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MED ET STÆRKT LOKALSAMFUND
Den mølle vi i dag kalder Skamstrup Mølle er
næsten helt identisk i type med den oprindelige
mølle fra 1854, men kommer fra Gislinge. Her får
du den spændende historie i korte træk.

af en orkan 3. december 1999.
Katastrofen sker
Vingerne var ikke sikret godt nok, og snurrer så
voldsomt rundt at varmen i træ-lejerne sætter
møllen i brand og den brænder helt ud. Kun
fundamentet og portene var tilbage af den gamle
Skamstrup Mølle.

I 1854 blev der bygget en mølle på “Birgittehøj”
ca 2 km fra Skamstrup. Den blev i 1872 flyttet til
den nuværende placering på Gerrebjerg lige syd
for Kirken. Gjerrebjerg skal efter sigende være
jordværker fra en gammel befæstning - evt en af
Marsk Stigs faste steder.

Da chokket havde lagt sig, blev det besluttet at
genopføre en mølle, og næsten ligeså hurtigt blev
det besluttet, at den nye mølle ikke skulle være
ny men at det ville være mest rigtigt at gøre som
man gjorde i gamle dage – nemlig flytte en anden
mølle.

Møllen var i aktiv drift i Skamstrup i 87 år og der
var tilknyttet bageri. Det første bageri man kender
til brændte i 1913 og der blev opført et nyt lige
vest for møllen - den nuværende Skamstrup
Brødfabrik.

Den nye mølle
Gislinge Mølle havde mange ligheder med den
oprindelige Skamstrup Mølle og i 2000 blev
Gislinge Mølle købt. Efter at have opmålt og
registreret den, blev den nedtaget og genopført
på fundamentet af den nedbrændte Skamstrup
Mølle.

Det sidste korn blev malet på møllen 19. juli 1959.
Møllen var i kort tid bolig for en hollænder, som
- for at gøre møllen beboelig - fjernede en hel del
og lavede noget om.
I 33 år fik møllen lov at passe sig selv, hvilket satte
sig tydelige spor, og vejr og vind samt den
manglende vedligeholdelse tog hårdt på møllen.
I 1982 og igen 1989-90 blev der gjort et forsøg på
at sætte en restaurering i gang, men
omkostningerne til køb af møllen plus restaurering
ville blive alt for store.

Fra Gislinge Mølle er skelettet og en del drev og
hjul bibeholdt. Derfor er der i møllen også en del
nyt materiale og inventar, som dog alt sammen
er behandlet efter de gamle håndværksmæssige
principper: Tømmeret er tappet sammen,
spånerne er kogt i finsk tjære, nogle bolte er
håndsmedet osv.

Møllen sættes i stand
Den 17. september 1992 blev en lokal forening,
Skamstrup Møllelaug indstiftet, og møllelauget
købte møllen for 2 kr. med formel overdragelse i
maj måned 1994.
I september 1994 påbegyndte møllelauget så en
gennemgribende istandsættelse gennem fem år.
Istandsættelsen var afsluttet, da Danmark rammes

Hvis du har fået lyst til at læse mere om
Skamstrup Mølle og få en mere ”teknisk”
beskrivelse af opbygning, vedligehold og drift af
møllen, kan du gå på www.skamstrupmolle.dk
hvor der kan downloades en pdf af
Møllehåndbogen.
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PRISER FOR ANNONCER (INKLUSIVE MOMS)
str.

1 indr.

2 indr.

3 indr.

4 indr.

1/1 side

1500,-

2500,-

3000,-

3250,-

1/2 side

1100,-

1900,-

2300,-

2500,-

1/5 side

500,-

900,-

1100,-

1200,-

Visitkort

300,-

500,-

600,-

650,-

Lokalforum er nu moms-registreret.
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 sidst
har vi i Borgerforeningen afholdt
evalueringsmøder med foreningerne om
vores kræmmermarked. Vi har fået afsluttet
vores regnskab og alle foreningerne der har
hjulpet har igen fået en god sjat penge til
deres medlemmer. Det er velfortjent for den
store indsats de har gjort.

senere og hvor borgerne har mulighed for at
høre mere om det helt nøjagtige forslag.
Borgerforeningen glæder sig meget til et
godt samarbejde med Dansk Køreselskab og
er glade for at vi kan tilbyde Mørkøv by flere
arrangementer på Rævebjerg.
Mørkøv Lokalforum bliver informeret når der
er nyt i sagen.

Efter at have sundet os lidt, er vi allerede i
fuld gang med at arrangere det næste
kræmmermarked og de første nye
kræmmere er allerede begyndt at søge om
stadeplads.

Arrangementer:
Det næste arrangement som
Borgerforeningen er med i, er fastelavn der
som vanligt vil blive afholdt sammen med
foreningerne i Mørkøvhallen. Det forgår
indendørs d. 2 marts kl. 10-12.00

Vi har så haft fuld fokus på vores planer med
Dansk Køreselskab og vi er nået så langt at
der er givet landzone tilladelse til at dræne
og anlægge græsbaner på området. Dette vil
blive gjort lige så hurtigt som entreprenør
kan og vejret tillader det.

Vores årlige generalforsamling bliver afholdt
på Mørkøv Kro d. 8 marts kl.18.00. Der vil
komme en indbydelse i Jyderupposten og på
infoskærmene.

Det næste trin er at få lavet ny lokalplan for
området, som giver tilladelse til at Dansk
Køreselskab får lov til at bygge et klubhus
og en lille opbevaringshal. Dette arbejde er
også i fuld gang via Holbæk kommune, som
sammen med Borgerforeningen og Dansk
Køreselskab har afholdt et åben formøde
for alle, hvor vi præsenterede projektet og
borgerne kunne komme med forslag/
kommentarer. Mødet var velbesøgt og der
var en god stemning med meget relevante
forslag/kommentarer. Nu går Holbæk
kommune i gang med at lave et
høringsforslag, som vil blive offentligtgjort

Efter det, afholder Borgerforeningen Ren by
d. 31 marts.
Hilsen Mørkøv Borgerforening,
Alex Christensen.

Tlf: 59 27 41 56
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LOKALFORUM
Hvad skal du egentlig lave
onsdag den 20. februar 2019?

område er umiddelbart beskrevet som et
ikke så attraktivt område – og det må vi gøre
noget ved, bl.a. ved at fortælle ”den gode
historie” om vores område og ikke være med
til at tale vores område ned, dels ved at
komme frem med vores ønsker og drømme
for vores lokalområde, og hjælpe hinanden
med at få dem realiseret, så 4440-område
fortsat kan udvikle sig til et attraktivt
område.

Hvis du ikke allerede ved det, vil vi opfordre
dig til at komme til Lokalforums årlige
generalforsamling – og ta’ din nabo med.
I Lokalforums bestyrelsen har vi forsøgt efter
bedste evne at leve op til foreningens
fornemme formålsbestemmelse, hvor der
bl.a. står, at det er foreningens formål at
igangsætte og støtte initiativer, understøtte
en åben debat, muliggøre en tæt kontakt
med bl.a. øvrige lokalfora og kommunale
politikere samt samle og koordinere lokal
synspunkter for at varetage lokalområdets
interesser bl.a. ved høringssvar.

Det er vigtig at få en god snak om dette, så vi
kan trække på samme hammel i respekt for
hinanden. Derfor: sæt allerede nu kryds ved
den 20. februar kl. 19 og mød op med din
nabo. Det skal nok blive hyggeligt, og du får
både kaffe og kage.

På generalforsamlingen vil der være muligt
at høre nærmere om dette arbejde, stille
spørgsmål og komme med nye forslag til,
hvad der skal satses på i det kommende år.

