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Har du svært ved at få
enderne til at mødes i julen?
Eller kender du en familie,
som ikke har råd til gaver og
juleand og rødkål? Så er der
nu mulighed for at søge
julehjælp.
Julehjælpen er tænkt som en
lille men tiltrængt
håndsrækning, som
forhåbentlig kan hjælpe og
varme i den dyreste tid på
året.
For at komme i betragtning til
julehjælpen skal man helst
inden den 14. december
kontakte sognepræst Rikke
Milan Nielsen gerne pr. mail
eller brev. (rmn@km.dk eller
tlf. 55 45 00 69)
Alle ansøgere får besked om
julehjælpen den 17.
december.

Kirkelig vejviser
Sognepræst
Sognepræst

Menighedsrådsformand

Rikke Milan Nielsen

Marianne Brix Hansen

Præstestræde 6, Skelby

Rejnstrupvej 15

4160 Herlufmagle

4250 Fuglebjerg

Tlf. 55 45 00 69

Tlf. 55 45 01 52

E-mail: rmn@km.dk
Organist

Kirkeværge

Birgitte Munch-Steensgaard
Præstestræde 6A, Skelby
4160 Herlufmagle
Tlf 55 70 10 06

Jørgen Steen Larsen
Ulstrupvej 15
4160 Herlufmagle
Tlf. 55 45 09 60

E-mail: skovfogedvej
15@mail.tele.dk
Graver
John Christiansen,
Tlf. 23 72 70 68 eller 55 45 01 68

Kirkerne har deres egen hjemmeside.
Her kan du bl.a. orientere dig om, hvad der
sker i sognene og se hvornår der er
gudstjeneste. Du kan se billeder fra
tidligere arrangementer, læse om årets
konfirmander og mange andre gode ting.

www.skelby-gunderslevkirker.dk
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JULETRÆSFEST DEN 28. DEC 2012
SKELBY FORSAMLINGSHUS
Kom til den årlige Juletræsfest Fredag d. 28/12-2012.
Kl. 16.30 til 19.30. I Skelby Forsamlingshus.
Der skal danses omkring juletræet og spises
godteposer.
I kan vinde flotte præmier i kinesisk lotteri.
Der vil være salg af kaffe, kage, mad og drikkelse.
Dankort modtages ikke.
Og mon ikke
Julemanden
kommer!
Så tag hele familien med,
også gerne din nabo.
Og støt op om Skelbys
årlige Juletræsfest,
som lever på 9. år.
Billetter kan købes fra d 4. dec. til d. 21. dec. 2012
Hos Dorthe Dahl. Salon Vive,
Skelbyvej 46, 4160 Herlufmagle.
Efter den 21.dec. 2012 på
Tlf. nr. 20230068
På Glædelig Gensyn
Skelbys Juletræskomiteen

Filmaftener i Stalden
I efteråret blev det muligt at se film i Stalden i Præstegården. Flere
tog tilbuddet til sig og vi fik unægtelig en rigtig god filmoplevelse
sammen.
Og nu gør vi det igen! Vi holder nemlig endnu 3 filmaftener i løbet af
vinteren og vi håber, at endnu flere vil tage imod dette tilbud og møde
op til film, fællesskab og forfriskninger i Stalden i Præstegården.
Ideen med filmaftenerne er give alle med bare lidt interesse i film en
mulighed for at mødes og se film med både humor, alvor, dybde og
en skøn lethed. Man forpligter sig ikke til at komme til alle tre aftener,
selvom man selvfølgelig er meget velkommen.
Filmaftenerne begynder kl. 19.30 med et kort oplæg om aftenens film,
hvorefter ser vi filmen. I løbet af aftenen serveres der også en
forfriskning enten i form af rødvin, vand, kaffe, frugt eller ost.
Filmaftenerne er tilrettelagt af Skelby-Gunderslev Menighedsråd.
Oplæg om filmene står organist Birgitte Munch-Steensgaard og
sognepræst Rikke Milan Nielsen for.
Der er ingen tilmelding, alle er velkomne og det koster ikke noget at
være med.

