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JULEHJÆLP 2014

Skelby - Gunderslev
Sogneblad
Redaktion:
Inge Hoffmann, Alléen 10, Skelby
Carl K. Schulz. Buen 22, Skelby
Kasserer & annoncer:::
Birte van der Weiden
Tlf: 5573 4691
E.mail birtevdw@mail.dk
Redaktionen påtager sig intet ansvar
for skade eller gene som følge af
trykfejl eller forkerte oplysninger
bragt i bladet.
Internet:
Www.landsbyforeningen.dk
www.sognebladet-broen.dk
Redaktionel e-mail
kyhne.schulz@c.dk
Stof bedes indleveret pr. mail på
ovennævnte mail adresser eller til
et af redaktionens medlemmer.
Stoffet skal være redaktionen i
hænde senest 14 dage før bladets
udgivelse. Stof der modtages senere
vil blive bragt i det følgende nummer af bladet.
Broen udkommer fire gange om året;
marts, juni, september og december.
Broen udkommer næste gang den 1.
februar 2015

Har du svært ved at få
enderne til at mødes i
julen? Eller kender du
en familie, som ikke
har råd til gaver og juleskinke 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 12. december
kontakte sognepræst
Rikke Milan Nielsen
(55450069) eller udfylde skemaet ansøgning
om julehjælp, som findes på kirkernes hjemmeside og aflevere det i
Præstegården.

Tryk: GEFION TRYK; Næstved
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Kirkelig vejviser
Sognepræst
Rikke Milan Nielsen
Præstestræde 6, Skelby
4160 Herlufmagle
Tlf. 55 45 00 69
Eller 25 53 27 97
E-mail: rmn@km.dk

Organist
Birgitte Munch-Steensgaard
Præstestræde 6A, Skelby
4160 Herlufmagle
Tlf. 55 70 10 06
Eller 24 66 84 40
organist@skelbygunderslevkirker.dk

Graver
John Christiansen,
Tlf. 23 72 70 68 eller 55 45 01 68
graver@skelby-gunderslevkirker.dk

Menighedsrådsformand
Marianne Brix Hansen
Rejnstrupvej 15, Rejnstrup
4250 Fuglebjerg
Tlf. 55 45 01 52
Eller 61 74 69 15
formand@skelbyGunderslevkirker.dk
Kirkeværge
Lars Hybholt
Trælløsevej 56, Trælløse
4160 Herlufmagle
Tlf. 21 75 70 51

Tjek hjemmesiden og find os på Facebook
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
Du kan også tilmelde dig Kirkens Nyhedsbrev ved at sende en mail
til Rikke på rmn@km.dk, så vil du modtyage en mail , når der igen er
et særarrangement i en af Kirkerne eller i Stalden
Broen
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Advents- og Julekoncert 30. November i
Gunderslev kirke kl. 16.00.
Sidste år havde et stort antal fremmødte glæde af at lytte til
to musikklasser fra Næstved Gymnasium & HF. Daværende
3. Z blev studenter her i sommer, men der er jo heldigvis altid nye hold, der er parate til at tage over. Ved koncerten i år
bliver det til et genhør med den nuværende 3. Z og deres musiklærer Lone Sand, og det er faktisk 3. gang det meget velsyngende musikhold skal optræde for os. De får selskab af
den nuværende 2. Z og deres musiklærer, Kirsten Søgaard
Nevers. Programmet vil indeholde både danske og udenlandske julesange i forskellige stilarter fremført af klasserne hver
for sig, af mindre grupper samt af de to hold fælles, og Oscar
fra 3.z har atter taget sin saxofon med.
Der bliver også lejlighed til at synge med på et par adventssalmer, og der er naturligvis gratis adgang til koncerten, så
mød op og kom på forkant med julestemningen.

Julegudstjeneste for småfolk
Tirsdag den 2. december kl. 10.30
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.
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Familiegudstjeneste: Mens vi venter …..
Søndag den 14. december kl. 14.00
holder vi familiegudstjeneste i Gunderslev Kirke. Vi er midt i adventstiden og julen nærmer sig. Og alligevel
synes der så længe til – i hvert tilfælde
for nogen af os!
Advent er glæde og forventning. Spænding og hyggelige hemmeligheder. Men
hvorfor? tja, det ved enhver vel
Kom og del din adventsglæde med andre
og hør og se om adventstidens og julens
magi.
Efter gudstjenesten er der gløgg, saft og
masser af julesmåkager til alle.