Alle er velkomne, men hvis du vil ha’
stemmeret skal du være medlem, og det er
ganske gratis. Og så viser du også din støtte.
Se www.4440mørkøv.dk

Én ting har vi lært i bestyrelsen: der er
mange opgaver, og det kan være svært at nå
dem alle. Der vil fortsat være brug for alle
gode kræfter til at løfte denne opgave enten
som bestyrelsesmedlem, som medlem af en
interessegruppe eller på anden vis.

JØRGEN,S DÆKSERVICE
V/ Jørgen Jacobsen

Nørreled 8 b
4440 Mørkøv

Holbæk Kommunes bosætnings analyse har
på det senest spøgt en del, for vores

TLF: 23 40 59 87

Udgivelsesplan for 4440 SMIL Byfolder 2019
Bladnr.
12
13
14
15

Deadline
4. januar
3. april
2. juli
1. oktober

Afleveres til tryk
18. januar
19. april
19. juli
18. oktober

Omdeles
1. - 3. februar
03.-05.maj.
02.-04. aug.
01. 03. nov.

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

DILLETANT 2019
Stigs Bjergbys dilletanter inviterer til forestillingen:

Søn af en sørøver.
Af Jens E Hansen.

Lørdag den 23/2-2019
KL 14:00 OG 18:00

PRAKTISK INFO
Priser

Forstilligen kl 14.00
50 kr ink. kage og kaffe.

Forstilligen kl 18.00
175 kr ink. Middag,
dans og musik.

Menu:
 Ovnstegt svinekam
 Hvide & brune

Søn af en sørøver handler om:
Den barske sørøverkaptajn er så ked af, at han aldrig har
fået en søn, at han tvinger sine fire døtre til at optræde
som mandlige sørøvere.
Den lille sørøverfamilie ankommer til kroen ”Den
Vraltende And”, hvor kaptajnen 20 år tidligere som
almindelig sørøver tilbragte nogle dage, mens den
daværende Kaptajn, Jack Rødskæg, lå for døden.
Og Jack Rødskæg efterlod sig - formodentlig - et
skattekort. Er det mon på kroen?
Kromutter venter med længsel på at hendes søn Henry
skal komme hjem efter fem år til søs. Det samme gør
Henrys barndomskæreste, der i mellemtiden er blevet
skydeskive for den voldsomt dameglade hertugsøns
kurmageri.
Og Henry kommer hjem! Blot en skam, at han mødes af
sin rival og 3-4 meget mandeglade sørøvere, hvis
hemmelighed han kommer til at afsløre!
Og hvordan skal barske sørøvere gøre kur til en mand,
uden at det vækker alt for megen opsigt?
Henry og hans barndomskæreste - samt deres forældre kommer ud for sære tildragelser i sørøverkaptajnens jagt
på skattekortet, ikke mindst på grund af hans døtres jagt
på en ægtefælle. Og så skete der åbenbart fordækte ting
på kroen dengang for 20 år siden!

kartofler

 Gulerødder & rødkål
 Brun sovs
 The, kaffe &
chokolade

Drikkevare købes særskilt i
baren

Billetter i forsalg hos
Liselotte DyrekærChristensen
På tlf: 23 96 35 70
Eller på Email:
Torben.lotte@hotmail.com

Alt overskud går til at støtte
Beboerforeningen

Alt overskud går til at støtte Beboerforeningen
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Vi glæder os til at se jer
I Stigs Bjergbys
forsamlingshus
Kirkevej 22
4440 Mørkøv

NYT FRA STIGS BJERGBY
Jeg håber, at alle er kommet godt ind i det
nye år.
Foran os venter et spændende år, hvor bla
arbejdet med at få lavet en udviklingsplan for
vores by og sogn for alvor går i gang.
Jeg satser på, at alle får mulighed for at give
deres besyv med. Det vil bla. blive muligt på
fællesmøder i forsamlingshuset.

Beboerforening
Næste arrangementer i år:
Fællesspisning den 7. februar Drengehold:
Jesper (kendt fra Mørkøv Hallen) Jacob,
Benny, Jørgen og Benny og den 7. marts.
Nanna og Ann
Tilmelding til Hanne på 61 72 39 16.
Stadig den billige pris: kr. 75 for
voksne og kr. 30 for børn.

Under hvilken form og hvem der kommer til
at stå for indkaldelse og afholdelse af
fællesmøderne er ikke faldet på plads endnu.
Jeg forestiller mig, at Lokalforum Mørkøv,
Skamstrup og Stigs Bjergby er initiativtager
og afvikler fællesmøderne i samarbejde med
Beboerforeningen.
Det er vigtigt, at så mange som muligt møder
op og medvirker til, at vi (Lokalforum) får et
så godt grundlag som muligt for at få
udarbejdet en udviklingsplan. Vores
udviklingsplan vil blive sammeskrevet med
udviklingsplanerne fra Mørkøv og Skamstrup.

Fastelavn søndag den 3. marts kl. 14.
For børn og voksne. Pris kr. 25, for ikke
udklædte. Inkl. Te/kaffe og fastelavnsbolle.
Præmier til de sjoveste og bedste udklædte
Gratis fastelavnsboller og drikkelse til børn

Når denne sammenskrivning er færdig, vil
vi/Lokalforum i samarbejde med Holbæk
Kommune får den indskrevet i Kommunens
udviklingsplan.

Lørdag den 23. februar spilles der dilettant i
forsamlingshuset

Hvad skal der stå i en sådan udviklingsplan?
Der kunne fx stå noget om hvordan vi ønsker
at få øget trafiksikkerheden, brug af
fællesarealerne, samarbejde mellem byens
foreninger, busforbindelse, øget bosætning,
modtagelse af nye tilflyttere etc etc kom
selv med dine bud på hvad der kunne stå i
vores udviklingsplan.

Generalforsamling den 26. marts kl. 18, hvor
foreningen er vært ved hjemmelavet suppe.
Der bliver sendt ud til medlemmer.
Kun medlemmer kan stemme ved
generalforsamlingen, men du kan melde sig
ind den aften.

Hvis man skulle have en god ide, et forslag
eller bare en kommentar, så er man meget
velkommen til at kontakte mig på
Facebookgruppen Stigs Bjergby eller på mail
johnebbehansen@msn.com
Venligst
John Ebbe Hansen Bestyrelsesmedlem
Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs
Bjergby