Et kært og givende menneske har forladt os.
Alice var et utroligt kærligt menneske, som altid var parat med
sin gæstfrihed og til at være der, hvis der var brug for hjælp.
Sammen med Svend ydede hun et stort arbejde for FDF gennem
mange år. Leverede fint håndarbejde til den årlige julebazar og
pyntede fine borde, når der skulle være møder. Alice underviste i
porcelænsmaling, ligesom hun udnyttede sit
talent for akvarelmaling. Vi var også mange der havde glæde af
Alice, som medlem af Skelby-Gunderslev Sangkor. Alt dette
viser, hvor meget Alice kunne overkomme udover det store
arbejde hun lagde i præstegerningen sammen med Svend.
Hvor afholdt hun var, kunne man se på alle de mange
mennesker, der var mødt op i Skelby Kirke for at sige farvel.
Æret være hendes minde.
Annelise Nauta Sorensen.
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Nyt menighedsråd i Skelby-Gunderslev Sogne
1.s.i advent får Skelby og Gunderslev Sogne et nyt fælles
menighedsråd. Det er ikke nyt, at vi får et fælles
menighedsråd for de to sogne. Faktisk var Skelby og
Gunderslev Sogne forgangssogne i den sammenhæng, da vi
for mere end 12 år siden valgte at lægge de to sognes
menighedsråd sammen til et. Siden har mange
flersognspastorater landet over gjort det samme.
Vores menighedsråd består af 7 medlemmer; 4 valgt i
Skelby Sogn og 3 i Gunderslev Sogn samt sognepræsten.
Menighedsrådsvalget ved Skelby og Gunderslev Kirker blev
afgjort ved fredsvalg. Da der ved fristens udløb kun var
indleveret én gyldig kandidatliste til menighedsrådsvalget
den 13. november, vil de 7 første kandidater, som står
opført på listen fra 1. søndag i advent sammen med
sognets præst udgøre menighedsrådet i Skelby og
Gunderslev Sogne:
De 7 er:
Jørgen Steen Larsen, Ulstrupvej 15, Ulstrup
Helle Bibi Christensen, Trælløsevej 65, Skelby
Stina Thorsteen Madsen, Buen 15, Skelby
Rikke Havn Clemmensen, Holmager 15, Trælløse
Marianne Brix Hansen, Rejnstrupvej 15, Rejnstrup
Claus de Neergaard, Gunderslevvej 17, Gunderslevholm
Lis Holm Pedersen, Ladbyvej 5, Holløse
Det nye menighedsråd konstituer sig i uge 47.

Julenat
Robert Storm Petersens tegning af vagabonden (og
hunden!), der modtager julebudskabet i stjernen på
himlen kan næsten stå for sig selv. For det taler til os, så
vi forstår det på få sekunder. Og alligevel er der mere i
tegningen, end vi umiddelbart ser. Dertil har tegningen en
historie, som er værd at kende.
Tegningen "Juleaften" er første gang publiceret i
Berlingske Tidendes søndagsudgave, den 24. december i
krigsåret 1944. Årstallet er ikke ligegyldigt. Den danske
befolkning gennemlevede sin femte vinter under
besættelsen i en tid med mørke og kulde, rationeringer og
mangel på stort set alt. Ude i verden var tyskerne på
tilbagetog - men hvornår og hvordan krigen endte, set
med danske

