4440mørkøv.dk
Et stærkt Lokalforum har større
muligheder for påvirkning af
udviklingen i vort lokalområde
– så dit medlemskab er vigJgt!
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MED ET STÆRKT LOKALSAMFUND
Med et stærkt lokalsamfund, smuk
natur og aktiviteter for folk i alle aldre,
tillader vi os at kalde Mørkøv og omegn
det perfekte sted at bo for dig og din
familie. Området med postnummeret
4440 er et tilflugtssted for mange
børnefamilier og tilbyder både skole,
dagpleje-, SFO-faciliteter,
indkøbsmuligheder, tøjforretning,
biograf, lægehus, slagter, bager, hotel,
blomsterbutik, flere udsøgte spisesteder,
større virksomheder mv. og består af
intet mindre end 29 foreninger, drevet af
frivillige aktører.

drømmehus, er fundamentet for den
dejligste tilværelse grundlagt.
Her hjælper alle hinanden - unge som
gamle, og med flere tilbagevendende
arrangementer såsom Mørkøv
Kræmmermarked, har området gjort sig
bemærket i mange år. Endvidere har
området et stærkt lokalforum, der brænder
for at udvikle og præge området med alt det
bedste inden for by-forskønnelse og
kulturelle tiltag, fastelavnsfest og
“Ren By Dag”.
– og med yderligere to daligvarebutikker,
Brugsen og Netto, er Mørkøv i særdeleshed
et område med mange kvaliteter.

Endvidere udbydes en lang række
suveræne sportsaktiviteter, som kun
storbyer kan matche. Her hentydes til den
nyligt anlagte kunstgræsbane, tennisbane
samt multibane foruden en masse
holdsportsgrene.
Med nem adgang til motorvej, direkte
togafgange til København samt billige
byggegrunde, hvor du kan få bygget dit
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4440 SMIL UDGIVES AF

INDHOLD

Lokalforum
Vi samler 4440

S. 04. Nyt fra Borgerforening.
S. 05. Nyt fra Mørkøv.
S. 08. Nyt fra Stigs Bjergby.
S. 13. Lokalforum.
Mørkøv, Skamstrup & Stigs Bjergby
S. 15. Ældrecenter Rosenvænget.
Lokalforum består af ca. 1.900
S. 16. Sankt hans aften i 4440.
borgere i lokalområdet.
S. 17. Fælles menighedshus.
S. 18. Telefonguide for 4440.
4440 Smil Byfolder udkommer 4 gange årligt
S. 20. Nyt fra Skamstrup.
og trykkes i 2000 eksemplarer, der
S. 22. Kirkerne i Mørkøv.
omdeles i de tre byer.
S. 24. Mørkøv kino.
Resten står hos sponsorer.
S. 26. Lokalforum.
S. 28. Mørkøv Hallen.
Udkommer i februar, maj, august samt
november. Se indleveringsfrist på side 5.
S. 29. Mørkøv spisehus.
S. 30. Nyt fra Lokalforum.
Vi er på Facebook/Instagram
S. 32. Nyt fra kildebjerg.
Lokalforums Synes godt om
S. 35. Skamstrup og omegn.
Lokalforums Gruppe
S. 36. Mørkøv Kro og hotel.
Trafiksikkerhed i Mørkøv og omegnen
S. 37. Nyt fra Knabstrup.
vi er også på Instagram
Hjemmeside:
www.4440mørkøv.dk

PRISER FOR ANNONCER (PRISER ER UDEN MOMS)
str.

1 indr.

2 indr.

3 indr.

4 indr.

1/1 side

1500,-

2500,-

3000,-

3250,-

1/2 side

1100,-

1900,-

2300,-

2500,-

1/3 side

800,-

1400,-

1700,-

1850,-

1/4 side

600,-

1100,-

1350,-

1475,-

1/5 side

500,-

900,-

1100,-

1200,-

Visitkort

300,-

500,-

600,-

650,-

Lokalforum er
nu momsregistreret.
Derfor vil
faktura for
annonce fremover blive
tillagt moms.

FESTLOKALE
Hold din fest hos Kirsten og Jørgen på Sognefogedgården i Mørkøv
Kirkeby i renoveret staldbygning plads til 60-”70 pers.

TLF: 59 27 55 36
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NYT FRA BORGERFORENING
Siden sidste nyt,
har vi fået afholdt vores generalforsamling
med 80 deltagere. Der var en god stemning
og vi fik en hyggelig aften. Bestyrelsen sagde
farvel til Chris og Tom, som grundet
tidspres og sygdom ønskede at trække sig ud
af bestyrelsesarbejdet, men er stadig med til
at hjælpe os. Vi har fået valgt 2 nye ind, Helle
og Stig.

vi kan gøre i samarbejde med hele byen.
DET DREJER SIG OM HUNDELUFTNING OG
GENEREL OPFØRSEL PÅ RÆVEBJERG.
Vi har utrolig mange søde og rare
hundeluftere hver dag, men desværre også
nogle som ikke kan styre deres hunde og der
har igen lige været et tilfælde hvor en lille
pige er blevet bidt af en løs hund på
Rævebjerg. Desværre er det ikke første gang
vi hører om det og der flere og flere der
holder sig væk fra området på grund af løse
hunde.

Vi har desværre haft nogle problemer med
vores indbetalingskort til kontingent, hvor
numrene ikke passer og derfor har vi en del
der ikke har fået betalt kontingent. Vi vil
derfor sende en høflig forespørgsel til dem
det drejer sig om, hvor vi sender et
betalings-id der er rigtig.
Er der nogen der kunne tænke sig at blive
medlem koster det kun 100 kr. for en
husstand om året, vi ville rigtig gerne have
nogle flere medlemmer, da
Borgerforeningen er til for alle i Mørkøv og
det er vigtigt at vores medlemstal også viser
at borgerne i Mørkøv støtter op om det,
vi har ca. 300 medlemmer pt. Og det ville
vi rigtig gerne kunne gøre bedre. Man kan
kontakte os på 30622511 hvis man gerne vil
være medlem.

Det er Borgerforeningen der har
forpagtningen på hele området og det er
vores ansvar at passe området og sørge for
at ALLE kan benytte Rævebjerg og få en god
oplevelse af det dejlige område. Der er rigtig
mange børn som leger på området og vi er
nødt til at sørge for at det er sikkert at sende
sine børn ned på Rævebjerg.
Vi vil gerne have en god dialog med alle om
et reglement på Rævebjerg og vil gerne sætte
nogle skraldespande og bord/bænksæt op
i området, hvis der interesse i byen for at
være med til at passe på området sammen
med os. Derfor vil vi indkalde til et møde på
Rævebjerg, hvor vi håber at se alle der gerne
vil benytte området, både hundeluftere og
alle andre der benytter området.
Vi ønsker en positiv dialog, hvor vi vil
præsentere nogle forslag til området og et ”
fælles reglement”
For området. Vi håber at der kommer rigtig
mange og jeg vil gerne understrege at vi
ønsker en positiv og åben dialog, hvor vi får
alle tingene vendt.

Vi har haft utroligt travlt på Rævebjerg med
at lave vores toiletbygning og er i fuld gang,
det hele skal stå klar til kræmmermarkedet
i September og det skal vi bare nå, så der
bliver gået til den.
Vi er i fuld gang med forberedelserne til
markedet og er bl.a. ved at etablere mere lys
på pladsen, der er også fuld gang i
invitationer osv.
Vi har desværre også nogle kedelige
udfordringer, som vi er nødt til at få gjort
noget ved og det har vi et stort ønske om at

Se mere på www.mhhb.dk
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NYT FRA BORGERFORENING

NYT FRA MØRKØV

Hvis der er borgere der har haft nogle dårlige
oplevelser, eller har nogle gode forslag til
benyttelse af Rævebjerg, må de meget gerne
kontakte os på 30622511.

Siden sidst i Mørkøv.
Der er en del projekter og planer i Mørkøv
i øjeblikket, som ser meget spændende ud,
bl.a. er der nogle forhandlinger i gang med
DSB omkring stationsbygningen og der er
fuld gang i Netto byggeriet. Selve bygningen
skal stå færdig i uge 28, så der er snart en
butik i byen.

Arrangementer:
I skrivende stund er vi ved at være klar med
REN BY, som løber af staben søndag d. 22-04.
Næste arrangement er Sankt Hans og det er
en lørdag i år, vi tænder op for børnebål og
senere det store bål, madmæssigt tænder vi
i nogle grill, så kan man komme med sit eget
kød, vi snakker også med kroen og Mørkøv
spisehus om at de laver en menu som folk
kan bestille hos dem.
Se nærmere i Jyderup posten og på
infoskærmene.

Borgerforeningen kan med glæde fortælle
at vores nye borgmester Christina har sagt
ja tak til at komme og holde årets båltale på
Rævebjerg.
Ren By blev afholdt i et fantastisk vejr
søndag den 22. april og i Mørkøv deltog
der 35 børn og voksne. Børnene fandt de
udlagt GULD-pakker og deres præmier. Efter
indsamlingen blev der spist masser og røde
pølser og drukket øl og vand.

Ny butik på vej i 2018

Tlf: 59 27 41 56

Udgivelsesplan for 4440 SMIL Byfolder 2018
Bladnr.
08
09
10
11

Deadline
4. januar
2. april
2. jul
1. oktober

Afleveres til tryk
18. januar
16. april
16. jul
15. oktober

Omdeles
3. - 4. februar
28.-29.april
28.-29. jul
27. 28. okt.