www.bjergby-stoetteforening.dk
Tlf. 23113110
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Attraktive boligområder
Refleksioner over boligudviklingen i Mørkøv, Skamstrup, Stigs Bjergby og
Knabstrup.
Holbæk Byråd har fået udfærdiget en bosætnings rapport for Holbæk kommune.
Efterfølgende har kommunen afholdt fem borgermøder om bosætningen i Holbæk kommune. Jeg
har deltaget i fire af disse møder.
Rapporten fortæller, at Mørkøv og Knabstrup er eksempler på lokalområder hvor kun 38 ud af 100
adspurgte borgere, vil blive i lokalområdet, hvis de skulle flytte. Derudover skulle der ikke være
nogen borgere fra Holbæk kommune, der vil overveje at flytte til Mørkøv eller Knabstrup.
Desuden konkluderer rapporten, at Mørkøv og Knabstrup ikke har de nødvendige faciliteter som et
attraktivt lokalområde skal have for at tiltrække og fastholde borgerne. Det er jeg ikke enig i.
Følgende punkter viser efter min mening, at Mørkøv og Knabstrup har masser at byde på:
 Offentlig transport, jernbane med timedrift Kalundborg-København. Buslinjer i fire retninger
inden for en normal arbejdsdag
 Motorvejen ligger i baghaven, hvis du vil pendle til Odense, Næstved, Malmø eller
København skal du kun bruge lidt over en time
 Folkeskoler. Knabstrup Skole med 0.-5. årgang.Kildebjergskolen har 2 spor med 0.- 9.
årgang
 Børnepasning. Private og offentlige daginstitutioner
 To dagligvarebutikker, bager, slagter, møbelforretning og tøjbutik
 Velfungerende sportsklubber som har gode faciliteter i de lokale sportshaller med blandt
andet multibane, tennisbaner, boldbaner samt en af tre kunstgræsbaner i Holbæk
kommune
 Mørkøv Kino er en digitaliseret biograf med moderne lyd, drevet af frivillige
 Borgerforeningen i Mørkøv. Borgerforeningen er et godt eksempel på hvor godt
frivilligheden fungerer i vore lokalområder. Det årlige Kræmmermarked var der ikke uden
den store deltagelse af frivillige og foreninger. Herudover kan nævnes, at det er lykkedes
Borgerforeningen at få Køreselskabet flyttet til Rævebjerg, hvor de vil afholde deres
hestevognsstævner.
I Mørkøv by er der konkrete modbeviser til rapporten. Lige nu bliver der bygget tre nye
børnefamilie huse i Mørkøv. De næste tre børnefamilier skal igang med at bygge nye boliger i
2019.
Fem familier er fra Mørkøv, og en del af dem er børn af lokalområdet. Nu er der kun 3-4 grunde
tilbage i Mørkøv.
I Knabstrup er der desværre ingen byggemodnede grunde, men det er muligt at købe billig bolig
jord med lokalplan, men den nye ejer skal selv byggemodne.
Der er næsten ingen brugte huse på salgslisten
I Skamstrup er der 1 grund, men her er der også mulighed for at fylde hullerne ud i husrækken.
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Der er ingen grunde i Stigs Bjergby, men der er også mulighed for at fylde huller ud i husrækken.
Når de små huse bliver sat til salg, og pris og kvalitet passer sammen, bliver de købt af singler,
familier uden børn eller børnefamilier. Køberne er næsten altid fra østdanske kommuner.
Mørkøv, Knabstrup og de andre omkringliggende små lokalområder er gode eksempel på, at
rapporter ikke altid afspejler det faktiske liv.
Mine ønsker for vores lokalområde:
 Flere leje- og ejerboliger til små familier. Der er cirka 20.000 m2 privat jord, men der
mangler investorer, der kan sætte gang i nye projekter.
 Flere normale byggegrunde, på trods af, at bosætningsrapporten siger, at kommunen ikke
skal udstykke normale parcelhus grunde.
Vores lokalområde passer godt til nye store bofællesskaber med udsigt til mark og skov.
 Udvidelse af erhvervsområdet mod vest på Håbetvej. I forbindelse med rute 23´s
færdiggørelse kommer der et parkeringsanlæg og de ramper kunne godt bruges som
adgang til Håbetvej. Derved fjerner vi de tunge biler der kører forbi Mørkøv Hallen og
Kildebjergskolen.
 Smidighed i forvaltningen.
Alle kommuner i Danmark vil gerne have liv på landet. Nedlagte landbrugsbygninger
forfalder, hvis ikke de er beboede. Det undrer mig, når en erhvervsdrivende fortæller mig, at
han har fået nej til at renovere og istandsætte en gård til virksomhed og privat beboelse.
Der blev forsøgt med to forskellige løsninger, men nej, forvaltningen kunne ikke se det
fornuftige i forslagene. Den nye ejer ville løfte området og naturen til at være som dengang
det var en familiegård med egen sø.
Ejeren vil ikke bygge til, men kun renovere, bygge om, etablere vaskeplads med sandfang
plus olieudskiller og overholde støjgrænser for området.
Herudover går Mørkøv også glip af de virksomheder, der ville købe ejerens nuværende
bygninger, når gården blev færdig og virksomheden flyttet til dertil.
Desværre har forvaltningen et ry for at de er blevet for firkantet i forhandlingerne med
eventuelle nye ejere af brugte erhvervsejendomme på landet.
 At lokalforaerne forholder sig konstruktivt til rapporten og praler af de gode historier
og muligheder i deres eget lokalområde.
En lokal hilsen
Søren Harboe Rasmussen
Mørkøv
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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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LOKALFORUM
Kære Alle
Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs
Bjergby håber, at alle er kommet godt ind i
det nye år.

Lokalområde 4440 Mørkøv består af
centerbyen Mørkøv og de omliggende byer
Skellingsted, Bennebo, Skamstrup og Stigs
Bjergby.

Vi står foran et spændende nyt år, med flere
store projekter forude.
I en ikke prioriteret orden kan bla. nævnes
udviklingsplan (hele området) , flere tiltag
vedr trafiksikkerhed (de tre byer)
lege/aktivitetspladser (de tre byer) , økoland
(Mørkøv), cykelstier (de tre byer), afholdelse
af kommunalbestyrelsesmøde til sommer etc
etc..
Der bliver nok at se til, men jeg er overbevist
om at vi nok skal få flyttet os nærmere på, at
komme i mål med flere af førnævnte
projekter.

Hvis vi i fællesskab skal kunne gøre en positiv
forskel, så kræver det at vi hver især sætter
egne behov i baggrunden og respektfuld
arbejder sammen uden skelen til hvor i
området man kommer fra.
Jeg ved, at det kan være svært at sidde på
hænderne når man som forening/gruppe/
ildsjæl kan se at andre er knapt så hurtige
ude af starthullerne eller har samme visioner
som en selv, men jeg må appellere til at vi
holder sammen for kun derigennem kan vi
komme fælles i mål til fordel for os alle.
Sammenhold gør stærk!

Men Lokalforums bestyrelse kan ikke gøre
alene, det kræver, at vi får opbakning og
mødes med velvilje af borgere, foreninger og
ikke mindst af Holbæk Kommune.

MVH
Formand Henrik Lehmann
Lokalforum Mørkøv, Skamstrup og Stigs
Bjergby

MØRKØV MASKINFORRETNING

SIDEN 1941
TLF. 59 27 50 16
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Mørkøv antennelaug

Nu går vores teknikere snart i gang med
kanalomlægningen.
Det sker i etaper rundt om i landet i perioden fra
tirsdag 15. januar til tirsdag 19. februar 2019.
Xee: Fokus på serier og underholdning
Den 20. januar får medlemmer og beboere en helt
ny tv- og streamingkanal ved navn Xee.

Nyt om tv-kanaler og ny kanalrækkefølge
Se på vores hjemmeside www.m-al.dk

Xee er en dansk underholdningskanal, der vil være
tilgængelig som både tv-kanal og via streaming
fra web, app eller tv-boks. Xee bliver en del af
YouSee's Grundpakke, og vil sende et unikt mix
af originale danske programmer og amerikanske
kvalitetsserier.

Generalforsamling 2019
Onsdag den 27. februar 2019
Mørkøv Kro kl. 19.00
Dagsorden;
1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning om Laugets
virksomhed
3: Kassererens fremlæggelse af regnskab 2018
4: indkomne forslag senest den 20 februar 2019
5: Fastlæggelse af kontingent
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Sanne modtager ikke genvalg
Rya modtager genvalg
Frederik modtager genvalg
7: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
8: Valg af 1 revisor
Flemming modtager genvalg
9: Valg af revisorsuppleant
10 Evt.

Når Xee går i luften den 20. januar, bliver det
fx med danmarkspremiere på sæson 9 af 'The
Walking Dead'. Kanalen byder også på 'Family
Guy' og 'Suits', dramaserier som 'Proven Innocent'
og 'The Passage' og den helt nye komedieserie
'Sunday', der har Melvin Kakooza og Lars Hjortshøj
i hovedrollerne.
Xee er et samarbejde mellem YouSee og
Hollywoodstudiet FOX. Kanalen har eksklusive
rettigheder til en lang række serier og
programmer, som ikke kan ses andre steder. Og
vil løbende vise danmarkspremiere på nogle af
verdens største serier og nyeste sæsoner.