øjne, kunne ingen vide. Også af dén grund var det en mørk og kold tid, som man både stod i og gik i
møde.
Avisen ønskede at give læserne et håb for den kommende tid og bad Storm P. om en tuschtegning i
helsides format til tillæggets forside. Det er utroligt, at avisen turde ofre så meget farve i en tid med
varemangel - og det er utroligt, at de gjorde det. Men tegningen udsendte et håb om et lys i mørket.
Og det gør den endnu. Som hævet over en mørk tid med trusler ude omkring os forener tegningen
lysets tilbagevenden og den fred, som vi forbinder med julen.
Stjernen over træet bliver set af en sølle vagabond. En vagabond blev dengang som nu opfattet som
én, der stod udenfor - et asocialt væsen, som man samtidig ikke regnede for noget. Men her regnes
han for et menneske. Også af os.
En vagabond, der bor ingen steder og ingenting ejer, er juleaften henvist til grantræet i naturen og
stjernen på himlen. Men for den, der søger dybere i billedet, melder en anden tanke sig. Betragter vi
den gestus, som vagabonden gør mod stjernen - og som forstærkes af hundens øjne, der er rettet
mod vagabonden, dens menneske - står det klart, at julens budskab står åbent for os, når vi ikke er
for store, for kostbare eller for ligeglade til at tage imod det.
Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!
Sådan lød julens budskab, det nat Jesus blev født. Sådan lød budskabet i 1944. Og sådan lyder det
ind i vores tid.
De bedste ønsker om en stille adventstid, en glædelig jul og et velsignet nytår
Rikke Milan Nielsen, sognepræst
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Familiegudstjeneste med krybbespil
– hvem vil være med?
Søndag den 16. december holder vi familiegudstjeneste med
krybbespil kl. 14.00 i Gunderslev Kirke.
Men vi mangler Maria, Josef, hyrderne, de visemænd og alle de andre
der hører med til et rigtigt krybbespil. Så overvej om du eller nogen
du kender vil være med til at
opføre juleevangeliet til årets
familiejulegudstjeneste.
Vi mødes lørdag den 15.
december kl. 10 -13 i Stalden.
Her finder vi på., øver os, laver
rekvisitter og hygger os, så vi
er helt klar til om søndagen,
hvor vi viser hvad vi kan
kl 14 i kirken

I må meget gerne allerede nu sende en besked eller ringe til Rikke,
hvis I vil være med enten som en af personerne i juleevangeliet
og/eller være med til at lave rekvisitter.
Rikke træffes på tlf. 55 45 00 69 eller på mail: rmn@km.dk

Julegudstjeneste for småfolk
Tirsdag den 6. december holder vi julegudstjeneste for småfolk og
andet godt folk. Vi holder nemlig jul i børnehøjde.
Børnehavebørn, dagplejebørn, hjemmepassede børn og deres
forældre og bedsteforældre indbydes til en helt særlig gudstjeneste,
hvor vi hører juleevangeliet, om det lille Jesus-barn, der bliver født i
en stald, hyrderne der får besøg af en engel og de visemænd, der
følger en helt særlig stjerne på himlen.
Gudstjenesten begynder kl. 10.30 i Gunderslev Kirke og bagefter er
der æbleskiver og saft til alle i Præstegården.

Vi ønsker hinanden godt nytår
- Nytårsaftensdag i Gunderslev Kirke
På årets sidste dag – den 31. december – kl. 15.00 rundes 2012 af
med en kort gudstjeneste i Gunderslev Kirke og en stående
komsammen i våbenhuset.
Det er balsam for sjælen at mødes i det store kirkerum i vintermørket,
at sige Gud og hinanden tak for året, der gik, og at vide, at han og de
andre er der, når der blændes op for dag 1 i det nye år.
Timingen er, at alle når hjem til Dronningens nytårstale!

Kyndelmisse—en musikgudstjeneste i mørket
Søndag den 3. februar kl. 16.00
holder vi
kyndelmissegudstjeneste i Skelby
Kirke. Vi fejrer lysets komme
midt i den mørke tid.
Gudstjenesten er tilrettelagt som
en musikgudstjeneste.
Sanggruppen Vox Viva vil
medvirke.

Fastelavn er mit navn – en familiegudstjeneste
Søndag den 10. februar kl. 10.30 holder vi fastelavnsgudstjeneste
for hele familien.
Gudstjenesten er tilrettelagt så alle
kan være med uanset om man er
stor eller lille, udklædt eller ej.
Efter gudstjenesten slår vi som
altid katten af tønden i
Præstegården. Vi håber at se jer!
Broen
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Kirke-café
- et tilbud til alle, der har eftermiddagen fri
Kirke-cafeen er et tilbud til alle der har eftermiddagen fri og som har
lyst kan mødes med andre fra sognene og drikke kaffe/the, synge, og
snakke om stort og småt.
Menighedsrådet søger for kaffen
og lidt til. Organisten og præsten
vil også deltage og vil som regel
byde ind med et underholdende
indslag af en art. Ligesom der
også vil komme gæster udefra.
Man forpligter sig ikke til at
komme hver gang, men man kan
komme, når man har tid,
mulighed og lyst. Det væsentlige ved eftermiddagen er dog hyggen og
samværet med hinanden.