Stof der ønskes bragt i bladet sendes i wordformat til 4440henrik@gmail.com
Artikler bedes sendt som ren tekst. Det vil sige uden indrykninger, punktopstillinger etc..
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Ringstedvej 7· 4440 Mørkøv
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Nr. Jernløse
Nørupvej 16, tlf.: 59 46 95 10

Åbent alle dage

Mørkøv
Ringstedvej 7, tlf.: 59 27 50 06

FAST

Åbent alle dage

LAVPRIS
PÅ HUNDREDVIS

AF VARER
FAST
LAV PRIS

Så er der prisfald på flere hundrede
hverdagsvarer – og varerne bliver ved med
at være billige 365 dage om året.
Det kalder vi FAST-LAV-PRIS. Og vi er først
lige begyndt. Over de kommende måneder
kommer der mange flere FAST-LAV-PRIS
varer på hylderne. Og de er ikke bare
billige. De er også nemme at finde.
Bare kig efter den orange pil.

SAMMEN FÅR VI MERE FOR PENGENE
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– en del af

NYT FRA STIGS BJERGBY
Udviklingsplan for Lokalområde 4440
herunder Stigs Bjergby

input, forslag og andet fra interesserede.
Jeg vil foreslå, at vi her i Stigs Bjergby
indkalder til fællesmøder i forsamlingshuset,
hvor (forhåbentlig mange) interesserede
vil give møde og give deres besyv med på
de oplæg, jeg på forhånd vil præsentere på
Facebook-gruppen Stigs Bjergby.
Jeg vil meget gerne understrege, at man ikke
forpligter sig til mere deltagelse i arbejdet
end man har tid og lyst til.
Man skal altså ikke frygte at blive presset ind
i arbejdsgrupper eller lign. mod sin vilje.
Det eneste jeg appellerer til er, at man
bruger lidt tid på at forholde sig de oplæg.
der kommer fra mig enten ved fremmøde i
de indkaldte fællesmøder, med en kommentar på Facebook-gruppen Stigs Bjergby eller
ved direkte henvendelse til mig.

Holbæk Kommune har sat arbejdet i gang
med at få lavet udviklingsplaner for alle
områder af Kommunen. Der er enkelte
byer/områder. der har færdiggjort dette
arbejde. feks Ugerløse, Undløse mfl.
Lokalområdet 4440 Mørkøv, Skamstrup og
Stigs Bjergby er så småt begyndt at
debattere, hvordan vi skal gribe arbejdet
med at for beskrevet området, og hvilke
visioner vi har for vores lokalområde.
Lokalforum 4440 har nedsat en
arbejdsgruppe, der skal komme med et
oplæg til, hvordan vi kommer i gang med
opgaven på en god og fornuftig måde.
Arbejdsgruppens medlemmer er :
Ellen Lundsgaard, Stigs Bjergby,
Casper Larsen, Skamstrup og
John Ebbe Hansen, Stigs Bjergby.
Arbejdsgruppen modtager meget gerne

Venligst
John Ebbe Hansen

JØRGEN`S DÆKSERVICE
V/ Jørgen Jacobsen

Nørreled 8 b
4440 Mørkøv

www.bjergby-stoetteforening.dk
Tlf. 23113110

TLF: 23 40 59 87

AUT. Kloakmester og Vognmand
Entreprenørfirmaet

Søren Jensen A/S
Nørreled 10, 4440 Mørkøv

Tel.: 21278433 / 59274334
Mail: shj-aps@jensen.mail.dk
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NYT FRA STIGS BJERGBY
Bjergby Idrætsforening
Idrætsforeningen fyldte sidste år, 90 år. På
trods af den fremskredne alder eksisterer BIF
i bedste velgående og det på trods af
lukningen af Bjergby Skole i år 2000. Der har
været trange tider med vigende
medlemsantal, men man holder på og med
den nye bestyrelse med Jørn Sørensen som
formand håber vi på, at vi også kommer til
at opleve vores idrætsforening holde 100 års
jubilæum i år 2027.

Bjergbyhus
Efter at have stået tomt igennem et stykke
tid, så har vi fået nye beboere på Bjergbyhus
(Alderdomshjemmet). Det er Fonden der står
bag "Den Gamle Skole," der har lejet sig ind.
Vi byder de nye beboere velkommen til vores
by og håber, at beboerne på Bjergbyhus vil
blive en del af det sociale fællesskab, vi har i
Bjergby.
Askov Mejeri
Askov Mejeri, som det hed i gamle dage, har
fået nye brugere efter Crown Food lukkede
ned og flyttede ind imod KBH. Det er  firmaet
Plantemageren, der stammer fra
Københavnsområdet, mens ejerne har bopæl
i Skamstrup området.
Firmaet bag Plantemageren har startet en
produktion af krydderiolier op på Askov
Mejeri, hvilket glæder os meget, da der er
ikke noget mere trist end at se
fabriksbygninger stå og forfalde.
Plantemagerens produkter kan købes i
Mørkøv Brugs, deres varesortiment kan
findes i nærheden af hvor man finder brødet
Vi håber Plantemageren får held med at
etablerer sig på Askov Mejeri og vi håber, at
det på sigt vil kunne generere nogle
arbejdspladser til gavn for lokalområdet.

Vi glemmer ofte, at der også er andre
brugere af vores idrætsplads end Bjergby
Idrætsforening.
Her tænkes der på Specialklubben for
Belgiske hyrdehunde, der har
Idrætspladsen som træningsplads. Der
trænes hunde hver mandag aften, og en
repræsentant fra Hundeklubben oplyser, at
klubben har 25 års jubilæum i år.
Stort tillykke herfra.
Ren By
Dansk Naturfredningsforening arrangerede,
søndag d 22 april, sin landsdækkende
affaldsindsamlingsdag "Ren By"
Lokale foreninger, beboere og andre
interesserede blev udstyret med
skraldeposer mm, hvorefter man gik gader
og veje igennem og samlede det affald
sammen, der er i grøftekanter mm..
Allan Hansen og undertegnede tilmeldte
Stigs Bjergby og i skrivende stund er
arrangementet ikke afviklet, men vi håber
på en god opbakning, så vi som by, også kan
bidrage til at være med til at inspirere
forbrugere til mere miljørigtige affaldsvaner.

Sankt Hansbål.
Sankt Hans i Stigs Bjergby
Lørdag d 23 juni afholder
Bjergby Idrætsforening sit traditionelle Sankt
Hans arrangement på Idrætspladsen.
Dagen starter kl 10 med afvikling af en
fodboldturnering hvor man har mulighed for
at tilmelde "sit" mand/kvinde fodboldhold.
Der er andre spændende aktiviteter i
støbeskeen, som vi håber kan lade sig
gennemfører. Kl 17 vil der være mulighed
for at spise helstegt pattegris for 50,- kr pr.
person. En lokal slagter har gjort det muligt
at holde prisen så lav.
Kl 19,30 tændes bålet og der vil være fælles
sang og mulighed for hygge i og omkring
klubhuset.

Pløjestævne
Holbæk/Odsherred landboungdom afviklede
d. 31 marts et pløjestævne på Røjlegårdens
marker ud mod Nykøbingvej, som man jo nok
ved, er den trafikfarlige vej mellem Bjergby
og Mørkøv. Det gav dog ingen trafikale
problemer og farten blev sat kraftigt ned,
mens bilisterne kontrollerede om furerne var
lige :-)  Godt arrangement, med
hestepløjning, veterantraktorer og helt
moderne traktorer med vendeplove. Vi
håber på en gentagelse til næste år.

Venligst
John Ebbe Hansen
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Lejerne siger:

-Pænt og velholdt
-Dejlige lyse lokaler
-Kan bestemt anbefales til
din næste fest!

Skriv for at indtaste tekst

TIL GLÆDE OG FEST
ER SKAMSTRUP BEDST
Skamstrup forsamlingshus
Moderne køkkenfaciliteter
Let adgang for gangbesværede
Fuldt udstyret med borde/stole/service

KONTAKT SONJA CHRISTIANSEN
sonjahkc@mail.dk Tlf 26292668
www.skamstrup-fso.dk
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MØRKØV MASKINFORRETNING

SIDEN 1941
TLF. 59 27 50 16
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Støt Lokalforum i

En cykels5 som et godt bidrag 5l sundhed,
CO2 – og traﬁksikkerhed.

Pengeautomat 5l Mørkøv:
Lokalforum er i dialog med Sparekassen
Sjælland om at få en pengeautomat sat op i
Mørkøv.

I Lokalforum arbejdes ihærdigt på, at der NU
bliver etableret en cykels? på strækningen
S?gs Bjergby – Mørkøv – Skamstrup. Der er
mange rig?g gode argumenter for at etablere
denne ”forbindelseslinje” gennem 4440området.

Jeg vil opfordre ?l, at man deltager i
nedenstående undersøgelse om behovet for
at få sat en pengeautomat op i Mørkøv.
Det tager under 3 min. at svare på
spørgsmålene, gøres via vor hjemmeside:
www.4440mørkøv.dk god fornøjelse.