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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Fastelavn søndag den 3. marts kl. 14.
I S6gs Bjergby Forsamlingshus
For børn og voksne. Pris kr. 25, for ikke udklædte.
Inkl. Te/kaﬀe og fastelavnsbolle. Præmier ?l de sjoveste og bedste
udklædte Gra?s fastelavnsboller og drikkelse ?l børn

Så er det tid til at få gjort
byen ren!!!
Vi mødes søndag den 31. marts 2019
kl. 10.00 ved Stigs Bjergby Forsamlingshus
Herefter får alle udleveret en sæk til affald
og så fordeler vi os rundt i byen,
hvor der skal samles affald ind.
Tag hele familien med og hjælp til med at vi
alle får en REN BY
"Tilmelding kan ske til Mai-Britt Hansen eller John Ebbe Hansen"
på Facebookgruppen Stigs Bjergby eller på mobil: 51236681
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Fastelavn
i Mørkøv
TØNDESLAGNING
Lørdag den
2. marts
kl. 10.00 - 12.00
i Mørkøv Hallen
TØNDER

HUSK

Til både børn
og voksne

Tøndeslagning
for voksne

Kattekonger og
kattedronninger på alle tønder...
PRÆMIE TIL DEN BEDST
UDKLÆDTE

Boller
og kakao

GRATIS

Arrangør:
Mørkøv Hallens-Støtteforening
På vegne af MHHB, SGF, KFUM og MIF
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Y’s Men’s—Bevægelsen startede i USA i 1922 og bredte sig til næsten hele
verden. Den kom til Danmark i 1947. Fremtiden for os er at bygge det fundament, som er baseret på et kristent arbejde, og som udvikler det enkelte
menneske til at medvirke til at skabe en fredelig verden i broderskabets ånd.
Tornved-klubben startede i 1986, og i starten havde vi mange forskellige
aktiviteter for at skaffe penge til vort hjælpearbejde. I 1990 startede vi Genbrugsbutikken på hovedgaden i Mørkøv, som er vort vigtigste aktiv økonomisk.
Trekanten i logoet antyder sammenhæng med KFUM&K,
som vi sammen med mange andre søger at hjælpe med bl.a.
økonomi.
Derudover har vi et klubliv med et par månedlige møder,
hvor vi dyrker kammeratskabet og udsynet i den globale verden samt bevægelsens engagementer rundt om på jorden.
Mange flere oplysninger kan fås hos Leif Petersen (5927 7817) og på klubbens hjemmeside.
www.tornved.ysmen.dk

Kom i vores butik på hovedgaden 5 i Mørkøv. Vi har mange
pæne og gode ting, som beboere rundt omkring har givet til os.
Vi sælger til billige priser, så du får lyst til at komme igen.
Overskuddet deler vi ud til omegnens foreninger samt nogle
internationale organisationer.
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TELEFONGUIDE FOR 4440					
AUTOVÆRKSTED
Stenhøj-Automester,
Martin Damgaard
Jørgens dækservice			

2167 6087
2340 5987

BAGERIER
KonditorBager, Knabstrup

5927 3019

BEGRAVELSESFORR
Mørkøv Jyderup Begravelsesforr.
Elsebeth B. Andersen

5927 5007

2018

Forsamlingshus Skamstrup
Forsamlingshus Bjergby

2398 4802
4097 5627

FOTO
Mørkøv Foto			

3048 2716

FRISØR
Salon Storm
Cornerklip
Inges Klip
Frisørsalonen Hanne Mortensen

2896 6564
2621 6166
5927 3647
5927 5554

BOGHOLDERI/REGNSKAB/REVISOR
LH Revision ApS.
2162 6081

GENBRUG
Tornved Genbrugsplads
Y’s Men’s 			
Gustavs Krambod		

GRAFISK ARBEJDE
Grotesque graphic,
v. Tilde Normann		
ea-freelance, Mørkøv		

BOLIGSELSKAB
Vestsjællands Almene
Boligselskab Vab.

5925 8000

HALLER
Knabstrup Hallen
Mørkøv Hallen

5927 3180
5927 5512

DYRLÆGE / DYREARTIKLER
Mørkøv Dyreklinik
AN Fleks Dyreartikler 		

5927 5036
7179 0717

HVIDEVARER
N.A. Hvidevarereservice aps
Vestsjællands Hvidevare Teknik

5927 3449
5927 5050

EDB/INTERNET
Baildon Data 			
Vilmdata.dk		
Mac-support v/ Erik Andkjær		

6096 8096
3013 3733
2666 2699

KRO
Mørkøv Kro

2124 1170

EL-INSTALLATØR
El-Huset Jyderup Aps		

LÆGE.
Mørkøv Lægehus

5927 5927

2163 3822

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

BIOGRAF
Mørkøv Kino

www.morkovkino.dk
morkovkino@mail.dk

BLOMSTERHANDEL
Smørblomsten Lisbeth Petersen

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

5927 5926



4144 2414
2666 2699

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



TANKSTATION
Shell
Ok

5927 1525
5780 7168
2143 1749






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

SPISESTEDER/RESTAURANTER
Mørkøv Spisehus
Mørkøv Kro
Viva Steakhouse & Pizza
Knabstruphallens Restaurant

2810 4402




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

SKORSTENSFEJER
Jimmie Larsen








5927 5356
7010 2033
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

5927 4096

VANDVÆRK
Mørkøv Vandværk
Knabstrup Vandværk
Stigs Bjergby Vandværk
Skamstrup Vandværk

5313 4440
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
SUPERMARKED
Dagli Brugsen Mørkøv

Netto				
			



TELT UDLEJNING
Bjergby støtteforenings		

PROFILERING
PS Design				2224 2295
SKØNHEDSSALONER
Beauty by Stokholm

2018





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

Reklame og design
Infoskærm- og
facebook animationer.
Annoncer, logo, firmapapirer, foto, video.
3D visualisering af tilbyg,
produkt-design m.m.

5927 5006

Web og IT support
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Erik Andkjær
utæmmet kreativ
ring 2666 2699
erik@ea-freelance.dk

NYT FRA SKAMSTRUP
Nyt fra Foreningen Skamstrup og Omegn
[Skriv her]

Medbring egen mad og drikke, og
nyd en fredag aften i godt
selskab.

Ses vi?

----------------------------------

Skamstrup og omegns nyt
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NYT FRA SKAMSTRUP

Gensyn med PAUL HARRISON BAND i
Skamstrup Forsamlingshus
Lørdag den 2. marts
Paul Harrison UK. Klarinet/Sopransax/Altsax.
Bo Møller Petersen DK. Guitar/Banjo/Vokal.
Søren Stausbøl DK. Piano/Vokal.
Peter Williams UK. Kontrabas.
Mikkel Find DK. Trommer.
Camilla Ernen DK. Vokal.

Aftenen starter kl. 18.00 hvor Kok Anders Jansson & Co.
tilbyder en lækker middag, skabt med omhu.
Drikkevarer kan købes i baren til rimelige priser
Koncerten starter kl. 20.00
Pris: kr. 250 for medlemmer og kr. 300 for ikke
medlemmer (børn halv pris). Kun koncerten: kr. 150/200
per person
Billetter kan købes/bestilles hos:
Jens/Lotte tlf. 21784552/29385543 eller e-mail:
jhc.skamstrup@gmail.com
Butik Åse - Hovedgaden i Mørkøv
21

KIRKERNE I MØRKØV
Kyndelmissegudstjeneste
Søndag d. 3. februar kl. 10.30 i Stigs Bjergby
Kirke
Kyndelmisse er oprindelig en lysmesse, som
markerer, at nu går vinteren på hæld, og at vi
nu går mod lysere tider. Derfor tænder vi
flere lys i højmessen, hører lidt
stemningsfuld musik og spiser efterfølgende
pandekager i præstegården.
Alle er meget velkomne.