Vi mødes i Stalden i Præstegården første tirsdag i
måneden kl. 14.00 – 16.00
Tirsdag den 4. december kl. 14-16: Advent i ord og toner.
Tirsdag den 5. februar kl. 14–16:

Organist Charlotte DagnæsHansen

fortæller om sin farfars
Tirsdag den 5. marts kl. 14–16:
fortæller
Tirsdag den 2. april kl. 14–16:

eventyrlige liv
Gamle dage, varsler og traditioner - Rikke
Historier fra Jerusalem -

Birgitte fortæller og viser billeder.
Alle er meget velkomne og det koster naturligvis ikke noget at deltage!

JULEKONCERT
Cantemuskoret synger søndag d. 2. december kl. 16.00 i Skelby Kirke
Årets julekoncert i Skelby Kirke byder
på kormusik fra Danmark og England.
Programmet byder på gode,
traditionelle danske advents- og
julesalmer samt tre engelske Christmas
Carols. Endvidere synger koret danske
sange af Carl Nielsen i arrangement af
Bo Holten samt tre engelske satser af
Gustav Holst. Endelig vil der blive
lejlighed til at synge med på nog le af
vores kendte julesalmer sammen med
koret.
Cantemuskoret fra Næstved er næsten lige vendt hjem fra en musikfestival i
det nordlige Italien, og efter en mellemlanding i Fanefjord Kirke går rejsen
videre til Skelby Kirke. Koret dirigeres af Torben Bech Schnedler.
Der er gratis adgang til koncerten.

Kære hundeejere på Æble- og Pærevej
Jeg ved godt jeg nu giver en ”kollektiv skideballe” men det sker jo ofte at når
en person ”synder” er der flere uskyldige der må tage det på sine skuldre – det
kan ikke være anderledes.
Jeg ville blive glad hvis der var nogle hundeejere (eller andre) der har et godt
bud på hvordan vi kan undgå hundel….. i haven.
Jeg er godt og grundigt træt af at jeg nu (i skrivende stund 11.11.2012) inden
for de seneste 2 uger næsten dagligt har fjernet hunde-efterladenskaber i vores
have i stykket ved postkassen – det er virkelig ulækkert.
Når jeg samtidig tænker på vores grønne område, hvor børnene leger bliver
det blot meget værre.
Jeg ved godt hvad jeg vil kalde en sådan hundelufter – det er ikke pæne ord
eller pæne handlinger jeg har lyst til – men det vil jeg undlade i dette indlæg.
BLOT HVAD KAN VI GØRE
Lise Mikkelsen, Pærevej 3
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GUDSTJENESTER I SKELBY OG GUNDERSLEV

SKELBY KIRKE

GUNDERSLEV
KIRKE

DECEMBER
2. 1.s.i advent.