En cykels? vil bl.a. være med ?l at sikre en
bedre infrastruktur i området, hvilket er en
nødvendighed for at sikre den fortsaLe
udvikling i hele 4440. Projektet er ?dligere
planlagt og projekteret, men Holbæk
Kommunen har lagt den i ”mølposen” med
henvisning ?l, at der ikke er penge. Vi er af
den opfaLelse, at det også er et spørgsmål om
prioritering.
Vi vil derfor i den kommende ?d gøre en
særlig indsats for at få støLe og opbakning ?l
deLe projekt fra bl.a. foreninger og
ins?tu?oner, men for at komme i mål er der
brug for bred opbakning.
Derfor: støt op om projektet hvor du kan.
Lokalforum har et cykel-arrangement i
støbeskeen så følg med på hjemmesiden,
facebook mv. om nye ?ltag – eller kom ?l
Lokalforums borgermøder og hør nærmere.

Lokalforum
vi samler 4440
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Velkommen til tennis

Mød op på tennissportens dag

lørdag d. 5 maj kl. 11.00 – 15.00

og få en aktiv dag fuld af gode tennis oplevelser.
Alle er velkomne uanset alder og niveau.
Vi har fast ungdomstræner, mød op og hør nærmere om
træningstider.
Adresse: Mørkøvhallen. Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv
Venlig hilsen bestyrelsen
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DET AKTIVE CENTER ROSENVÆNGET
Det sidste nye ang. ombygning m.m.:
Det seneste nye er, at ombygningen endnu
en gang er udskudt. Boligselskabet ønsker ny
rådgiver; det forsinker processen. Man skulle
gå i gang sidst på efteråret 2018. Man starter
med ombygningen af den tidligere
plejeafdeling. Der bliver 17 seniorboliger;
de fleste to-værelses lejligheder på 75 m2,
enkelte lidt mindre, og 3 boliger bliver
tre-værelses lejligheder på ca. 89 m2. Denne
ombygning skulle tage 3 mdr. Derefter skulle
følge 3 etaper á 3 mdr., hvor de nuværende
to-værelses lejligheder moderniseres.
Brugerrådet har fået at vide, at dagcentret
overflyttes til Elmelunden inden sommerferien. Borgere i Mørkøv og på Rosenvænget
kan visiteres til kørsel til Elmelunden. Vi er
meget kede af, at dagcentret skal forlade
de særdeles velegnede lokaler, og at vi skal
undvære samarbejdet med dagcentret; det
bliver et stort tab. Jeg har i årevis protesteret
over nedlæggelsen af dagcentrene i
lokalområderne – for at efterkomme den for
mig uforståelige beslutning om en tilknytning
til de 4 plejecentre. Vi har nu nødtvunget
accepteret det.
Det eksisterende dagcenterlokale overtager
brugerrådet til deres aktiviteter.
Træningslokalet forbliver, som det er og kan
anvendes frit, når der ikke er undervisning;
tovholder Else Slott tlf. 24 84 75 25.

af vores månedlige centerblad Rosenbladet
og på vores hjemmeside
Rosenvængets Aktive Center
www.rosenvaengetsaktivecenter.dk
Tur i Mørkøv for kørestolsbrugere og dårligt
gående:
Vi savner frivillige, der fra først i maj til sidst
i september onsdage kl.13 kunne skubbe en
kørestol eller tage en dårligt gående under
armen. Vi savner også nogle, der kunne være
afløsere.
Vi drikker kaffe og hygger os, når vi er tilbage
fra turen.
Tovholder: Vibeke Knudsen tlf. 60 52 18 77.
Arrangementer maj – juli på Det Aktive
Center
Forårstur d. 29/5 kl. 10: Tur til Reersø.
Spisning på kroen. Guidet rundvisning. Pris
se Rosenblad maj eller hjemmeside.
Tilmelding senest 16/5.
Sankthansfest d. 15/6 kl. 17.30. Spisning. Bål
og båltale v. konstitueret sognepræst
Kathrine Kjærgaard. Musik v. Mogens
Bækgård. Tilmelding senest 9. juni.

I øjeblikket er vi i brugerrådets regi 52
frivillige, der forstår faste ugentlige og
månedlige aktiviteter. Året igennem er der
en række arrangementer. Vore tilbud er også
for seniorer i nærområdet. Det hele fremgår

BEDRE KØRENDE
DAMGAARD BILER APS
v/ Martin Damgaard Hovedgaden 2
4440 Mørkøv Tlf:59275033 / 21676087

Hovedgaden 41, 4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 40 96
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Sankt Hans aften
i 4440 Lørdag

den 23. juni 2018

Mørkøv kl 18-22

SHgs Bjergby kl 19-22

Grillen tændes kl. 18.00
Børnebålet bliver tændt kl. 19.00
Det store bål bliver tændt kl. 21.00

Bålet tændes kl 19,30

BIF a/older Skt. Hans fest på Idrætspladsen

MHHB a/older Skt. Hans fest på Rævebjerg

Dagen starter kl 10 med afvikling af en
fodboldturnering hvor man har mulighed for
at tilmelde "sit" mand/kvinde fodboldhold.
Der er andre spændende aktiviteter i
støbeskeen, som vi håber kan lade sig
gennemfører.Kl 17 vil der være mulighed for
at spise helstegt pattegris for 50,- kr pr.
person. En lokal slagter har gjort det muligt at
holde prisen så lav.

Båltaleren i år er borgmester ChrisHna K Hansen

Der er snobrød +l børnene. I år prøver vi at s+lle
grill +l rådighed, så folk selv skal medbringe egen
mad +l at komme på grillen. Vi giver tallerkener
og bes+k. Bord og bænke vil være ops+llet og øl,
vin og vand kan købes på pladsen.

Skamstrup kl 19-22

Knabstrup kl 19-22

Dagens/a?enens program:
Kl. 16.30 Leg og spil for børn og unge.
Kl. 18.00 Grillmiddagen begynder - husk +lmelding
Kl. 19.30 Hygge med fællessang.
Kl. 20.00 Kåring af årets Skamstrupper

Vi serverer gra+s kaﬀe med kage +l de voksne
og slik +l børnene.

Kl. 20.30 Vi går samlet +l bålpladsen, som Knud
Nielsen igen i år har været så venlig at s+lle +l
rådighed. E?er båltalen tændes bålet og vi synger
midsommervisen. Når bålet er brændt ud fortsæRes
det hyggelige samvær i forsamlingshuset.

Bylaugets pølsevogn sælger pølser og drikke
+l fornu?ige priser, og ved bålet kan der bages
snobrød.

FSO a/older Skt. Hans fest i forsamlingshuset

Bylauget tænder bål bag Knabstrup Hallen

Igen i år vil der være overraskelser +l store
og små børn.

Vel mødt Hl en hyggelig Sankt Hans aLen i 4440 område
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FÆLLES MENIGHEDSHUS
Lokalforum og et fælles menighedshus –
hvordan hænger det sammen?

Placeringen blev også kommenteret, idet
den omtalte grund plejer at være en del af
det årlige kræmmermarked. Et stort byggeri
på grunden vil påvirke kræmmermarkedet
og andre arrangementer på Rævebjerg. Hvis
menighedsrådene absolut ønsker
fælles lokaler i Mørkøv, er der andre gode
muligheder. Endelig påpegede flere, at det
vil blive et meget kostbart projekt også at
drive på sigt.

I Lokalforums formålsparagraf stå bl.a., at det
er foreningens formål at understøtte
aktiviteter og projekter til gavn for borgere,
foreninger mv. i lokalområdet. Og at
foreningens formål også er at understøtte en
åben debat om lokalområdet blandt aktørerne i området.
Kirkerne i Mørkøv er en sådan
gennemgående aktør i vores område. På det
seneste er det kommet frem, at der er planer
om at bygge et fælles menighedshus i
Mørkøv, og på den baggrund fandt
Lokalforum det meget nærliggende at
inviterede repræsentanter fra kirken til
borgermødet den 11. april 2018 i Skamstrup,
for at kirkens repræsentanter kunne
præsentere projektet, og for at
deltagerne kunne høre nærmere og spørge
ind til planerne.

Lokalforum vil gerne støtte op om initiativer
og projekter i lokalområdet, men vi vil også
gerne være med til at sikre, at disse
initiativer koordineres gennem en åben
debat, så de bliver til gavn og glæde for hele
lokalbefolkningen. - Det synes ikke helt har
været tilfældet med de aktuelle planer.

De to menighedsrådsformænd fortalte, at
menighedshuset efter planen skal rumme
kirkekontor og administrationsopgaver i et
fælles hus, og at der også skal være plads til
møder og aktiviteter. Planerne er at bygge
menighedshuset på grunden bag Brugsen.
Grunden ejes af Coop, og købsaftalen er
tilsyneladende tæt på at blive underskrevet.
Disse oplysninger gav anledning til flere kommentarer på borgermødet.

Vi håber meget, at en åben debat kan
fortsætte, så der kan findes en holdbar
løsning til gavn for hele lokalområdet.

LH Revision Aps

Det blev bl.a. anført, at projektet vil påvirke
udviklingen i byerne Stigs Bjergby og
Skamstrup negativt. Et fælles menighedshus
vil trække aktiviteter væk; men der er i stedet
brug for at støtte op om de eksisterende
aktiviteter i de to byer.