Godnatgudstjeneste
Onsdag d. 27. februar kl. 17.00 i Frydendal
Kirke
Godnatgudstjeneste er for småbørn i alderen
1-3 år og deres familier
Vi starter med at spise lidt sammen, og så
synger vi forskellige sange og hører en
godnathistorie.
Man må gerne have sit sovedyr og nattøj
med.

Tirsdagstræf
Den 12. februar kl. 15–17 i Skamstrup
Præstegård
Ole Hahn Petersen, der selv er opvokset i
Mørkøv og har haft Mørkøv Bogtrykkeri, er
en ivrig pilgrimsvandrer, der har gået på
pilgrimsruter flere steder i Europa. Denne
dag kommer han og fortæller om sin tur
til Camino Portugues og hans møde med
paven. Bagefter er der kaffe, kage, sang og
hyggeligt samvær, og alle er velkomne.

Filmaften i kirkerne i Mørkøvs filmklub
Torsdag d. 17. januar kl. 19.30 i Stigs Bjergby
Præstegård
Vi hører et lille oplæg om aftenens film. Så
ser vi film på storskærm, og bagefter får vi et
lille traktement og taler om filmen.
Medlemskab af filmklubben koster 20,-.
Kontakt Karsten for nærmere information.

Nørkleklub
Torsdag d. 21. februar kl. 19-21 i
Stigs Bjergby Præstegård
Vi har nu en nørkleklub i Kirkerne i Mørkøv.
I første omgang skal vi strikke og hækle
dåbsklude til vores dåbsbørn – altså
klude eller servietter, som bruges til at
tørre dåbsbarnets hoved med og som de
får lov at få med hjem som et lille minde
om dåben. Vi har også andre ideer om hvad
der skal nørkles, til velgørende formål. Vi
prøver os lidt frem med ugedag og tid, så
der er mulighed for at mødes den
1. onsdag i måneden kl 10-12 og den
3. torsdag i måneden kl. 19-21.
Der er kaffe på kanden og vi stiller garn og
opskrifter m.m. til rådighed, så kom endelig
og vær med

Fastelavnsgudstjeneste
Søndag d. 3. marts kl. 10.30 i Skamstrup
Kirke
Fastelavnsgudstjeneste i Skamstrup Kirke
efterfulgt af tøndeslagning og
fastelavnsboller i konfirmandstuen. Det er
gratis, og alle er hjerteligt velkomne –både
med og uden udklædning.
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KIRKERNE I MØRKØV
Skærtorsdagsgudstjeneste
med påskelam

Folkekirkens Nødhjælp -sogneindsamling
Søndag d. 10. marts kl. 10.00 mødested
Multihuset på Rævebjerg
”Klimaforandringerne er her, og de er
kommet for at blive. Millioner af mennesker
er truet af sult og oversvømmelser, og
allerede nu må mange forlade deres hjem
for at finde mad og sikkerhed”.
Kirkerne i Mørkøv samler ind til de
mennesker, der er hårdest ramt af
klimaforandringerne.
Kontakt Katja på 23 44 65 40 eller kaab@
km.dk hvis du vil være med, og er frisk på en
forårstur i området, så finder vi sammen en
rute, eller mød op i Multihuset på dagen.

Torsdag d. 18. april kl
16.00 i Stigs Bjergby Kirke
Igen i år vil Kirkerne i
Mørkøv invitere til en
særlig Skærtorsdagsgudstjeneste i Stigs
Bjergby Kirke. Efter gudstjenesten går vi over
i præstegården og spiser påskelam.
Arrangementet er gratis
og alle er meget hjerteligt velkomne.

Filmaften i kirkerne i Mørkøvs filmklub
Torsdag d. 21. marts kl. 19.30 i Stigs Bjergby
Præstegård
Vi hører et lille oplæg om aftenens film. Så
ser vi film på storskærm, og bagefter får vi et
lille traktement og taler om filmen.
Medlemskab af filmklubben koster 20,-.
Kontakt Karsten for nærmere information.

Konfirmation i Kirkerne i Mørkøv
Søndag d. 28. april Stigs Bjergby Kirke
Søndag d. 5. maj Mørkøv Kirke
Fredag d. 17. maj Skamstrup Kirke
Søndag d. 19. maj Frydendal Kirke

Spaghettigudstjeneste

Hvis ikke andet er oplyst, så er
arrangementerne er gratis.
Alle er meget velkomne.

Onsdag den 27. marts kl 17.00 i Skamstrup
Kirke
Gudstjeneste i børnehøjde, hvor alle er
velkomne – store som små, forældre, bedsteforældre, venner og naboer. Det er hyggeligt
og afslappet, og der er noget for både øjne,
ører og mund. Vi synger salmer og hører
fortællinger om Gud og Jesus. Der er altergang og endelig får vi Guds velsignelse med.
Efter gudstjenesten er der gratis spaghetti og
kødsovs til alle i Præstegården.
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MØRKØV KINO
Først og fremmest tak for året der er gået, til
alle der har støttet Mørkøv Kino i 2018.

www.morkovkino.dk
Vi åbner altid til Kinos foyer 30 min før
dagens film, de fleste dage i ugen kl. 19. Her
kan du se på kunst for hver anden måned er
der en ny udstiller i Kino. Så er du udøvende
kunstner eller har du forslag til en du synes vi
bør kontakte så skriv til
www.morkovkino.dk I jan.-februar er det Pia
Triers spændende billeder.

Det har på mange måder været et godt år
for biografen i Mørkøv. Vi har haft mange
gode film på programmet, der har tiltrukket
publikum, vi har ikke haft store nedbrud af
teknik og vi har en dygtig og trofast gruppe
frivillige, der har mødt op og sørget for at der
kan drives biograf i Mørkøv. TAK
Vi har også fået en ny sponsor nemlig Per’s
VVS og Brugsen har sidste søndag før jul
holdt et fint arrangement for børn- vi siger
tak for støtten.

I Kinos Foyer kan du købe et glas vin, du kan
bytte en bog eller købe en kop kaffe, og du
kan også købe en film plakat for 20 kr., spise
nylavede popcorn og slik, drikke sodavand og
få en snak med de andre gæster.
Kino viser film hver dag kl. 19.30, program
kan ses på infotavler i Jyderup, Knabstrup,
Regstrup og Mørkøv se også
www.morkovkino.dk eller på Holbækvej 249
4440 Mørkøv.

Senior Bio er første onsdag, februar og marts
kl. 14:30 – pladserne er unummererede og
alle er velkomne– så kom i god tid.
Deltagerne har valgt hvilke film, der skal vises
og efter filmen er der hyggelig snak over
kaffe med kage.

Det kræver en stor indsats og opbakning
fra befolkningen at holde en biograf i gang
i en by med under 2000 indbyggere. Det
er Mørkøv Kinos Venner, der ejer og driver
biografen –vi holder generalforsamling den
9.marts kl. 10 i Cykelstalden bag Kino, hvor
alle medlemmer er meget velkomne.

Her i foråret planlægger vi endnu en
Temalørdag. Det bliver endnu et ”Læs bogen
–se filmen” arrangement i samarbejde med
Holbæk bibliotekerne. Følg med i Jyderup
Posten, på FB og på www.morkovkino.dk
Første weekend i måneden kl. 14.30 viser
vi en familiefilm, så er det tid at tage hele
familien med indenfor, se program på

GRATIS

popkorn og
sodavand
!l alle unge
op !l 18 år
Hver mandag 19.30 i Mørkøv Kino
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LOKALFORUM
Lokalforum og Holbæk Kommune
I Holbæk Kommune er der i lokalområderne
oprettet et Lokalforum, som har til formål at
støtte og udvikle lokalområdet på forskellig
vis; men hvilken støtte kan vi forvente at få
fra Holbæk Kommune til dette arbejde?

legepladser / legemuligheder, nye bosætningsformer, aktiviteter for børn og unge,
udnyttelse af stationsbygningen,
byforskønnelse, cykelsti og trafiksikkerhed,
bedre udnyttelse af vores eksisterende
faciliteter og meget andet. Det er vigtigt at få
ideerne frem gerne med en ejermand/kvinde
og skabe et overblik.