Unge se her — gametime!!
Vil du gerne være sammen med andre til gametime (computerspil),
hvor du benytter din egen bærbare PC, iPad eller hvad du nu har.
Så mød op på Depotet Buen 18 i Skelby
tirsdag den 2. eller 9. december 2014 fra kl. 15.00 til kl. 19.30.
IT-nørden Daniel Sørensen vil være der
Hvis der er interesse fortsætter vi til næste år.
Der vil kl. ca. 18.30 blive serveret gratis hjemmelavet spaghetti med
kødsovs.
Kan du ikke komme men vil du gerne være med, eller har du måske
spørgsmål så kontakt Claus på tlf. 8171 1330.
Med hilsen
SAMKUNST
Landsbyforeningen for Skelby og Gunderslev Sogne (LSGS)

Broen
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Filmaftener i Stalden
Temaet for de tre film for et år siden hed ”Vindue mod øst”, hvor vi
kom til Indien, Kina og Japan. I efteråret har vi så vendt blikket mod
vest til USA og England med tre Oscar-belønnede film. I begyndelsen
af 2015 vender vi i blikket mod nord til Danmark og Sverige. Måske en
sandhed med modifikationer, idet den tredje film har en dansk instruktør, men sproget er spansk, og den er optaget på Cuba. Konceptet for
vores lille filmklub er uændret. Vi begynder kl. 19.30 med en forfriskning og et kort oplæg om filmen, og efter filmen er der tid til at tale om
den. Det foregår i Stalden og deltagelse er gratis.

Onsdag d. 14. januar: Sorg og Glæde
Den succesrige filminstruktør Johannes bliver
gift med skolelæreren Signe. Han er dog ikke tilstrækkelig opmærksom på Signes mørke sider og
jalousi. En vinterdag i 1984 kommer Johannes
hjem og opdager, at Signe i en psykose har dræbt
deres ni måneder gamle datter. Johannes er chokeret og ulykkelig, men vil gøre alt for at beskytte sin sårbare hustru og hjælpe hende tilbage til
livet igen. Det er instruktøren Nils Malmros’ personlige tragedie, som han har valgt at skildre i
dette drama fra 2013. I hovedrollerne ses Jacob Cedergren og Helle
Fagralid. Undertegnede har mødt Nils Malmros i forbindelse med en
forpremiere på Filmhøjskolen i 2013, og jeg vil derfor kunne uddybe,
hvorfor denne film var så nødvendig for ham at lave. Spilletid: 107 minutter
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Mandag d. 16. februar: Som i Himlen
Den internationalt anerkendte dirigent, Daniel Daréus, afbryder drastisk sin internationale karriere og trækker sig tilbage til sin barndomsby i Norrland i det nordlige Sverige. Det varer ikke længe, før Daniel bliver opfordret
til at komme og lytte til det lokale kirkekor, som øver
hver torsdag i forsamlingshuset bare for at give nogle
gode råd. Daniel har svært ved at afslå, og fra det øjeblik er intet som tidligere i den lille by. Koret udvikler sig og vokser, og Daniel får både venner og fjender. Og han møder kærligheden. Den svenske film er instrueret af Kay
Pollak, og den blev nomineret til en Oscar for bedste udenlandske film
i 2005. I hovedrollerne ses Michael Nyqvist og Frida Hallgren, og filmen indeholder god kormusik og smuk svensk natur. Spilletid: 127 minutter