10.30
Kirkekaffe
10.30

6. jul for småfolk
9. 2.s.i advent

14.00

16. 3.s.i advent

Familiegudstjeneste m
krybbespil
23. 4.s. i advent
24. JULEAFTEN

15.30

25. 1. JULEDAG

10.30

26. 2. JULEDAG

14.00

10.30

30. Julesøndag
31. Nytårsaftensdag

15.00
Champagne til alle

JANUAR
6. Hellig3 Konger

10.30
Kirkekaffe

13. 1.s.e. H3k
20. s.s.e.H3k

10.30
Kirkekaffe

27. Septuagesima
FEBRUAR
16.00
Kyndelmissefejring

3. Seksagesima
10. Fastelavns søndag

10.30
Familiegudstjeneste

17. 1.s. i fasten
10.30
Kirkekaffe

24. 2.s.i fasten
MARTS
3. 3.s.i fasten

10.30

Kirkekaffe

Hvis du synes, at der er færre planlagte gudstjenester end tidligere, er
det ganske rigtigt.
Da sognepræst Rikke Milan Nielsen pr. 1. september blot er ansat som
halvtidspræst i sognene, vil der fremover være tilrettelagte
gudstjenester hver anden søndag. Vi vil som tidligere dog fortsat holde
aftengudstjenester i efteråret og vinteren på hverdagsaftener. Hvor intet
andet er nævnt ved gudstjenesterne, holdes de af sognepræst
Rikke Milan Nielsen.
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Børnekopper.
Billede 3: Skelby 1770. Let forkortet citat fra sognepræst
Henning Hansens ”Selvfortalte levnedsløb”.
”Vore tredje liden søn Herman Høyer, som blev født d. 27.
december 1761, døde igen den 15. februar 1763, da han både
var syg for at få tænder og tillige fik mæslinger. Ligeledes
bortdøde igen endnu snarere en liden datter for os, som blev født
d. 7. dec 1762, blev straks hjemmedøbt formedelst befrygtende
svaghed, og døde 9 timer senere. Men det sørgeligste dødsfald
med vore små børn var i henseende til den efterfølgende Hans
Peter. Han blev født den 9. februar 1764. Da han hafde fyldt 6 år,
kom her om sommeren 1770 en frygt over hele egnen formedelst
de grasserende børnekopper. På Gunderslevholm var et lidet
barn, som general von Plessen ved doktor Buchhave i Soer ville
lade inoculere (vaccinere), og bebrejdede os så længe, at vi
endelig resolverede, at lade vore børn inoculere tilligemed. Men
førend den berammede tid var kommen til inoculation, blev vores
ældste søn Ancher uformodentlig overfalden af kopperne. Da vi
nu kaldede doktor Buchhave til os og rådførte os med ham,
bebrejdede han os ydermere, at vi så længe havde biet med
inoculationen, og derpå straks begyndte det med de andre 3,
tillige med det barn på Gunderslevholm. Imidlertid havde Ancher
mange kopper, men efter 14 dages sygdom blev Gud ske lov
straks bedre, og kom sig godt. De andre blev med medikamenter
præparerede og holdt deres foreskrevne diæt, men den lille Hans
Peter blev og tidligere syg end de andre og fik tillige
forskrækkeligt mange kopper. Just til endnu større bekymring for
os blev doktor Buchhave ganske syg, kunne ikke komme her.
Enden herpå blev altså dette: Drengen var syg i hele 5 uger fra
1.september til hans dødsdag d. 6. oktober. Kopperne faldt vel af
ham, men brystsyge og hoste udtærede ham så hastigt, at han
ganske stille og sagte, som et svagt lys blev udslukt. De andre to,
som var tillige inoculerede, var begge desto lykkeligere, idet
deres sygdom var meget lemfældig, og der blev ellers ingen
kopper set på dem, men det sår, de havde fået af inoculationen,
trak vel en hob materie til, men lægedes omsider vel.” (Citat slut)