Lokalforum havde den 23. januar 2019 et
længe ventet møde med Brian Ahlquist, chef
for Kultur, Fritid og Borgerservice med
henblik på at få afstemt forventningerne,
og mødet blev meget konstruktivt. Vi fik
håndslag på i allernærmeste fremtid at få en
særlig støtte bl.a. i form af
proceskompetencer til dette arbejde, til at få
samlet vores ideer og drømme sammen, få
dem prioriteret og – som et afgørende
led - arbejde målrette på at få dem
gennemført.

Vi kan næppe gennemføre det hele på én
gang, og må indstille os på en prioritering;
men vi håber meget, at der er sat en proces
i gang, som kan være med til at inspirere og
givet en ekstra støtte til de mange allerede
aktive og frivillige i området og invitere nye
på banen, som kan være med til at skabe
udvikling i vores område til gavn for vores
område.
Jo, det er et arbejde at være med til frivilligt
arbejde, men det kan i den grad også være
sjovt og inspirerende, så kom gerne ”ud af
busken” og gi’ en hånd med. Hvis du ikke
bliver kontaktet, kan du selv kontakte
Lokalforum, komme til generalforsamlingen
den 20. februar eller komme til et af de
fremtidige borgermøder eller andre
arrangementer og være med i processen.
Lokalforum

Det er præcist det vi har ønsket for at få sat
skub i vores udviklingsplan, som vi så småt
er begyndt med. Og det er nu rigtig vigtigt,
at alle ideer og alle folk med gode ideer og
planer melder sig. Intet er for småt / intet for
skævt / (næsten) intet er umuligt.
Vi ved, at mange i mange sammenhænge er
rigtig godt i gang, at der er mange ideer på
tegnebrættet rundt omkring, som f.eks.

MØRKØV KINO
Børnefødselsdag i KINO
I de weekender, hvor der om
eftermiddagen kl. 14:30 vises
børne/familiefilm i Kino, er
det nu muligt at holde
børnefødselsdag med film.
Bestil billetterne på hjemmesiden, og send en mail til
Kino om arrangementet

Vi ruller den røde løber ud
og hejser flaget.
Vi åbner kl. 13:45 for
fødselsdagsbarnet og dennes
gæster.
Arrangementet indeholder
Billet + en kop varm kakao
m. flødeskum + en lille
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popcorn og et bæger
sodavand m. sugerør.
Køb min. 10 billetter til
fødselsdags arrangement
pris 105 kr.pr barn. Gælder
kun for børn til og med 12 år.
Ps: I må gerne medbringe en
bolle eller en kage til jeres
kakao.

Håndbold
Mørkøv KFUM

En solstråle historie

fremgang kunne spores, så håbet levede med et
Trille Trolle hold, et u10 drengehold, to damehold,
heraf 1st holdet i 3. division og to herrehold hvor
1st holdet lige havde spillet oprykning til 2. div.
Men da den nye sæson startede op var alt værre
end før - spillerﬂugt betød at vi måtte trække to
divisionshold. Dameholdene var væk og 1st holdet
herrer var blevet reduceret til næsten ingenting –
andre klubber kunne tilbyde mere end vi kunne!

Frank Daugaard

Trille Trolle’ne løber rundt i hallen og har det
smadder sjovt og senere i aften kommer
damerholdet serie 2 og træner. I morgen træner
U8 mix med 19 spillere. Og det er kun nogle af de
mange hold vi har nu. Vi må knibe os selv i armen
– det er ikke helt til at forstå, når vi for kun 3,5 år
siden på ekstraordinær generalforsamling skulle
vælge om Mørkøv KFUM havde en fremtid eller
skulle nedlægges efter 58 år.

Vilje til kamp giver pote
På den ekstraordinære generalforsamling trådte
nye ind i bestyrelsen – dem som havde klubfølelse
og nogle der måske ikke var så attraktive for andre
klubber, meldte sig under fanerne og startede op i
serie 1 og 3. Da jeg så blev ringet op og tilbudt et
damehold incl. træner, lysnede det endnu mere, så
vi blev ved med at tro på det. Og langsomt kom
der ﬂere og ﬂere unge til.

Samarbejde blev til nedtur
Mørkøv KFUM og Jyderup Håndboldklub havde
etableret et godt samarbejde på ungdomssiden,
som førte til at man i juni 2011 samlede seniorerne
i Team Tornved KFUM for at styrke holdene i
turneringerne. Klubberne eksisterede stadig hver
for sig, og forskellige interesser i Mørkøv og
Jyderup trak hver sin vej.
Mørkøv havde afgivet sine to bedste hold til
fællesskabet, så da fællesskabet efter få år gik i
opløsning, blev Mørkøv KFUM efterladt stort set
uden ungdom i klubben.

Det har båret frugt, så vi i dag har 15-20 trille
Trolle, ca. 15 U6/7 mix, U8 mix 19 spillere, og
ﬂere på vej. Efter udvidelse med et damehold
mere, har vi nu damer i både serie 2 og 3.
Damerne har – sammen med træneren – en glæde
ved spillet, som sjældent er set.
Herresenior er også blevet stabilt og leger med i
toppen af serie 1 og 2.

I bestyrelsen besluttede vi at prioritere ungdommen frem for seniorer. Hvis vi ikke havde
ungdom, ville der ikke gå langt tid, før vi slet ikke
havde en klub. Der blev gjort nogle tiltag for at
beholde de få tilbageværende spillere, og en lille

Alt dette er kun blevet muligt, fordi der er nogle
ildsjæle, der gerne vil klubben, til glæde for byen
og ikke mindst de unge/gamle mennesker.

Kranio Sakral Terapi
Dorte Yawl
Høedvej 71
4440 Mørkøv
Tlf: 51 27 12 64
dorteyawl@outlook.dk
www.kraniosakralterapi.eu
kranio sakral terapi, Dorte Yawl
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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

Høj normering
Frokostordning
Udeliv · Egne busser
Se mere på hjemmesiden:
krummeluren-morkov.dk
0 Dl 6 år
Krummeluren midt i Mørkøv: Ringstedvej 12, 14 og 9B
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Kom og besøg os:
ring 3053 2889 tryk 4

Sidste års tørre sommer satte sit præg på
fodboldbanerne, men disse er heldigvis
kommet sig rigtig godt, og skal nok være klar
til forårs sæsonen går i gang.

De kolde og mørke måneder på året betyder
stor aktivitet indendørs i Mørkøvhallen.
Håndbold, fodbold, badminton, tennis,
gymnastik osv. er alle i fuld gang, og stort
set hver weekend i jan, feb, marts er der
turneringskampe og stævner, og masser af
aktivitet i hallen.

Hallens fitness lokale er blevet renoveret og
klar gjort, og er igen klar til at foreningers
medlemmer kan benytte det. Der vil i løbet
af 2019 blive fornye nogle af maskiner, samt
tilføjet nogle kvalitets måtter til styrke og
trænings øvelser.

Lørdag d. 16 marts er der gymnastik
opvisning i hallen som altid tiltrækker mange
tilskuere og byder på en masse dygtige
gymnaster.

Med venlig hilsen
Peter Mørk
Daglig Leder

Turneringskampene i fodbold afdelingen
starter op igen til april, hvor der igen vil være
masser af aktivitet på de grønne arealer.