Nøkkentved 2
4440 Mørkøv
Mobil 21 62 60 81
Lhrevision@post.tele.dk
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TELEFONGUIDE FOR 4440					

2018

AUTOVÆRKSTED.
Stenhøj-Automester,
Martin Damgaard
Jørgens dækservice			

2167 6087
2340 5987

Forsamlingshus Skamstrup
Forsamlingshus Bjergby

2398 4802
4097 5627

BAGERIER.
KonditorBager, Knabstrup

FOTO.
Mørkøv Foto			

3048 2716

5927 3019

BEGRAVELSESFORR.
Mørkøv Jyderup Begravelsesforr.
Elsebeth B. Andersen

5927 5007

FRISØR.
Salon Storm
Cornerklip
Inges Klip
Frisørsalonen Hanne Mortensen

2896 6564
2621 6166
5927 3647
5927 5554

BIOGRAF.
Mørkøv Kino

GENBRUG.
Tornved Genbrugsplads
Y’s Men’s 			
Gustavs Krambod		

GRAFISK ARBEJDE.
Grotesque graphic,
v. Tilde Normann		

www.morkovkino.dk
morkovkino@mail.dk

BLOMSTERHANDEL.
Smørblomsten Lisbeth Petersen

5927 5926

BOGHOLDERI/REGNSKAB.
LH Revision ApS.

2162 6081

BOLIGSELSKAB.
Vestsjællands Almene
Boligselskab Vab.

5925 8000

DYRLÆGE / Dyreartikler
Mørkøv Dyreklinik
AN Fleks Dyreartikler 		

5927 5036
7179 0717

EDB/INTERNET.
Baildon Data 			
Vilmdata.dk		

6096 8096
3013 3733

EL-INSTALLATØR.
Hørlykke El
Bjergby Elektrikeren

5046 0110
5927 5172

ENTREPRENØR.
Ebbe Mortensen
Jesper Christensen
Jj Totalentreprise
M.G. Byg
MRS-Entreprenør
Søren Jensen

2962 8909
2764 5515
2947 2101
5927 5126
2120 3158
5927 4334

FORENING.
Mørkøv Antennelaug
Mørkøv Handels-Håndværker
& Borgerforening
Brugerrådet Rosenvænget



4144 2414

HALLER.
Knabstrup Hallen
Mørkøv Hallen

5927 3180
5927 5512

HVIDEVARER.
N.A. Hvidevarereservice aps
Vestsjællands Hvidevare Teknik

5927 3449
5927 5050

KRO.
Mørkøv Kro

2124 1170

LÆGE.
Mørkøv Lægehus

5927 5927

MALERMESTRE.
Jimmi Spilski
Tonny Andersen
Mørkøv malerservice v /
Thomas Ulrich Jensen		
MASKINFORRETNING.
Mørkøv Maskinforretning	
Skjoldholm ApS
MENIGHEDSRÅD M.M.
Skamstrup-Frydendal
Menighedsråd Bjergby-Mørkøv
Skamstrup Møllelaug
Pensionist-Ældresagen Tornved

4026 6265
3062 2511
4158 8793
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7011 1250
4044 8029
2362 6712

2298 5553
4042 4262
5031 8598



59 27 5016
59 27 3240
2120 5366
2627 4657
5927 5391
7937 0290

TELEFONGUIDE FOR 4440					
MURERMESTER.
Mørkøv Murerforretning ApS
Naustok Murerfirma ApS
Vontillius-ApS






PROFILERING.
PS Design				



2810 4402




5927 4045
7236 7200
7236 7170
 5927 5049
 5927 5275
 7236 7190
7236 7110
7236 5546


SPISESTEDER/RESTAURANTER.
Mørkøv Spisehus
Burger Baren

Mørkøv Kro

Viva Steakhouse & Pizza

Knabstruphallens Restaurant




5927 5006



5927 5356
7010 2033

TELT UDLEJNING.
Bjergby støtteforenings		

2162 6081

SKØNHEDSSALONER.
Beauty by Stokholm

SKORSTENSFEJER.
Jimmie Larsen

TANKSTATION.
Shell
Ok

2224 2295

REVISOR.
LH Revision Aps			

SKOLE/BØRNEHAVE.
Efterskolen Smededal
Knabstrup Skole
Skovvejens skole afd Kildebjerg
Krummeluren
Mælkebøtten
Børnehuset Kirsebærhaven
Mørkøv Børnehus		
Dagplejen Mørkøv (Bodil )

SUPERMARKED.
Dagli Brugsen Mørkøv

3054 1217
5780 7168
2143 1749

2018

23113110

TERAPI
Klinik for fodterapi			
Kranio Sakral Terapi v/ Dorte Yawl

5927 2302
5127 1264

TØMRERMESTER.
Snedker & tømrermester
Kjeld Jørgensen
Ss Byg
AUC Tømrer & Snedker
H.c. Tømrer & Snedkermester
Winther & Møllenbach

4498 3227
2662 1588
2028 4345
2280 7551
2181 8431









TØJ.
Butik Aase			

2890 9487

VANDVÆRK.
Mørkøv Vandværk
Knabstrup Vandværk
Stigs Bjergby Vandværk
Skamstrup Vandværk

5313 4440
2424 1871
5927 4398
5927 2525
5927 3180

SPORTSFORENING.
Mørkøv Badminton
 pawmortensen@jubii.dk
Billard Bjergby

2945 7892
Billard Mørkøv

2924 2743
Bjergby Fodbold

2945 7892
Mørkøv Fodbold

2856 1090
Mørkøv Gymnastik

2764 5515
Mørkøv Håndbold
 morkovkfum@gmail.com
Mørkøv Idrætsforening
2214 9823
Mørkøv Tennis

6063 5746
Rideklub Katrinebjerg

2096 2881
Rideklub Petersminde

5927 4156
Sportsfiskerforening

5124 5075
Spejder i Mørkøv
 mail@pianielsen.dk
Stenklub

5927 5527
Mørkøv Bordtennisklub

2884 0156





2339 8732
2060 3145
5161 5912
2032 0558

VARMEVÆRK.
Mørkøv varmeværk A.m.b.a.



5927 5472

VOGNMÆND.
BHO Transport		
Knabstrup Vognmandsforretning




2640 4216
5041 4512

VVS.
Preben Kristensen VVS
Mørkøv-Eskebjerg VVS




5927 5920
5929 1447

TELT UDLEJNING.
Bjergby støtteforenings		
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5927 4096


23113110

NYT FRA SKAMSTRUP
Besøg Skamstrup Mølle

Dansk Mølledag søndag d.17. juni kl.11-16

I år vil møllen kun have to faste åbningsdage
i sæsonen. Det er Dansk Mølledag d.17. juni,
og høstdagen d. 9. september. Der arbejdes
de fleste torsdag på møllen om formiddagen.
Du er også velkommen der.
Derudover vil der være åbent efter aftale fra
1. maj til 30. september

Let frokost, kaffe og kringle, samt øl og
sodavand kan købes.
Der vil være aktiviteter for både voksne og
børn:
• Rundvisning med de hvidklædte møllere
• Pandekagebagning over bål
• Træk-ture på en af Katrinebjerg
Ridecenter’s ponyer
• Hesteskokast møllebakken

Besøg Skamstrup Mølle som gruppe.
Et historisk indblik i en bid af Dansk
bondekultur før industrialiseringen.

Skamstrup Møllelaug
www.skamstrupmolle.dk
formand@skamstrupmolle.dk

Almindeligt besøg:
ca. 1 time
•Guidet tur i møllen
•Arbejdende mølle.
•Medbring selv øl-vand, kaffe.
•Mølleriet kører
(vingerne drejer rundt, vi maler mel, hvis der
er vind til det)
Pris kr.30 pr. person over 16 år.
Der ud over kan der tilkøbes forskellige
aktiviteter samt kaffe og kringle. Se mere på
vores hjemmeside.

På Dansk Møllerforenings hjemmeside:

www.danskmoellerforening.dk/dansk-molledag
kan du se, hvilke andre møller der ligeledes har åbent.
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NYT FRA SKAMSTRUP
Historien om hvordan det blev besluttet at
få fibernet til Skamstrup

tilmelding fra 55 husstande inden fristens
udløb den 30. november. Fibia forlængede
fristen i to omgange til henholdsvis
20.december og 31. december, hvor der
stadig kun var 47 bindende tilmeldinger. I
tæt forhandling med Fibia lykkedes det at
udsætte fristen uigenkaldeligt til den 15.
januar. Med en stor indsats og en holdning til
fællesskabets betydning for at fremtidssikre
Skamstrup lykkedes det i regi af Foreningen
Skamstrup og Omegn at skaffe 57 bindende
tilmeldinger inden fristens udløb den 15,
januar 2018.

Inspireret af Lokalforum i sommeren 2017
blev det klart, at Skamstrup måske havde et
tilstrækkeligt kundegrundlag til at firmaet
Fibia (datterselskab af SEAS/NVE) kunne have
en kommerciel interesse i at installere
fibernet uden offentligt tilskud.
Fibias Projektkonsulent bekræftede den 22.
september selskabets interesse i installation
af fibernet, forudsat at 55 husstande ud af
95 mulige indenfor Skamstrup by ville have
interesse i tilslutning i form af en bindende
tilmelding senest den 30. november.

Ovenstående har krævet en systematisk
koordination, men har også vist, at der er en
forståelse for hvad fællesskabet kan medføre.
I dette tilfælde en stærk forbedret
kommunikation, en forøgelse af boligpriser
og en attraktiv mulighed for tilflyttere,
hjemmearbejdspladser og mindre
erhvervsvirksomheder. I skrivende stund har
flere tilmeldt sig, så antallet overstiger nu 60
husstande. I uge 12 besøgte en tekniker fra
Fibia alle tilmeldte husstande for at beslutte
sammen med ejer indføring af fiberen og
placering af routeren.