Tirsdag d. 17. marts: Erindring om mine bedrøvelige ludere
Vi mindes instruktøren Henning Carlsen, der døde i
maj 2014. Allerede i 1966 opnåede han et internationalt ry med filmatiseringen af Knud Hamsuns roman
Sult. Hans sidste film fra 2011 er en filmatisering af
en roman fra 2005 af den jævnaldrende colombianske forfatter Gabriel García Márquez (nobelpris i
litteratur i 1982). Handlingen er henlagt til Mexico i
året 1960; sproget er spansk, og filmen er som Carlsen har udtrykt: et lokkende sensuelt og samtidig
uskyldigt eventyr, der hylder den forsinkede opdagelse af kærlighed i
en høj alder. Hovedpersonen El Sabio er en kendt, enlig journalist tæt
på de 90, der i fødselsdagsgave ønsker sig en jomfru, skaffet af den lokale bordelmutter. Mod forventning forelsker han sig, og det er der
kommet en smuk, sanselig og livsbekræftende film ud af. Skuespillerne
vil sikkert være ukendte for de fleste, men ikke Geraldine Chaplin, der
spiller bordelmutter. Spilletid: 97 min.
Broen
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Kom til Juletræsfest i Susaadalen
Alleen 14, Skelby

Søndag d. 14. Dec. 2014. Kl. 14 - 17
Vi skal danse omkring juletræet, spise godteposer,
hygge med at spille kinesisk lotteri.
Ja, og måske kommer julemanden.
Der vil være salg af kaffe, the, kage, øl og vand.
Dankort modtages desværre ikke.

Billetter købes hos Skelby Forsamlingshus,
Trælløsevej 72, 4160 Herlufmagle,
eller på tlf. 61 77 79 88
30 kr. pr. barn (Incl. Godtepose)
35 kr. pr. voksen (Incl. ren hygge)
Mange julehilsner fra Skelby Forsamlingshus

Broen
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Gudstjeneste- og aktivitetsliste for Skelby og Gunderslev Sogne

SKELBY KIRKE

GUNDERSLEV
KIRKE

Stalden

NOVEMBER
Søndag den 30. november
1.s.i advent
Søndag den 30. november
DECEMBER

10.30
Kirkekaffe
16.00
Julekoncert

10.30
Julegudstjeneste

Tirsdag den 2. december
Jul for småfolk

14.00-16.00
Kirke-café med
julebinko

Tirsdag den 2. december
14.00
Familiejulegudstjeneste

Søndag den
14.december 3.s.i
advent
Tirsdag den
24.december
JULEAFTEN

15.30

Onsdag den
25.december
1. JULEDAG

10.30
Kirkekaffe

Tirsdag den 31. december Nytårsaftensdag
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14.00

15.00
Champagne til alle

Broen

SKELBY KIRKE

JANUAR
Søndag den 4.januar
Hellig3 Konger
Onsdag den 14. januar
Søndag den 18. januar
2.s.e. H3K
FEBRUAR
Søndag den 1. februar

Septuagesima

GUNDERSLEV
KIRKE

10.30
Kirkekaffe
Filmaften kl. 19.30:
Sorg og glæde
10.30
Kirkekaffe

16.00
Kyndelmissefejring
14.00 -16.00
Kirke-café

Tirsdag den 3.
februar
Søndag den 15. februar Fastelavn

10.30
Familiegudstjeneste

Mandag den 16. februar
MARTS
Søndag den 1. marts
2.s.i fasten
Tirsdag den 4. marts
Tirsdag den 17.
marts

Broen

Stalden

Filmaften kl.
19.30:
Som i himlen
10.30
Kirkekaffe

14.00-16.00
Kirkecafé
Filmaften kl.
19.30:
Erindringen
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Musikgudstjenester og arrangementer i
Kirkerne og i Stalden
Arrangementer i Stalden

Kirke-cafeen
Kirke-cafeen holder fortsat åben den første tirsdag i måneden! Alle i
sognene, der har eftermiddagen fri og som har lyst til at mødes med
andre fra sognene og drikke kaffe/the, synge, og snakke om stort og
småt, er velkomne. 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 hyggen og muligheden for at få snakket, set og
hørt.
Menighedsrådet søger for kaffen og lidt til. Organisten og præsten vil
også deltage og vil som regel byde ind med et underholdende indslag.
Ligesom der også vil komme gæster udefra.
Kommende datoer:
Tirsdag den 2. december kl. 14 – 16: Der er julebanko og julehygge
på programmet. Alle opfordres til at medbringe en lille gave. Selvgjort eller til max 25 kr. og så indgår de i spillet.
Tirsdag d. 6. januar kl. 14-16: Noget om De hellige tre konger
Tirsdag d. 3. februar kl. 14- 16: Forfatternes Danmark med fokus på
Sydsjælland – og med kig til Vestsjælland
Tirsdag den 3. marts kl. 14 – 16 Per Højland fortæller om 1864