LH Revision Aps
Nøkkentved 2
4440 Mørkøv
Mobil 21 62 60 81
Lhrevision@post.tele.dk
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Mørkøv Varmeværk
Ved driftsproblemer eller spørgsmål
vedrørende din måler, installation
m.v.
Driftsansvarlig: Alex Christensen
Værket.: 59 27 54 72 mandag – torsdag mellem 7.30 – 15.30 og
fredag mellem 8.00 – 13.00.
Vagttelefon.: 40 81 31 80 (Bruges hvis
problemer opstår udenfor normal
åbningstid).

træffe din beslutning på det bedst
mulige grundlag. Når du har
besluttet dig for at blive
fjernvarmekunde, etablerer vi
stikledning til dit fyrrum/bryggers.
Her afslutter vi med to hovedventiler.

Sådan får du fjernvarme
Hvis du vil have fjernvarme eller bare
høre mere om, hvad fjernvarme kan
betyde for dig, så kontakt os på
telefon 59 27 54 72. Du kan også
sende os en e-mail på
info@mvarme.dk.

Den indvendige
fjernvarmeinstallation skal udføres af
en VVS-installatør, der er godkendt
af Mørkøv Varmeværk. Her er du frit
stillet til at bede flere installatører om
et tilbud på opgaven.

Så finder vi ud af, om du bor i et
område, hvor der er mulighed for at
forsyne din ejendom med fjernvarme. Hvis det er tilfældet, laver vi en
beregning, og sender dig et
skriftligt tilbud. Derefter kan du

Mørkøv Varmeværk A.m.b.A.
Holbækvej 236, 4440 Mørkøv
Telefon: 59 27 54 72 CVR: 23234114
E-mail: info@mvarme.dk

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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Projekt Ren By
Mørkøv Handels- Håndværker & Borgerforening

indbyder herved alle byens borgere, unge som ældre
til projekt Ren by

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune

Søndag den 31 marts 2019 kl. 10.00
Mødested: Multihuset Rævebjerg 1
Efter en rute, forsøger vi at få vores by rengjort,
ved at indsamle papir og andet henkastet
affald fra veje og stier
Derefter mødes vi igen og der serveres pølser,
øl og vand for deltagerne i projektet
Vi håber at se rigtig mange borgere i alle aldre
på dagen, således at vi kan få
et hyggeligt arrangement til gavn for os alle
Med venlig hilsen
Borgerforeningen
Der vil igen i år være mulighed for
at finde små guldpakker.
Alle BØRN som afleverer en af disse,
sammen med det andet affald
de har samlet op, vil få en præmie.
. 25 11
BLIV MEDLEM AF BORGERFORENINGEN - TLF. 30 62
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Bynær natur

Generalforsamling i Økoland Mørkøv tirsdag
d. 5/3 kl. 19.00 i spejdernes lokale på
Ringstedvej.

I Mørkøv er vi så heldige at have Syvendekøb
Mark, der ligger i udkanten af byen, mellem Mørkøv og Syvendekøb. Der er adgang,
for alle, til området gennem portalen på
Holbækvej eller ad grusvejen ved det gule
bindingsværkshus. Der er også adgang til
området via Solvej.
Området ejes af Holbæk Kommune – det
er ca. 12 hektar. Der er 2 søer med et godt
fugleliv.
Der er ænder, svaner og blishøns i søerne.
I ”Nyskoven” er der plantet 27
hjemmehørende arter af træer og buske.
Nyskoven bliver til hundeskov, hvor du kan
lade din hund løbe frit.
Plejen omfatter høslæt, græsning og slåning
af stierne. Formålet med plejen er, at udpine
jorden for næringsstoffer, så der bliver gode
vilkår for de vilde blomsterplanter. Hvis ikke
området plejes, vil det hurtigt gro til i skov og
højt græs.

Dagsorden : Kan ses på hjemmesiden senest
14 dage før generalforsamlingen.
Medlemmer af foreningen kan sende
punkter til dagsorden til formanden senest 3
uger før generalforsamlingen.
Læs mere om Syvendekøb Mark på vores
hjemmeside: www.økolandmørkøv.dk
Foreningens bestyrelse:
Formand: Bruno Madsen, Holbækvej 185,
Syvendekøb. Tlf: 59 27 43 80. E-mail:
brunomadsen@yahoo.dk
Kasserer: Henning Hansen, Svalevej 13. Tlf:
59 27 59 77. E-mail: imhan@post.tele.dk
Jesper Christensen, Holbækvej 179,
Syvendekøb.
Bjarne Voss, Solsortevej 22
Claus Hansen, Holbækvej 205 D
Alle 4440 Mørkøv

Formålet med området er at give borgerne i
Mørkøv og alle andre interesserede mulighed
for naturoplevelser, men også formidling af
viden om og forståelse af betydningen af
natur.
Syvendekøb Mark plejes og passes af
foreningen Økoland Mørkøv.
Hvis du vil bidrage til områdets drift, kan du
melde dig ind i foreningen ved at indbetale
kontingent.
Kontingent (100 kr) kan betales ved
overførsel til foreningens konto:
reg.nr. 2190 konto 4383 828 452
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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

Mørkøv Dyreklinik
Holbækvej 173
4440 Mørkøv
Telefon 59 27 50 36
moerkoevdyreklinik@mail.dk
www.mørkøvdyreklinik.dk
Følg os på Facebook

Vi er en del af Vestsjællands Dyrlægevagt

BEDRE KØRENDE
DAMGAARD BILER APS
v/ Martin Damgaard Hovedgaden 2
4440 Mørkøv Tlf:59275033 / 21676087
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Lokalforum Mørkøv foreslår at opre3e et
børn og unge råd.
Hvad kunne du som ung tænke dig at
beskæ<ige dig med i din fri=d?
Ville fx et =lbud om e-sport være
interessant, ungdomsklub, musiklokale
eller eller...
Så kom ud af busken og
kontakt os med netop din idé.

Lokalforum vi samler 4440

Spillestedet Mørkøv Kro

Køb billetter på: www.spillestedet-morkovkro.dk
billetpris: 180,- Mørkøv Kro: 21241170
Jernbanevej 2
4440 Mørkøv, Vestsjælland
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Åbningstider
TEL 59 27 59 27
Telefonkonsultation

8:00

Telefon åben/lukket
man

,rs

ons

tors

fre

8:00

8:30

8:30

Konsultation

10:00
10:30

10:00
10:30

Medicin og
tidsbestilling

12:00

12:00

13:30

13:30

15:00

15:00

16:00

16:00

17:30

17:30

Konsultation

HUSK: lægevej.dk hvor du kan !dsbes!lle, e-mail konsulta!on, recep5ornyelse

Ved akut sygdom og skader: AKUT TELEFON 59 27 56 56
Uden for åbnings,d: Lægevagt 70 15 07 00 / Skadestue 70 15 07 08

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

NORDVESTSJÆLLAND

SMØRBLOMSTEN
Hovedgaden 1
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 59 26
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DET AKTIVE CENTER ROSENVÆNGET
Det sidste nye ang. ombygning m.m.:
Nu er man lige ved at gå i gang med
ombygningen; sidst i marts – og altså her i
2019 - har vi fået at vide. Der har de sidste
par måneder været mange opmålinger og
små møder, så vi tror på, at det denne gang
er rigtigt.

plads på vores område, så både beboernes
børne- og oldebørn kan anvende den, og
børn fra byen kunne komme og bruge
pladsen. Det er godt når forskellige
generationer mødes.
Arrangementer februar – april på Det Aktive
Center

Vi har forstået, at ombygningen kommer til
at foregå i 4 etaper á 4 mdr. Man starter med
ombygningen af det tidligere plejecenter.
Der bliver i alt 17 seniorboliger; de fleste
to-værelses lejligheder på 75 m2, enkelte
lidt mindre, og 3 boliger bliver tre-værelses
lejligheder på ca. 89 m2.
Derefter skulle følge 3 etaper á 3 mdr., hvor
de nuværende to-værelses lejligheder
moderniseres.