En kontaktperson og tre ”ambassadører”
orienterede samtlige husstande i Skamstrup
om de tekniske og prismæssige forhold ved
tilslutning til fibernettet. Indføring til hver
husstand samt router kan opnås for kr. 1.995
og det billigste seks måneders abonnement
med en hastighed 10/10 Mbit/s koster kr.
1.194 d.v.s i alt for tilslutning kr. 3.189.
Hastigheder op til 500/500 kan opnås såvel
som en række tilvalg, hvis man er villig til at
betale en højere abonnementspris.

Erfaringen har vist, at meget kan opnås ved
fælles hjælp. Foreningen Skamstrup og
Omegn kan naturligvis ikke love
forbedret bredbånd, men vi foreslår, at der
lokalt tages initiativ til at undersøge
interessen for bredbånd i ”klynger” af
husstande. På det grundlag vil det være
muligt at vurdere de forskellige tekniske
løsninger på forbedret bredbånd og måske
søge støtte fra den statslige bredbåndspulje.
Foreningen kan i begrænset omfang udføre
en koordinerende rolle.

Som optakt til et orienteringsmøde oprettede
Fibia en hjemmeside udelukkende til
Skamstrup Projektet. På mødet den 15.
november med 70-80 personer
præsenterede Fibia projektet og besvarede
spørgsmål af teknisk og prismæssig art. Fibia
bekræftede grænserne for installation af
fibernet til Skamstrup, men udelukkede ikke
muligheden for en begrænset udvidelse, hvis
målet med 55 husstande i Skamstrup blev
opnået. Fibia bekræftede også en tilmeldingsfrist værende den 30. november og
derefter mellem seks og ni måneder inden
installationen er fuldendt og fibernettet fuldt
funktionsdygtigt.

Jens Christensen, Kontaktperson til Fibia
og Formand for Foreningen Skamstrup og
Omegn

Det lykkedes ikke at opnå bindende
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KIRKERNE I MØRKØV
Tirsdag d. 5 juni Kirkerne i Mørkøv
Grundlovsmøde
Sted: Stigs Bjergby præstegårdshave
kl. 15.00 - 17.00.
kl.15.00 Velkomst, fællessange, kaffebord og
underholdning ved Nida Jazzband fra
Sdr. Jernløse.
Kl.16.00 grundlovstale ved medlem af
folketinget Bertel Haarder.
Dette arrangement er gratis, og alle er meget
velkomne.

Pris 125 kr. pr. voksen – børn gratis incl.
frokost og kaffe.
Tilmelding senest den 5. juni til Liselotte på
kirkekontoret
Tlf.: 59 27 51 47 eller mail: lid@km.dk
Ny præst
Ansættelse af ny præst som afløser for
Johannes Kristensen er i gang.
Samtaler og prøveprædikener finder sted i
maj og juni.
Vi håber at have en ny præst ansat pr. 1. juli,
men måske kan det først nås til 1. august.
Indtil da har vi hjælp af en vikar, Charlotte
Rising- Petersen, ligesom Kathrine
Kjærsgaard vil være her indtil Katja Bendix
Knudsens barselsorlov slutter 25. juli.

Søndag den 17. juni Kirkerne i Mørkøv
Sogneudflugt
I år går turen til Lolland, hvor vi blandt andet
besøger Maria og Johannes Kristensen ved
Radsted kirke,
Afgang kl. 9.00 fra Mørkøv Hallen –
hjemkomst ca. 17.00.

Deltag i vores
KONKURRENCE
om at
blive

Er DU MørkøvMester i Grill?
Vi fejrer Skt. Hans aften
lørdag den 23. juni
med grill-konkurrence
kl. 11 til 14 ved butikken.
Se opslag på infoskærme
og facebook om tilmelding
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KIRKERNE I MØRKØV
Tør du sove i kirken?
Det blev de 48 konfirmander ikke spurgt om,
da de skulle på konfirmandlejr i Kirkerne i
Mørkøv.

sig til ro.
Næste morgen ved 8 tiden
var der morgenmad og
oprydning -og klargøring til
højmessen med barnedåb.
En helt igennem dejlig weekend med en flok
søde og rare konfirmander, der forhåbentligt
har fået en oplevelse for livet.

24 timer skulle bruges sammen, både holdet
fra Skamstrup og de 2 hold fra Stigs Bjergby.
Ikke alle kendte hinanden lige godt, men
efter navneleg, stjerneløb, optræden i
grupper med de forskellige begivenheder,
dåb, konfirmation, vielse og begravelse, så
var den store flok godt rystet sammen.

Udtalelse fra et par konfirmander:
”Jeg syntes at det var hyggeligt at sove sammen med ens venner”
”Det var sjovt at sove i kirken”
”Jeg syntes at det var hyggeligt, at man
kunne være sammen med ens
med-konfirmander”

Efter aftensmaden, film og chips ventede
endnu en opgave; Pilgrimsvandring til
Mørkøv Kirke kl 21.30 i snevejr.

KIRKERNE I MØRKØV
Sommerkoncert i Frydendal Kirke
12. juni 2018 kl. 19.30 med
PAKHUSORKESTRET
som spiller kendte melodier, som de fleste
kan nynne eller synge med på. De kalder sig
selv et rimeligt muntert ensemble, som godt
kan gå over gevind og jazze lidt.
Pakhusorkestret består af
10 amatørmusikere og sangere, der
holder til i pakhuset i Nykøbing Sj.
Efter i koncerten vil der blive serveret en lille
forfriskning, som forhåbentlig kan indtages i
dejligt sommervejr udenfor.

De fine stave, som de selv havde lavet stod
klar, og en efter en blev de sendt afsted ud i
mørket, iført refleksvest, og besked om ikke
at tale sammen på turen… Efter 4 km var det
skønt at se den oplyste kirke, mærke
varmen og vide at soveposen snart kunne
blive klar til at hoppe i. Efter et øjeblik var
kirken fuld af madrasser, puder og
hyggesnak. Kathrine fortalte godnathistorie
og nu kunne de trætte konfirmander lægge
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MØRKØV KINO
Det kræver en stor indsats og opbakning fra
befolkningen at holde en biograf i gang i en
by med under 2000 indbyggere, derfor har
Mørkøv Kino brug for din støtte.
Vi har netop fået skiftet alle pærer i Kinos sal
og foyer takket være støtte fra SEAS-NVE og
Holbæk Kommune - det betyder at, hvor der
før i vores foyer blev brugt 2000 W er det nu
200W og bedre lys.

Mørkøv Kino.
Så er Baby Bio på bane igen. 10.30 den tredje
torsdag i måneden. Følg med på
hjemmesiden - alle er velkomne.
Vi åbner altid til Kinos foyer 30 min før
dagens film, de fleste dage i ugen kl. 19.
I Kinos foyer sker der noget! Her kan du
bytte en bog, købe et glas vin, eller en kop
kaffe, hvor bønnerne nu er sponseret af
Mørkøv Brugs, som på denne måde støtter
biografen i Mørkøv. Du kan også spise
nylavede popcorn og slik, drikke sodavand og
få en snak med de andre gæster.

En biograf skaber kulturliv, spændende
oplevelser for alle aldre, et sted at mødes og
medvirker til at gør det attraktivt at bosætte
sig i den vestlige del af Holbæk kommune. Så
vi har brug for dig som gæst, som medlem
eller som sponsor for biografen (se mere på
www.morkovkino.dk.)
Engagerede frivillige i foreningen Mørkøv
Kinos Venner driver biografen. De er blevet
klædt fint på af Sparekassen Sjælland-Fyn,
Jyderupafdelingen, så gæsterne kan kende
kontrolløren i den røde polo.

Du kan selvfølgelig også altid få en snak med
de frivillige der er på vagt og høre mere om,
hvordan vi driver biografen.
Den sidste torsdag i måneden er der
strikkecafe kl. 19, hvor kreative og sociale
strikkere mødes. Alle der kan eller vil lære at
strikke er velkomne.

Du kan også blive sponsor og hjælpe med at
holde Mørkøv Kino kørende, skriv til os på
morkovkino@mail.dk og få dit logo på
lærredet, på vores hjemmeside og på FB.

Hver anden måned er der en ny udstiller i
Kinos foyer. I maj-juni er Lone Athanasakis /
Lathana Foto. Hun er fra Fårevejle og tager
de smukkeste naturbilleder.

Vi viser film hver dag kl. 19.30,
se www.morkovkino.dk eller på
Holbækvej 249 4440 Mørkøv.

Kranio Sakral Terapi
Dorte Yawl

Mørkøv Dyreklinik
Holbækvej 173
4440 Mørkøv
Telefon 59 27 50 36

Høedvej 71
4440 Mørkøv
Tlf: 51 27 12 64

moerkoevdyreklinik@mail.dk
www.mørkøvdyreklinik.dk

dorteyawl@outlook.dk
www.kraniosakralterapi.eu
kranio sakral terapi, Dorte Yawl

Følg os på Facebook

Vi er en del af Vestsjællands Dyrlægevagt
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MØRKØV - JYDERUP BEGRAVELSESFORRETNING

v/Elsebeth B. Andersen
DET HANDLER OM OMSORG OG TRYGHED,
NÅR VI MISTER EN AF VORE KÆRE
KOPI AF ALLE UDLÆG VEDLÆGGES FAKTURAEN.
VI SENDER GERNE PJECEN ”MIN SIDSTE VILJE”.