Forfatternes Danmark med fokus på Sydsjælland
– og med kig til Vestsjælland
Birgitte vil tage jer på en litterær rundrejse på Sydsjælland i ord og
billeder. Hvem skrev hvad – og hvor? Der er stadig diskussioner om
på hvilke to godser ved Haslev, at H.C. Andersen skrev ”Den grimme
Ælling”. Vi skal også til Fensmark, Jungshoved, Køge, Præstø, Udby,
Sorø, Fuglebjerg – og selvfølgelig til Gunderslevholm.
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Julehistorien om Karla Kræsenpind
Oppe i Guds himmel bor alle englene. I dag skal vi høre om den mindste af dem, englen Karla. Hun boede sammen med sin englemor, sin
englefar og alle sine englesøskende. Den sødeste lille engel var hun –
der var bare een ting ved Karla, og det var, at hun var så ganske forfærdelig kræsen.
Når hun kom hjem fra engleskolen, var hendes madpakke aldrig spist,
nogle gange var den ikke engang rørt. Og hendes mor sukkede og sagde: Karla, du blir’ aldrig større, når du ikke spiser noget. Jamen jeg spiser da noget, mor, sagde Karla. Jeg kan f.eks. godt lide både fiskefrikadeller og havregryn med mælk og spaghetti (uden kødsovs dog). Og så
kunne Karla ikke komme i tanke om mere, men det var da hele tre ting.
Når hele englefamilien sad og spiste om
aftenen endte det også altid med at hun
fik skæld ud. Du skal smage på maden,
sagde mor, du er en kræsenpind. Men det
var ikke nemt for Karla. Det var ligesom
maden voksede i munden på hende, især
grøntsager – og det værste var, hvis de
var kogt. Så var det lige før hun fik tårer i
sine små engleøjne.
Især i de her dage er det rigtig vigtigt, at du spiser, sagde hendes far en
dag. For om ikke så længe skal jordens frelser fødes i et land langt herfra, og så skal vi ned og synge til hans pris. Du er nødt til at have en
masse energi til rejsen, og energi får man nu engang af at spise sund og
god mad. Men lige lidt hjalp det, Karla kunne bare ikke få maden ned.
Åh altså sagde hendes englefar, du ødelægger spisesituationen hver dag
for os alle sammen, nu kan du flyve ind på dit værelse, så vi andre kan
hygge os med maden. Og så er der nul fredagsslik til engledisneysjov.
Så kan du lære det.
Karla fløj ind på sit værelse, hun var ked af det og skuffet, øv hun havde gået og glædet sig hele ugen til fredagsslik. Det kunne de ikke være
bekendt, faktisk så gad hun slet ikke bo der, hvis det skulle være på den
måde.
fortsættes næste side