Årsmøde tir. d. 19/2 kl. 14. Kommunens
brugerråd har fået nye vedtægter, som
nærmere omtales i forbindelse med
dagsorden på hjemmeside og i Rosenblad
for februar. Kom og hør, hvad der sker og få
indflydelse på det kommende års aktiviteter
og arrangementer. Kaffe og kage.
Fastelavn fre. d. 1/3 kl. 10: De større børn fra
Mørkøv Børnehus og Krummeluren er
inviteret til at komme og slå katten af
tønden. Kaffe/saftevand og fastelavnsboller –
voksne 20 kr.

Kommunen og boligselskabet inviterer
beboere og pårørende til et
informationsmøde den 26. februar kl. 18.3020.30 om ombygningen og genhusningen.

Fredagshygge d. 29/3 kl. 9.45: Butik Aase v/
Helle og Dorte sko. Kaffe & ostemad 15 kr.

Da facader, vinduer og døre skal
udskiftes – også i café og fællesområder,
bliver brugerrådets aktiviteter og
arrangementer berørt i et eller andet
omfang. Det er ikke helt faldet på plads
endnu, i hvilken rækkefølge det sker. Vi
tilstræber, at så meget af hverdagen med
aktiviteter og arrangementer foregår, som
det plejer, da moderniseringen af beboernes
lejligheder og genhusningen for mange
beboere vil skabe nogen forvirring og
utryghed.

Nyt syn, Jyderup, kommer evt. d. 12/3 kl.
14.30. Vi starter med tirsdagskaffen kl. 14.
Ditte Huus fortæller lidt om
hjemmesynsprøver, svagtsynsoptik, det
rigtige lys, forskellige hjælpemidler m.m.
Hun medbringer forskellige prøver, man kan
kigge på. Se nærmere i vores blad for marts.
Påskemorgenbord lørdag d.13/4 kl. 10.
Tilmelding senest 10/4. Pris 35 kr.
Gæstekokke evt. tor. 25/4 kl. 18.
Mandeholdet LOF. Ikke endeligt tilsagn
endnu.

Det bliver dejligt med moderniserede boliger
- og flere nye boliger og dermed også flere
beboere og mere liv på centret. Vi glæder os
til, at det hele står færdigt.

Linedansopvisning tir. d. 30/4 kl. 14.30 - i
forbindelse m. tirsdagskaffe kl. 14.

Når man bygningsmæssigt er færdig, har vi i
brugerrådet planer om at gøre noget ved det
udendørs område og indrette det til fysisk
aktivitet. Vi vil meget gerne have etableret
bl.a. en bowls-bane. Uden for
træningslokalet – på græsset vil vi etablere
nogle træningsredskaber, så f.eks.
stavgængerne kunne opvarme her, og seniorer i Mørkøv kunne komme forbi og anvende
redskaberne.

Efterlysning – cykelpiloter. I den forgange
sommerperiode har vi haft stor glæde af
vores side-by-side cykel, hvor vores cykelpilot
har taget ældre fra center og Mørkøv by ud
på små ture til forretninger og ud i naturen.
Vi ansøger nu om yderligere en
rickshawcykel – og vil komme til at mangle
piloter, når vi kommer frem til foråret.
Henvend jer til Frank
hvis du er interesseret, tlf. 41 58 87 93.

Vi har tidligere ved et lokalforumsmøde givet
udtryk for, at vi synes, det kunne være en
god idé, at der etableres en udendørs lege35
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Fi KAnabstruphallen

Støtteforeningen KIF’s venner inviterer traditionen tro
til fastelavnsfest i Knabstruphallen
LØRDAG DEN 23. FEBRUAR KL. 14:00
Der vil være 5 tønder delt op i aldersgrupper.
Meget flotte præmier til kattekonger og kattedronninger, samt til de
flotteste, sjoveste og mest fantasifulde udklædte børn.
Alle børn får juice, en bolle og en slikpose på deres entrebillet.
Når tøndeslagningen er overstået, kommer Honningbanden og underholder.
Så kære børn og voksne husk at reservere
lørdag den 10. februar kl. 14:00 til fastelavnsfesten i Knabstruphallen.
Det koster 30 kr. pr barn – voksne er gratis ifølge med børn.
Vi glæder os meget til at fejre fastelavn med en masse udklædte børn,
hvor de voksne også er velkommen til at klæde sig ud.

Mange hilsner
Støtteforeningen KIF’s venner.
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Scan koden for info.
Følg os på Facebook

AF: Teddi Normann Vang, Næstformand KIF
BalanceBøller er et åbent hold, hvor man kan dukke op
i det angivne tidsrum og være med. Det er altså ikke
tanken, at man SKAL være med fra start til slut, men
at man komme som det passer bedst ind i familiens
rytme. Vi vil dog sætte stor pris på, hvis man ind
imellem giver en hånd med enten opsætning eller
oprydningen.

- er et nyt tiltag under Knabstrup IF for de 1-3-årige.
Det handler om at tumle og lære sin krop og balance at kende. Det kan fx være ved hjælp løbecykler,
madrasser og redskaber og lignende.
Det er meningen, at forældrene selv kan have indflydelse på aktiviteterne - alt efter hvad børnene synes
er sjovt - ligesom forældrene på dette hold selv er
med mens de er der. Man må gerne medbringe eget
“køretøj” hvis det blot er rengjort til indendørsbrug.

Mød op lørdag formiddag fra kl. 10:00-12:00 i Knabstrup hallen og vær med! Vi glæder os til at se Jer og
jeres små balance bøller til masser af leg og spas.

Hej med dig! Hvis du er blevet et par år gammel, skal
du lige få mor og far til at stoppe op og læse det her højt,
så du kan tá stilling til om det her er noget for Dig.
At der dukker flere og flere op fra gang til gang kan
vi takke alle dem for, som allerede er en fast del af
BalanceBøller. Det er nemlig dem der spreder ordet
og fortæller vidt og bredt om vores lørdag formiddage
sammen i Knabstrup hallen. Det må være den bedste
reklame vi kan få - og grunden til vores succes.

Vi har siden vi startede BalanceBøller op i oktober måned
har vi haft en stille og rolig tilgang af medlemmer. Der
dukker nye op hver gang og det er super fedt og gør det
kun sjovere for os alle sammen, at være i hallen og lege
med de små og se dem tumle rundt.
Samtidig er det en oplagt mulighed for forældre, til at
møde ligesindede med unger i 1-3 års alderen og få en
sludder om løst og fast med en kop kaffe i hånden eller
mens man bestiger forhindringsbanen af redskaber.

Skulle der gemme sig en BalanceBølle i nærheden af dig,
så kig forbi Knabstrup hallen lørdag formiddag og afprøv
om I også kunne have lyst til at blive en del af holdet.
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SKAMSTRUP

GYMNASTIKFORENING

FORÅRSOPVISNING

LØRDAG D. 16 MARTS 2019
I MØRKØV HALLEN KL. 13:00
GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 19 MARTS 2019
KL. 19:00 I MØRKØV HALLEN
DAGSORDEN IFLG. LOVENE. - EVENTUELLE FORSLAG FRA
MEDLEMMERNE SENDES PÅ MAIL TIL FORMANDEN JESPER
CHRISTENSEN PÅ FORMAND@S-GF.DK SENEST 8 DAGE FØR.

BESTYRELSEN
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Jenny´s Skilte & Tryk - Hovedgaden 4 - 4440 Mørkøv

Knabstrup
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

Lukket
05.15 - 17.30
05.15 - 17.30
05.15 - 17.30
05.15 - 17.30
06.00 - 15.00
06.00 - 15.00

TILLAD OS
AT HÆVE
STANDARDEN
FOR GODT
BAGERBRØD
>

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