Det er ganske enestående at doktor Rudolph Buchhave fra Sorø
turde inoculere i 1770.
På det tidspunkt kendte man endnu ikke årsagen til kopperne, men
angrebene kom med 4-5 års mellemrum, og man kunne konstatere,
at de børn, som overlevede et angreb, aldrig mere blev syge.
Fra England og Frankrig kom lægelige skrifter, som grundigt beskrev
fremgangsmåden:
Inoculationen skulle foregå på den måde, at huden på begge
overarme blev ridset over en længde af en tomme, og deri indlagdes
en tråd, der var imprægneret med koppematerie.
Oven i købet kunne man forberede sig til inoculationen ved at
efterleve en diæt med let mad og regelmæssige klystre
(tarmudskyldninger).
For at udbrede kendskabet til denne behandling blev der udgivet
flere skrifter, men sproget var lærd og forklaringerne indviklede. Det
fleste var slet ikke i stand til at læse disse skrifter.
Udenrigsminister Bernstorff fik sin kønne 18 årige hustru inoculeret.
Det gik ikke så godt. Hun overlevede, men fik kopper over hele
ansigtet. Christian d. 7. blev inoculeret i 1760. Det gik særdeles
godt. Efter endnu en epedemi i 1769 blev arveprins Frederik
inoculeret i 1770, og Kongen fik sammen med sin livlæge Struense
gennemtrumfet, at der skulle oprettes en inoculationsanstalt.
Kongen bevilgede 4000 Rdl til køb af Solitudegården uden for
København.
Opholdet der skulle vare 4-5 uger, og de velhavende måtte betale 12 Rdl pr. uge. Samtidig tilbød man gratis ophold for fattige børn.
Selvom flere kendte og rige familier lod deres børn indlægge og det
blev udførligt omtalt i ”Adreseavisen” var det samlede antal ringe.
Gennembrudet for vaccination kom først efter, at en engelsk læge
havde konstateret, at malkepiger kunne få en slags kopper på
armene og hænderne, når de malkede køer, som havde kopper på
yveret, men angrebet blev aldrig voldsomt. Ved at bruge materien
fra sådanne kokopper kunne man også undgå børnekopper.
PS: Sognepræsten fik 12 børn levendefødte børn, hvoraf kun 5 blev
voksne.
Af Torben Nielsen
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Filmaftener i Stalden
I efteråret blev det muligt at se film i Stalden i Præstegården. Flere tog tilbuddet til
sig og vi fik unægtelig en rigtig god filmoplevelse sammen. Og nu gør vi det igen!
Vi holder nemlig endnu 3 filmaftener i løbet af vinteren/foråret og vi håber, at endnu
flere vil tage imod dette tilbud og møde op til film, fællesskab og
forfriskninger.
Stalden i Præstegården.

Forårets tema
I vinterens/forårets film har kærligheden en særlig plads. Kærligheden
har mange ansigter, og de tre film, vi viser, anskuer kærligheden fra
skæve og kærlige vinkler.
Alle er velkomne
Filmaftenerne begynder kl. 19.30 i Stalden med et kort oplæg om
aftenens film, hvorefter ser vi filmen. Alle er velkomne og man
behøver ikke at tilmelde sig først ligesom man heller ikke forpligter sig
til at se alle tre film. Og så er det ganske gratis!
Mandag den 21. januar: Citronlunden
I januars mørke og kulde skal vi ned til
citrontræerne. På grænsen mellem
Vestbredden og Israel bor den enlige
palæstinensiske kvinde Salma, hvis eneste
lyspunkt, efter mandens død, er hendes
smukke citronlund, som hun har arvet fra sin
far. Da Israels forsvarsminister flytter ind i
nabohuset på den anden side af grænsen,
beslutter man, at Salmas træer udgør en
sikkerhedsrisiko, og derfor må fældes. I
stedet for at opgive sin citronlund, hyrer
Salma den unge og energiske advokat Ziad,
og sammen kæmper de sig
vej til den israelske højesteret. Med Citronlunden har den israelske
instruktør Eran Riklis skabt en fin lille fortælling om menneskeligt
sammenstød, der kan ses som et billede på det større politiske dilemma,
der hersker i Israel-Palæstina konflikten. Spilletid: 101 min.

Onsdag den 20. februar: Lars and the Real Girl
Filmen er en varm og sort dramakomedie om en indesluttet og genert
ung mand, der lever i et lille lokalsamfund,
hvor han passer sit kontorarbejde og sine
ugentlige kirkebesøg. Hans forældre er
døde, og hans bror og svigerinde forsøger
forgæves at indlemme ham i deres
familieidyl. De bliver derfor lykkelige, da
Lars fortæller, at han har mødt den eneste
ene, den brasiliansk-danske pige Bianca, via
internettet. Bianca ankommer seks uger efter
i en trækasse, for selvom hun er anatomisk
korrekt og vejer 60 kg., så er hun lavet af
plastik! Det er en utrolig rørende film om
omgivelsernes forsøg på at acceptere
Bianca, og den
fik en Oscarnominering for bedste manuskript. Spilletid: 106 min.