HOLBÆKVEJ 14 - 4450 JYDERUP
TLF. 59 27 50 07 - SVARER ALTID.
info@mjbegravelse.dk
mørkøvjyderupbegravelsesforretning.dk
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Støt Lokalforum i

Lokalforum 4440 Mørkøv, Skamstrup og S7gs Bjergby
Holbæk kommune har delt kommunen op i 18 lokalområdet, herunder vores område med
Mørkøv i centrum for byerne S?gs Bjergby og Skamstrup. Mørkøv er med sin geograﬁske
placering og som handelsby og skoleby for hele 4440-området, kategoriseret som centerby.
Lokalforum 4440 blev eIer at have eksisteret i mange år, formelt omdannet ?l en forening
12/4-2017.
Lokalforum 4440 har blandt andet ?l formål at igangsæMe og understøMe ak?viteter mm. ?l gavn
for områdets borgere. Lokalforum 4440 skal endvidere understøMe en åben debat, muliggøre en
tæt kontakt og samle og koordinere lokale synspunkter, med Holbæk kommune.
Hele formålsparagraﬀen kan læses på www.4440mørkøv.dk
Alle kan møde op ?l Lokalforums åbne Borgermøder. Derudover kan alle borgere, foreninger og
ins?tu?oner i lokalområdet optages som medlemmer. Medlemskab af lokalforum 4440 er gra?s.
Lokalforum 4440 er en slags "paraplyorganisa?on" hvor alle foreninger, interesseorganisa?oner
og arbejdsgrupper kan mødes og få opbakning ?l ini?a?ver og deres videre arbejde.
Lokalforum 4440's bestyrelse står for ?lreMelæggelse og afvikling af Borgermøder en gang om
måneden. Borgermøderne aToldes på skiI i de tre byer den 2. onsdag i måneden.
Lokalforum 4440 formidler bl.a. informa?on via den husstandsomdelte folder SMIL 4440,
hjemmesiden www.4440mørkøv.dk, Lokalforums Facebook-side samt på Instagram. Det
planlægges endvidere, at deltage på Mørkøv Kræmmermarked sidste weekend i september
måned.
Lokalforum 4440 håber, at vi gennem et øget kendskab ?l vores arbejde, kan medvirke ?l, at
4440 området forsat kan udvikle sig som et aMrak?vt sted for områdernes borgere at bo i og
?ltrække ?lﬂyMere fra Holbæk og Hovedstadsområdet.
For at områderne skal kunne fungere og være
aMrak?ve at bosæMe sig i, er adgang ?l traﬁksikre
veje, brugbar kollek?v traﬁk og hur?g internetforbindelser nogle af de nøgleområder der vil
være sigtepunkter for Lokalforum 4440's
forsat virke.
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via vor hje
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Lokalforum
vi samler 4440
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Betal hurtigt
og
Nyhed
SPONSOR AFTALE MED SPEJDERNE
nemt
med OK’s
gratis app, når du
tanker

Fra 1.april har OK Benzin v/Dagli Brugsen Mørkøv
indgået en sponcer aftale med Mørkøv Spejderne.

Prøv
OK’s app

Hvis du har et OK Benzin/Diesel kort kan du tilmelde
dit kort ved at ringe til OK-Benzin og oplyse sponsor
nr. 782918 så støtter du spejderne hvergang du
tanker.
Nu kan du også
betale med

MobilePay
pånytvores
benzinDu kan
også bestille et
kort og670
få bonus
flere gange om året når OK har Bonus uge/weekend
stationer,
når du bruger OK’s app
Så hjælp spejderne hver gang du tanker.
Download OK's app eller
SMS "App" til 1912
Dagli’Brugsen Mørkøv

Valgfrit

Carlsberg
eller

Tuborg
Kr.

129

00

24 stk.

+ pant

Ringstedvej 7
4440 Mørkøv
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Info fra

NY DAGLIG
LEDER

og arbejder på at klargøre udendørs
arealerne, fx tennis- og fodboldbaner.
Efter et par halvvåde måneder er vejret nu
med os. De sidste 14 dages sol, giver gode
betingelser for at få klargjort alt til tiden.

Mit navn er
Peter Mørk,
jeg er 35 år,
gift og har to
børn.

NYE PROJEKTER I HALLEN

Jeg er startet
som dagligleder i Mørkøv
hallen 1/3, hvor jeg har overtaget fra Gert
Olsen.

• eSport opstart med LAN-party afholdes
den 5. maj 2018 (alle interesserede er
meget velkomne)
Se tid og sted på
facebook: Mørkøv e-sport

Jeg er mere eller mindre opvokset i en hal,
da min far har været halinspektør i 19 år.
Jeg har dyrket/spillet de fleste idrætsgrene, og bruger generelt en del tid på
disse.

• Fitness rummet er i gang med at blive
renoveret, og forventes færdigt i løbet
af sommeren.
• Der arbejdes på et terrasse miljø foran
hallens cafeteria / Mørkøv Spisehus.

Jeg har haft en rigtig god opstart i hallen
– alle har været meget hjælpsomme og
imødekommende. Jeg ser frem til rigtig
mange gode oplevelser i MørkøvHallen,
og glæder mig til at møde endnu flere
af hallens brugere, såvel som Mørkøv
borgere der har lyst til at kigge forbi.

UDENDØRSSÆSON STÅR FOR DØREN
Vi er efterhånden ved at være i sidste
periode af aktiviteterne indendørs i hallen
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Mørkøv Café har fået ny forpagter
og ski1er navn 3l Mørkøv Spisehus
Den nye forpagter hedder Chris3an Mi9et, er 35 år gammel og fra København.
Chris3an er uddannet kok og slagter, og viderefører tradi3onen med god
hjemmelavet mad 3l en fornu1ig pris.
Dagens ret, mandag 3l fredag, koster 89 kr. og kan også bes3lles som take-away.
“I manges bevidsthed hænger en Café i en sportshal sammen med
‘slik og friture’, og det image skal vi lægge afstand =l”
“Derfor vil Mørkøv Café komme =l at hedde Mørkøv Spisehus.
Det er stadig et sted for sportsfolk, men også et sted, hvor man på en helt
almindelig hverdag kan komme med familien eCer arbejde, og få et sundt
hjemmelavet mål=d mad.”
“Vi har også stor erfaring med selskaber – store som små.
Benyt vores ﬂoKe selskabslokale =l fødselsdage, konﬁrma=oner mm.
Lokalet lånes ganske gra=s, når forplejningen købes hos os.”
“Når foråret kommer, vil vi satse på at få lavet en hyggelig terrasse foran
restaura=onen, hvor vi forhåbentlig kan få skabt lidt liv, hvad enten man vil
have en kold fadøl eller noget godt at spise.”
“– Jeg glæder mig =l at hilse på jer snart ☺ ”

hjemmeside stadig

www.morkovcafe.dk

MØRKØV SPISEHUS
Skamstrupvej 7 – 4440 Mørkøv – Tlf: 5313 4440 – mkspisehus@gmail.com

29

NYT FRA LOKALFORUM
Nyt fra Lokalforum
Den årlige generalforsamling blev afholdt den 14. februar 2018, hvor tre nye blev valgt ind i
bestyrelsen, nemlig Caspar Larsen, John Ebbe Hansen og Lotte Christensen. Velkommen – vi
glæder os meget til samarbejdet og nye input til foreningen.
Men valget betød samtidig, at vi måtte tage afsked med Karla Frydenvang, Leif Esmark og
Hanne Engelbrecht, hvor især Karla og Leif har været faste grundpiller i Lokalforum gennem
mange år. Der skal herfra lyde en stor TAK for en stor indsats gennem årene.
Vi kalder selv Lokalforum for en ”paraplyorganisation”, og vi vil fortsat bestræbe os på at
støtte op om den lokale debat og koordinere diverse synspunkter på borgermøder,
hjemmesiden og på facebook. Vi vil derfor altid gerne høre nyt fra borgere, som har noget
på hjertet – det kan være et ønske om en hæveautomat, undren over, at buskortet pludselig
bliver inddraget eller forbavselse over, at der (måske) skal bygges et fælles menighedshus på
Rævebjerg. Vi vil så forsøge efter bedste evne at følge op på disse henvendelser og søge en
fælles løsning.
Men vi finder også, at der er brug for en egentlig udviklingsplan, hvor de tre byer i 4440, der
hver har deres karakteristika, kan udvikle sig – og hænge sammen. En cykelsti, der forbinder
de tre byer er selvfølgelig et ”must” – så ung og gammel kan cykle fra Mørkøv til Skamstrup
og Stigs Bjergby – og omvendt!
Vi glæder os til rigtig at komme i gang med planen. Vi lover, at vi efter bedste evne vil inddrage foreninger, institutioner og virksomheder og alle andre omkring udformningen af en plan,
som kan bruges, som vi er fælles om og som indeholder visioner for vores område.
Kommuneplanen er netop til høring, og her udarbejder Lokalforum også et fælles høringssvar
om bl.a. den manglende trafikplan, busproblemer og manglende udviklingsmuligheder for
detailhandel. – Men husk: alle kan indgive høringssvar, deadline er den 26. april 2018.
ENDELIG: støt Lokalforum med dit medlemskab. Det er gratis og kan gøres via vor
hjemmeside: www.4440mørkøv.dk
Et stærkt Lokalforum har større muligheder for påvirkning af udviklingen i vort lokalområde
– så dit medlemskab er vigtigt.
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Få dit budskab ud til mange
Alle almene foreninger i 4440 kan få deres informationer på
infoskærmene i Dagli’Brugsen og i Mørkøv Hallen ganske gratis*
Det er nemt at komme på skærmene:
Fremstil dit budskab i det program du helst vil
arbejde i. Det skal være tværformat som rammen
rundt om denne tekst: B x H = 1280 x 720 pixel
men så enkelt at det kan læses på ca. 12 sek.
Gem ‘skiltet’ som pdf eller et jpg-billede.
Materiale mailes til infokanal@ea-freelance.dk