Broen
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Og så fløj Karla ud i verden, så kunne de lære det, kunne det. Hun fløj
og fløj og da det begyndte at blive mørkt landede hun på jorden. Lige
foran et æsel, som havde lagt sig til natten. De faldt i snak og på et tidspunkt spurgte Karla æslet: Er du egentlig kræsen? Kræsen, hvad betyder det? svarede æslet. Ja, altså er der noget mad du ikke kan lide? Hm,
jeg får kun græs og en gang imellem en gulerod, og det spiser jeg, fordi
jeg er sulten. Sagde æslet, og så var der ligesom ikke mere at snakke
om der. I stedet gav de sig til at lægge planer for hvilken vej de skulle
rejse næste dag. Æslet ville vende om og rejse hjem igen, og så skiltes
deres veje, for Karla var ikke parat til at vende hjem til englehimlen,
hun var stadig sur over det med fredagsslikket.
Næste morgen skiltes de og Karla fløj videre ud i verden. Hun fløj og
fløj igen og da det blev mørkt var hun lidt i tvivl om, hvilken vej hun
skulle flyve. Hun kiggede op i den mørke himmel og så den største og
fineste stjerne hun nogensinde havde set. Wow, hun kunne slet ikke
lade være med at følge den, uden pause fløj hun indtil det blev nat og
hun nåede frem til stjerne, som stod lige over en stald ude på en mark i
Bethlehem. Mærkeligt. Man skulle tro den flotte stjerne førte frem til et
slot eller noget andet fornemt. Men nej. Stjernen stod over stalden.
Karla landede og gik hen for at kigge ind i vinduet. Derinde så hun det
mest utrolige: Der lå en kvinde i høet med sit nyfødte barn. Og en
mand sad ved siden af og holdt om kvinden. Kunne det mon være verdens frelser der nu var blevet født? Arj, det kunne næsten ikke passe, at
verdens frelser skulle fødes i en stald. Men så alligevel. Stjernen lyste
så stærkt, at der måtte være noget vigtigt på færde derinde.
Karla bankede på og listede ind. Undskyld sagde hun, og tillykke med
barnet. Tak sagde moderen, han skal hedde Jesus. Josef, sagde hun så,
for det hed faderen, jeg har jo lige født et barn, og jeg er bare så sulten.
Hvad har vi?
Ja, sagde Josef, vi har altså kun noget vin og noget brød. Fint, sagde
Maria, jeg kan spise hvad som helst. Hvad med dig, sagde hun til Karla, vil du spise med? Det ville Karla gerne, hun havde ikke spist i flere
dage. Og de lagde sig i høet, og Karla spiste lidt af brødet og drak en
lille smule vin – og det var mærkeligt, hun blev helt mæt, både i maven
og i hjertet.
Det bankede på døren igen – og denne gang var det hele engleflokken
14
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som omsider var kommet for at synge for det lille Jesusbarn. Forrest
var Karlas englemor og far. De sang til Herrens pris og da det sidste
vers var sunget fik Karlas mor øje på sit lille englebarn. Her er du mit
kære barn, sagde hun glad, vi har savnet dig så meget. Har du haft det
godt? Ja, sagde Karla, og ved du hvad mor, det kan godt være jeg er en
kræsenpind, men det var altså mig, der var den første til at finde jordens frelser!
Ja ja, sagde hendes mor, som var så glad for at se sit lille englebarn, at
hun lovede, at fra nu af måtte Karla leve af vingummibamser og sodavand, hvis det var det hun ville.
Om englemoren holdt sit løfte, da det blev hverdag igen i englehimlen,
ja, det er ikke sikkert, det er jo ikke altid voksne holder hvad de lover.
Heller ikke englevoksne. Men en ting er sikkert. Gud elsker alle børn,
også dem, der er kræsne!
Med historien om Karla Kræsenpind ønskes alle en god adventstid, en
glædelig jul og et velsignet nytår!
Rikke Milan Nielsen, sognepræst

Menighedsrådets arbejde i Skelby –
Gunderslev sogne 2014
I det forløbne år er der afholdt menighedsrådsmøder i januar, marts,
april, maj, juni, august, oktober og november måned. Derudover har
menighedsrådets medlemmer været repræsenteret ved møder, fyraftensmøder og temadage i provstiet. Der har også været holdt syn på
Skelby og Gunderslev kirker, kirkegårde, præstegård og forpagterbolig,
hvor provsten og en arkitekt sammen med menighedsrådet har gennemgået bygningerne. Endelig har provstiudvalget kirkegårdsudvalg har
været på besøg for at få oplyst menighedsrådets plan for kirkegårdene.

Konstituering:
Ved menighedsrådsmødet 11. november 2014 genvalgtes som formand
Marianne B. Hansen, Rejnstrup, næstformand Jørgen S. Larsen, Ulstrup, kasserer Lis Holm Pedersen, Holløse, sekretær sognepræst Rikke
Milan Nielsen, Skelby, kirkeværge Lars Hybholt, Trælløse og byggesagkyndig tømrermester Tage Christensen. De øvrige medlemmer er
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Helle Bibi Christensen, Skelby, Stina Madsen, Skelby, Rikke Havn
Clemmensen, Trælløse og Claus de Neergaard, Gunderslevholm.