Torsdag den 21. marts: Everything is illuminated
Vi følger en amerikansk jødisk ung dreng ved navn Jonathan, der tager
til Ukraine for at finde den kvinde, der reddede hans bedstefar fra
døden, da nazisterne hærgede området
under 2. Verdenskrig. Nogle mennesker
samler på frimærker, cigarbånd eller
tekopper. Jonathan samler på
familieminder: Fotos, kort, gebisser
håndfulde af skidt – alt sammen forseglet i
hver sin pose og hængt op på en væg. I
Ukraine har Jonathan hyret en ung tolk,
som udmærker sig ved sine kunstneriske
undersættelser, når han oversætter. Herfra
udvikler der sig en rørende roadmovie i
dette fremmede land, der til sidst rummer
utrolige historier om kærlighed, krig og
død. Spilletid: 106 min.
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LOKALT
LSGS—Kalender

Sang- og viseaften.
Fensmark spillemænd
spiller for
Tirsdag d. 29. januar kl.
19.30
I Depotet
Til en hyggelig sangaften
med gamle viser og populære sange.
Vi har teksthæfter med, så alle kan
synge med.
Landsbyforeningen er som vanlig vært med
kaffe og kage.

Alle vore medlemmer, annoncører og hvem
der ellers læser vort blad
ønskes

En Glædelig Jul
Samt
Et Godt Nytår

Skelby Vandrehjem - “Depotet”
Vandrehjem og borgerhus ved Susåen
Buen 18, Skelby, 4160 Herlufmagle
Tlf.: 2620 9719
Mail: detgamledepot@gmail.com
Website: www.depotet-susaa.dk

”Depotet” nu med 28 sengepladser!

Prisliste Depotet—Vandrehjem og Festsalen
Overnatning voksen, enkeltværelse
Overnatning 2 personer, dobbeltværelse
Overnatning 3 personer, 3-sengsværelse
Overnatning 4 personer, 4-sengsværelse
Overnatning i fællesrum (8 senge) pr.person
Weekendseng, barn
Leje af sengelinned pr. seng
Leje hele Vandrehjem, inklusiv overnatning (egen rengøring)
Leje hele Vandrehjem (2 døgn), inklusiv overnatning (egen rengøring)
Fest og møder i Stue/køkken (egen rengøring)
SALEN
Festsal, weekend 24 timer (egen rengøring)
Festsal, hverdag 24 timer (egen rengøring)
Festsal til møder (pris pr. time)
VANDREHJEM og FESTSAL
HELE VANDREHJEM og FESTSAL 24 timer (fre-lør-søndag)
HELE VANDREHJEM og FESTSAL 24 timer (man-torsdag)

325,00
400,00
500,00
600,00
125,00
50,00
50,00
3500,00
6000,00
400,00

2000,00
1200,00
100,00
5000,00
4500,00

Betaling for evt. rengøring
Rengøring hele Vandrehjem
Rengøring af Festsal

600,00
500,00

Depositum for leje af hele Vandrehjem eller Festsal (netbank)

750,00

10% rabat ved leje for medlemmer af LSGS i 2012
Vedr. reservation/leje af FESTSAL kan det oplyses at festsal er
reserveret flere lørdage-søndage frem til juni 2015.
PRISER JUNI 2012 gældende til 31.12.2012
BESTYRELSEN DSI-DEPOTET
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Medlem af
Centralforeningen af
Autoreparatører i Danmark

SKELBY AUTOVÆRKSTED
v. Karsten Larsen
Buen 38, Skelby
4160 Herlufmagle - tlf. 55 45 00 50
www.skelbyauto.dk

Salon Vive

Støt op om

v/ Dorthe Vive Dahl
Skelbyvej 46, Skelby
Tlf 2045 0509

Landsbyforeningen
og

Åbningstider
Mandag lukket
Tirsdag 8.30—1700
Onsdag Ude af huset
Torsdag 8.30—16.30 og 18.30—21.00
Fradag
8.0—17.00
Lørdag
Efter aftale
Bemærk åbent torsdag aften

Depotet

UPS!
Det ser da lidt tomt ud.
Er det her du skal annoncere?
Ring i dag til
Carl på 5586 1073