*) Prisliste for kommercielle
reklamer samt etiske retningslinjer for information
på skærme, findes her:
ea-freelance.dk/infokanal
Har du brug for hjælp til
opsætning, til billige priser,
kontakt da Erik Andkjær
på mail eller tlf 2666 2699

INFOSKÆRM eksempel

4440 SMIL eksempel (helside ann)

Format er 16:9 på tværs.
Som pdf kan det være pixel
og streggrafik (tekst).
Som rent billede er det 1280x720
pixel og gemmes som JPG.
Video skal være samme mål
og bitrate max 2 MB/sek.

Formatet er A5 for en helside. Hvis den laves som
billede, svarer det til 1280 x 1800 pixel.
Venligst IKKE større. Gem som JPG.

PS: 1280x720 kaldes også lille-HD. Hvis materialet kræver
endnu bedre skarphed, kan man bruge stor-HD 1920x1080.

Annoncer her i 4440 SMIL
Annoncer til SMIL afleveres som pdf med
tekst og billede ELLER et billede (JPG) hvor
billede-opløsning ikke overstiger
250 pixel/tomme. Helside er A5 højformat.
Annonce mailes til: 4440henrik@gmail.com
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NYT FRA KILDEBJERG

Idrætsturneringer.

var samlet og sang de 8 sange med høj røst.
En rigtig hyggelig tradition som helt sikkert
videreføres næste år.
Bagefter var alle skolens elever og ansatte
med til Rynkebyløbet, et motionsløb som
har til formål at sætte fokus på alvorligt syge
børn. Dette gøres gennem frivillige donationer til Rynkebyfonden samt deltagelse i et
motionsløb på arealet omkring skolen. I år
valgte vi at undlade at løbe inde på skolens
gange, men i stedet blive ude på stier, gange
og legeplads. Rigtig mange elever synes godt
om muligheden for at løbe en times tid og
enkelte elever formår at løbe helt op imod
10-11 kilometer...

Siden nytår har de indendørs aktiviteter fyldt
en del i kalenderen. Vi har haft interne stævner i både fodbold og hockey for skolens 6
yngste årgange, det er blevet en tradition at
afholde disse stævner og masser af forældre
og bedsteforældre møder op i hallen, for
at overvære børn og børnebørns sportslige
udfoldelser. Over 140 børn deltager i både
fodbold og hockey-turneringen.
Fastelavn.
Vi har også afholdt fastelavn, alle elever,
lærere og pædagoger er trukket i de festlige
udklædninger og muntrer sig med catwalk,
tøndeslagning og kåringer. Kreativiteten
bliver større og større for hvert år, gad vide
hvad næste år bringer af udklædninger?

2 nye klasser starter op efter sommerferien.
Det er med stor glæde at vi kan fortælle, at
der starter 2 nye 0. klasser efter sommerferien. I år har vi kun en enkelt klasse, men
elevtallet for den kommende årgang gør, at
der er mulighed for at være 2-sporet igen.
Denne udvikling håber vi selvfølgelig meget
på at kunne fastholde de næste mange år...

Sidste dag inden påske.
Traditionen tro er sidste dag inden påske en
anderledes skoledag. Denne dag er Skolernes
Sangdag, hvor tusindvis af skoleelever landet
over synger de samme sange, alt sammen
inspireret af en live-streamet udsendelse fra
en skole et sted i Danmark. I år var det fra
Hillerød, og hele Underhuset på Kildebjerg
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Løst og fast...

Peter i Mørkøv-hallen og Christian i Mørkøv
Spisehus.

Ellers ser vores 9. klasser frem til deres sidste
skoledag i slutningen af maj, herefter starter
de skriftlige prøver og til sidst er det de
mundtlige prøver der afslutter
folkeskoletiden for disse elever. Vi ønsker
de unge mennesker alt mulig held og lykke
- både med prøverne, men også i deres
fremtidige virke og liv.

Kildebjerg til DM i skoleskak.
2 lærere og 8 drenge fra 3. - 5. årgang har
netop været en tur i Grindsted i Jylland til
Danmarksmesterskabet i skoleskak. 1250
elever fordelt på mere end 160 hold dystede
mod hinanden i brætspillet.
Kildebjerg-eleverne opnåede en flot 34.
plads og blev en stor oplevelse rigere ved det
store stævne.

Samtidig ønsker vi også hallens nye
personale velkommen, vi håber at kunne
videreføre det gode samarbejde både med

På skolens vegne Lars Mortensen.

STØTTEFORENINGEN KIF’S VENNER
Støtteforeningen KIF’s venner har åbent for dørsalg i loppereden
v/Knabstruphallen hver tirsdag 10-12 og lørdag 11-12.
Al overskud går til idræts- og foreningslivet i Knabstrup.

Kontaktperson: overloppe Torben Mortensen 51272701.

Klip til hele familien
Åbningstider
tirsdag-torsdag kl. 09-17
fredag kl. 09-18 lørdag kl. 09-13
Booking
Telefon 26 21 61 66
www.cornerklip.dk
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GRATIS

popkorn og
sodavand
!l alle unge
op !l 18 år
Hver mandag 19.30 i Mørkøv Kino
Vi udfører: Reparation af PC
Rensning - Optimering
Billige Blæk og laser patroner
Salg af PC tilpasset dit behov.
Kontakt bedst mellem 16-20
Mobil 25777080

BAILDON DATA
ved
Per Baildon Bruhn
Spurvevej 7 4440 Mørkøv
www.baildon.dk
E-mail per@baildon.dk

bloddonor.dk

HOLBÆK FRIVILLIGE BLODDONORER

Hent vores app her

nvsj-blod.dk
NORDVESTSJÆLLAND

SMØRBLOMSTEN
Hovedgaden 1
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 59 26
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”HVORDAN KUNNE SKAMSTRUP OG OMEGN SE UD?”
Debataften den 15. marts 2018:”Hvordan
kunne Skamstrup og omegn se ud?”
Hvad er din rolle? – og hvilken hjælp kan vi
få udefra? Tredive personer deltog i mødet,
inklusiv repræsentanter fra
Kommunalbestyrelsen, politiske partier og
aftenens fire oplægsholdere.

200 indbyggere”.
Endelig er der nogle, der betegner et
byområde som en sammenhængende
bebyggelse, der har mindst 200 indbyggere.
Landdistrikterne er således områderne
udenfor byområderne. Så vi befinder os lige
nu i et udpræget landdistrikt.

Rammerne for oplæggene og debatten var
hvordan de menneskelige, de fysiske
(landskabet, infrastruktur, bygninger m.m.)
og de erhvervsmæssige/økonomiske
ressourcer kan organiseres og styres i retning
af en landdistriktsudvikling i et område som
Skamstrup og omegn.

Landdistriktsudvikling kan defineres som
en lokal samarbejdssstyret (netværksstyret)
udvikling, der har til formål at optimere, i
samspil med offentlige myndigheder
anvendelsen af de menneskelige, fysiske og
erhvervsmæssige ressourcer og potentialer i
lokalområdet d.v.s. landdistriktet.

De fire oplæg samt referat fra mødet kan
læses på Foreningens hjemmeside:
www.skamstrup-fso.dk

I Holbæk Kommune er de ca. 70.000
indbyggere fordelt med ca.40 % i Holbæk By;
ca.41 % i byer over 200 indbyggere og; ca.
19 % i udprægede landdistrikter (omkring 60
landsbyer med mindre end 200 indbyggere
og det åbne land).

Følgende er rammerne for mødet:
Definitioner og tal:
I forbindelse med Kommunalreformen i 2007
inddelte Fødevareministeriet kommunerne i
fire klasser. Inddelingen blev foretaget i
samarbejde med Danmarks
Jordbrugsforskning og baseret på
14 udvalgte indikatorer. De fire klasser er:
Yderkommuner		
Landkommuner		
Mellemkommuner
Bykommuner		
I alt 			

”På hjemmesiden er der givet definitioner
på et landdistrikt og landdistriktsudvikling og
der er redegjort for fordeling af indbyggerne
i Holbæk Kommune.
Der er vist hvordan de menneskelige, de
fysiske og de erhvervsmæssige
ressourcer kan organiseres lokalt i samspil
med omverdenen. Helt konkret giver Morten
Holme et bud på de muligheder landskabet i
Skamstrup området giver. Andreas Jønck og
Birgitte Degener viser hvordan Skamstrup
landsby kunne forbedres. Endelig fortæller
Morten Hylleberg hvordan man er nået
meget langt med den slags forbedringer på
Egebjerg-halvøen i et nært samarbejde med
Odsherred Kommune. Til slut redegøres der
for nødvendigheden af en mobiliseringsfase,
en opstartsfase og en implementeringsfase
hvis målet er en bæredygtig
landdistriktsudvikling”.