Arbejder omkring kirkerne
Menighedsrådet arbejder hele tiden på, at både Skelby og Gunderslev
Kirker og kirkegårdene holdes i god stand. Således har vi bl.a. i det forgangne år i samarbejde medgraver John Christiansen renset og genbeplantet stengærdet omkring Skelby Kirke, ligesom gamle kasserede
gravstene, som ikke er fundet bevaringsværdige, er kørt væk fra både
Skelby og Gunderslev kirkegårde. Ved årets begyndelse færdiggjordes
restaureringen af Gunderslev kirkes kor, med flot resultat og forpagterboligen i Skelby Præstegård har fået nyt stråtag.

Livet i sognene
I Skelby og Gunderslev Sogne er der et aktivt sogneliv og det er menighedsrådets ønske, at der skal være noget for enhver uanset alder.
Foruden højmesser om søndagen med efterfølgende kirkekaffe er der
således afholdt særlige gudstjenester omkring jul med børnehavejul og
familiejul, til fastelavn holdt vi børne– og familiegudstjeneste med tøndeslagning med ca. 90 deltagere, der har været aftengudstjenester, musikgudstjenester, 2. pinsedagsgudstjeneste i Gunderslevholms park med
ca. 300 deltagere, sangaftner, filmaftner, koncerter, kirkecafe, udflugt
med kirkecafeen til Sorø kirke, høstgudstjeneste med auktion og efterfølgende frokost i våbenhuset og uddeling af blomsterløg til udplantning og forskønnelse i sognene. I oktober er der blevet holdt æblehøstgudstjenester, hvor dåbsbørn har fået deres dåbsæble med hjem som et
konkret minde om deres dåbsdag. Det er også blevet til en teatertur for
og med menigheden til Ronja Røverdatter i Haslev, hvor ca. 50 børn og
voksne var med. For konfirmanderne har der også været særlige arrangementer. De har været i Roskilde domkirke, hvor de mødtes med ca.
1000 andre konfirmander fra stiftet og de har sunget gospel i Skt. Peders Kirke i Næstved sammen med 100 andre konfirmander.
Jeg vil takke sognepræsten og det øvrige menighedsråd samt personalet
for et godt samarbejde det forløbne år – og tak til menigheden for at
støtte op omkring kirkens arrangementer.
På menighedsrådets vegne
Marianne Brix Hansen, formand
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Skelby Forsamlingshus
V/Nina Levin
61777988/55450212
Skelby.nina@gmail.com

Nytårsmenu 2014
Forret:

Torskefilet m/bacon og urtecreme
Eller
Laks på grønt

Hovedret:

Oksemørbrad m. ristede kartofler
Svampe m/ fyld og flødesovs

Dessert:

Hindbær Mousse m/topping
Eller
Tiramisu

2 retter 250,-

3 retter 285, -

Bestilles seneste 20/12 på 61 77 79 88
Afhentes inden kl. 15.

Broen
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LOKALT
LSGS—Kalender

Hver onsdag kl. 14.30 til 16.30 spilles BOCCIA
I Depotet. Alle er velkomne, det er gratis.
Tag eftermiddagskaffen med og få et par hyggelige timer og lidt
motion og snak

GENERALFORSAMLING
I Landsbyforeningen for Skelby og Gunderslev Sogne

Fredag den 13. marts 2015 kl. 19.30
I depotet
Folkemusik i Depotet
Landsbyforeningen
for Skelby og Gunderslev Sogne inviterer alle
til sangaften hvor
de Fensmark Spillemænd
Med Lars Ole, Benny
og Martin spiller og
synger for, til mange
gamle og nye sange
Der synges forårssange

Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 19.30
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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 29 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

Vedr. reservation/leje af FESTSAL kan det oplyses at festsal er
reserveret flere lørdage-søndage frem til juni 2015.
PRISER JUNI 2012 gældende til 31.12.2014
BESTYRELSEN DSI-DEPOTET

Broen
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Støt op om

Landsbyforeningen
og

Depotet

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

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

Skelby Forsamlingshus
v/ Nina Levin
55 45 02 12 / 61 77 79 88
www.skelbyforsamlingshus.dk
mail. Skelby.nina@mail.com
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