16 kommuner
29 kommuner
18 kommuner
35 kommuner
98 kommuner

I den definition er de første tre nævnte, altså
63 kommuner betragtet som landdistrikter.
Holbæk Kommune er en mellemkommune,
men ifølge definitionen således en
landkommune.
Andre har defineret et landdistrikt som
områder uden sammenhængende
bebyggelse, eller områder hvor den
sammenhængende bebyggelse har under

Se mere på www.4440mørkøv.dk
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73 år efter
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Modstandsbevægelsen i Knabstrup

Af Chr. Ditlev Lunn, leder af
modstandsgrupperne i Knabstrup

Den ene lastvogn kørte til Knabstrupgårds lade, mens
den anden kørte til Povl Jensen, Abildgården med de
nedkastede våben.
- Næste formiddag fik jeg at vide, at ca. 200 tyske soldater var på vej op i skoven, husker C.D. Lunn. Det viste sig
dog, at tyskerne som kom cyklende, blot skulle aflevere
cyklerne til et ungarnsk kompagni, der var indkvarteret
på skolen i Knabstrup

Chr. Ditlev Lunn, leder af modstandsgrupperne i
Knabstrup under besættelsen, skrev i anledning af 40
års dagen for befrielsen, nogle erindringer om modstandsbevægelsens gerninger på knabstrupegnen under
besættelsen. Dette er nu yderligere 33 år siden. Dette
er et udpluk af erindringerne. Hele C. D. Lunns beretning
kan ses på lokalhistorisk arkiv
I 1944 blev C.D. Lunn af kaptajn Oppermand Holbæk,
opfordret til at danne nogle lokale modstandsgrupper,
hvilket også lykkedes. Våben var der ikke mange af, så
det var begrænset, hvad grupperne kunne gøre.
- Vi blev efterhånden en del mand, men stadig våbenløse. Derfor foreslog jeg kaptajn Oppermand, at oprette
en modtagegruppe, så vi selv kunne hente våbnene
fortæller C.D. Lunn.

83 mand med
Mandskabet fra knabstrupegnen blev nu formeret i
Holbæk distrikts 4. kompagni med løjtnant C.D. Lunn
som chef og med tre delinger. Delingsfører for Knabstrup delingen var lærer Alfred Nielsen, delingsfører for
Mørkøv-delingen sergent Johs. Hansche og delingsfører
for Regstrup-delingen gårdejer P. W. Smith.
Bevæbningen var otte maskinpistoler, to maskingeværer
og to raketkanoner. Resten af de 83 mand i kompagniet
var bevæbnet med rifler.

Lunn fandt nogle steder der var egnede til nedkastning.
Han fik »Bruno« som dæknavn og skulle hver aften aflytte
BBC’s særmeldinger. Når der blev sagt »Hilsen til Bruno
ville nedkastningen finde sted samme nat.
Mandskab med signallys skulle være på plads kl. 22:00.
Pladsen var Søbakken i Torbenfeldt skov, og mandskabet
fik ordre til at komme fra forskellige retninger for ikke
at vække opsigt. Gruppen omfattede 30 mand og to
lastvogne.

En del våben blev ødelagt ved nedkastningen men blev
repareret på maskinværkstedet på Knabstrup Teglværk. Også Chresten Hansen Knabstrup autoværksted
fungerede som »våben mester«. En dag fik C.D. Lunn
ordre til at aflevere nogle våben til det nyoprettede
politi kompagni i Holbæk. Afhentningen skulle foregå
på Strentebjerg ved Knabstrup men våbnene lå gemt
ovenpå slagtermester Henry Ottos slagtehus i Knabstrup.
C.D. Lunn tog sin fars islænder hest og spændte den for
en jumbe. Hos slagtermesteren blev våbnene læsset og
C. D. Lunn ville køre hjemad.
Men ud for »Kagekassen« var en tysk vagtpost. Min
første reaktion var at skyde mig igennem med min pistol.
Men det blev ikke nødvendigt. Hesten blev bange og
satte i løb. Jeg hjalp den med pisken så den sprang ind
mod tyskeren, der måtte springe for livet. Hesten fik
derefter lov at løbe med mig, fortæller C.D Lunn.

24 containere.
Ved 1:30-tiden kom maskinen fra England og kastede 24
containere, hver på 100 kg, ned. Lidt senere kom endnu
en maskine og kastede sin ladning ned. Den skulle have
været ned i Vinskoven hvor Skamstrup-gruppen skulle
tage imod, men piloten kunne ikke finde den plads.
Gruppen blev forstyrret af nogle folk i skoven og turde
ikke signalere op til flyet. I stedet for at tage lasten med
tilbage til England, valgte han så at kaste den på pladsen
i Torbenfeldt skov.
Mandskabet fra Knabstrup måtte så i gang med at
bjærge denne last også, skjule containere og fald
skærme, og klokken blev næsten syv, inden de sidste
forlod skovene.

Efterhånden som maj 1945 nærmede og, og modstandsfolkene ventede, at der snart skulle ske noget, begyndte
de at tage de kraftigere våben ud til grupperne.
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Fem af hovedkræfterne i Knabstrup-gruppen.
Fra venstre: Løjnant Chr. Ditlev Lunn (chef for Holbæk
Distrikt´s 4 kompagni), Løjnant (næstkommanderende)
Kai Holmberg, Delingsfører for Knabstrup Verner Mortensen, Gruppefører Alfred Nielsen og Jan Glück.
Billedet er taget den 5. maj 1945

Raketter fundet

Befrielsen

Natten til den 4. maj var Alfred Nielsen og hans mandskab nede på den gamle skole for at hente to raketkanoner og raketter. Da gruppen nåede Mørkøv Kirkeby, holdt
der to biler udenfor det hus, de skulle ind i.
Af frygt for, at det skulle være Gestapo (det viste sig senere at være modstandsfolk), trak gruppen sig tilbage og
gemte våbnene et andet sted. En pakke med tre raketter
blev smidt i en tjørnehæk ved vejen.
Næste morgen blev de tre raketter fundet. Vagtværnschefen og sognefogeden enedes om, at det måtte
meldes til tyskerne.

Den 4. maj om eftermiddagen meddelte forvalteren på
Toftholm, at han havde fundet de maskinpistoler, mod
havde standsgrupperne skjult. Ved aftenstid tog D. Lunn
til Toftholm for at få våbnene væk. Derefter ville han selv
forsvinde, men pludselig kom baronesse Wedel farende
ud og råbte, at tyskerne havde kapituleret. Den 5. maj om
morgenen fik grupperne ordre på at køre til Holbæk og
holde sig beredskab.

Overlærer Dalgaard, der kunne tysk, blev af vagt
værnschefen bedt om at ringe til tyskerne. Det lovede
Dalgaard, men da Alfred Nielsens gruppe om natten
havde benyttet hans telefon, vidste han besked og
undlod derfor at ringe til tyskerne. Men vagtværnschefen
hav de selv ringet til tyskerne. Det vidste C.D. Lunn, fordi
de tyske telefoner blev aflyttet. Lunn ringede derefter til
sabotagedelingen i Holbæk og bad dem »hente kartoflerne, inden andre købte dem«

7. maj om aftenen fik gruppen besked om at en stikker fra
Mørkøv Kirkeby gemte sig på skolen i Knabstrup.
Knabstrup-delingen kørte derud og omringede skolen.
Manden var imidlertid væk. Det lykkedes ham at nå helt
ned til grænsen inden han blev arresteret.
Da det ungarnske kompagni, som var indkvareret på
skolen, blev sendt til fronten, blev skolen i krigens sidste
uger fyldt op med tyske flygtninge. Med mandskab fra
sit kompagni overtog C.D Lunn bevogtningen af disse
flygtninge indtil de sidste var sendt hjem.

Vi markerer befrielsen

- Jeg skyndte mig op til »Kagekassen i Knabstrup, hvor
jeg ventede på gruppen fra Holbæk. Som minutterne
gik, steg spændingen. Hvem først tyskerne eller om
danskerne fortæller C.D Lunn.

fredag den 4. maj

Det gjorde danskerne C.D. Lunn kørte med til Mørkøv
Kirkeby, hvor vagt manden blev holdt op med en pistol.
Han forklarede, at han godt nok havde ringet til tyskerne,
men ingen kunne forstå ham. Derfor skulle han ringe igen
senere, når der var kommet en tolk. Altså kom der ingen
tyskere.

med levende lys i vinduet
38

31

39

Vi er flyttet til Mørkøv
Jenny´s Skilte & Tryk - Hovedgaden 4 - 4440 Mørkøv

KonditorBager Knabstrup

Åbningstider:
Mandag: 05.15 - 17.30
Tirsdag: 05.15 - 17.30
Onsdag: 05.15 - 17.30
Torsdag: 05.15 - 17.30
Fredag: 05.15 - 17.30
Lørdag: 06.00 - 15.00
Søndag: 06.00 - 15.00

Holbækvej 339, Knabstrup, 4440 Mørkøv
Telefon: +45 59 27 30 19
E-mail: knabstrup@konditor-bager.dk
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