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Skensved fodbold i fortsat fremgang.
For et år siden kunne vi berette om en fodboldafdeling i rivende udvikling.
Denne udvikling ser i høj grad ud til at fortsætte.
Lad os lige begynde med ungdommen, hvor
man for de helt mindste fra 2005-2007; ser en stor
tilgang, således at man har tilmeldt 2 hold til
vinterens indendørsturneringer.
For pigerne fra 2001-2002 ses ligeledes en stor
fremgang og man satser på at have et syvmandshold klar til foråret.
Drengene fra samme årgang har i år været tilmeldt SBU turneringen og klaret sig fint.
Vi håber, at de alle bliver i klubben og at den store
fremgang kan fortsætte.
For seniorerne går det også strygende og der
kommer hele tiden nye medlemmer til.
Der er nu næsten 50 aktive seniorfodboldspillere
i Skensved og det må jo siges at være forrygende,
når man tænker på, at der for mindre end to år
siden ikke var seniorfodbold i Skensved.
Førsteholdet, som har spillet i serie 4 i år, har
kvalificeret sig til oprykningskampe til serie 3 og
med det spil, vi har set på det seneste, skal det
nok lykkes for de unge spillere.
Med de mange medlemmer er der naturligvis
også tilmeldt et andethold, som spiller i serie 4,
hvor de er sluttet midt i rækken, men med det
spillermateriale, man råder over, regner man med
at ligge i toppen til næste år.
Det er en fornøjelse at komme på stadion igen og
opleve, at Skensved spiller underholdende fodbold og klarer sig godt.
Godt gået – vi ses på stadion til foråret.
Red.
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IKKE EN SELVFØLGE
Igen i år rykkede fodboldafdelingens
1.hold op i en ny række ( for tredje gang i
træk ). Tillykke til spillerne – træneren og
afdelingen med et gedigent stykke arbejde.
Det har for mig været en fornøjelse, at
følge en del hjemmekampe – og der set et
hold, der viser virkelig seværdig fodbold.
Det –at der tillige har været mange tilskuere gør – at jeg til næste sæson, glæder mig
til, at se tidligere tiders store aktiviteter
omkring fodbolden vende tilbage.
Vi ses.

STORT SKRIDT
Et stort skridt mod virkeliggørelsen af
Idrætsforeningens store ønske om en udvidelse af Skensvedhallen blev taget, da
Køge Kommune i forbindelse med vedtagelsen af anlægsbudgettet for 2012, satte
penge af til opførelse af en idrætshal..
Der blev afsat 5 millioner i 2012 – og 5
millioner i 2013. Det er nu op til os (Rishøj
idrætscenter – Skensved pensionistforening - Familie og Samfund samt Idrætsforeningen), at få lavet en funktionsbeskrivelse af, hvordan vi ønsker hallen indrettet.
For mig at se, er vi nu meget nærmere virkeliggørelsen af at få samlet alle aktiviteter
under et tag på Skensved stadion. Vores
store gymnastikafdeling skal ikke længere
have deres aktiviteter spredt både på Højelse skole og i Skensvedhallen.

Vores højt rangerende bordtennisafdeling
behøver ikke længere at skulle spille på
dispensation på Højelse skole, og vi behøver ikke længere være i den situation, at en
afdeling skal trække sig, for at en anden
kan få plads til sine aktiviteter. Dette har
jo betydet, at afdelinger har måttet sige nej
til nye medlemmer.
Samtidig med idrætsforeningens ønske
om udvidelse af halkapacitet, har vi også
fremført, at pensionistforeningen også
burde få plads til deres aktiviteter ved en
udvidelse af Skensvedhallen.
Vi har i området en meget aktiv gruppe,
der også yder en fantastisk indsats for
ungdommen i vores forening. Man leder
årsindsamlingen til Rishøjhallens årlige
loppemarked, og man er meget aktive i
forbindelse med driften af hallens cafeteria.– Dette betyder, at der genereres et
pænt overskud til gavn for ungdommen.
Jeg vil gerne her fra denne plads give udtryk for, at Pensionistforeningen i forbindelse med en udvidelse vil opnå mulighed
for at få egne lokaler, hvor man kan komme
og gå hver dag og udøve sine aktiviteter
(Dette - i modsætning til nu -, hvor man har
lokalerne i udlejningslokalerne på Skensved stadion én gang hver fjortende dag).
Vi opnår herved, at få et sted, hvor man
mødes dagligt – ung som gammel. Vi binder simpelthen generationerne sammen.
Samtidig vil Familie- og Samfund kunne
være sikre på, at deres foredrag ikke skal
aflyses på grund af, at skolen skal bruge
aulaen til skoleformål
Kort sagt vil vi få et fantastisk samlingssted
i Ll. Skensved.
Erling Larsen
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Indsamling
til
loppeTandlægerne i Ll. Skensved
Østergade 36
markedet
4623 Ll. Skensved
Tlf. 56 14 24 30
www.skensvedtand.dk

Sandvadsvej 17
4600 Køge
Telefon 56 64 60 00
Telefax 56 64 60 01

Som bekendt foretages
der en gang om året,
nemlig i juni måned, en
stor indsamling i hele
Køge området.
Det er dog også muligt
på andre tidspunkter
at få afhentet ting til
loppemarkedet ved at
ringe til 21 82 91 14
Der samles dog ikke
ind i disse perioder :
Sommerferie uge 26-33
Efterårsferie uge 42
Juleferie uge 52-53

v/ Kenneth Hansen
Hovedgaden 9 • 4623 Ll. Skensved
Tlf. 56 16 71 16
Vi holder Danmark i god form

BERTELSEN SPORT
BROGADE 7

• ☎ 56 65 25 00 KØGE

Jersie Autolakering
v/ Jack Hansen

Tlf. 56 16 95 13
Hjørnegårdsvej 11 . 4623 Ll. Skensved
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Husk, der modtages
ikke gulvtæpper, dæk,
hårde hvidevarer
(dog undtaget små
bordovne, mikroovne
og bordkomfur), EDB
udstyr og industriskriveborde (dem med
metalunderstel).

Gymnastiken
er godt igang

Gymnastikken er godt
i gang, og afdelingen
fik en forrygende start
på sæsonen.
Der er i år rekord stor deltagelse på voksenholdene. Et nyt hold ”kun for qvinder”
er så populært, at det overvejes om der
skal lukkes for yderligere tilmeldinger.
Med en start på 35 deltagere, må vi sige
at det er godt gået! Herrerne møder stadig
talstærkt op hver tirsdag, og glæder sig
måske allerede til deres ”kultur-ture” med
lidt god mad til….?
Boot-camp er også vokset siden sidst, ligesom Onsdagsholdet i aerobic, er blevet
et tilløbsstykke af de store. Step om mandagen har også mange nye ansigter på
holdet. Dejligt at så mange har valgt at
bruge deres aftener med lidt motion og
dejligt samvær, både I hallen, og på skolen,
selvom der her efterhånden er ret trangt
med alle de deltagere, der er på holdene.
Børneholdene er ligesom sidste år fyldt
af dejlig glade børn. Vi kan allerede nu
afsløre, at der d. 19/12 vil være fælles julegymnastik i hallen, for alle børnehold,
med fælles opvarmning /lege og en stor
”legeplads” af redskaber, børn og barnlige
sjæle kan boltre sig på. Lidt forfriskning til
ganen, vil der være i form af frugt og drikkelse, og måske kommer julemanden.??
Til sidst vil jeg blot sige:
Lad ikke sofaen klæbe til din ryg, kom og
vær med i gymnastikken.
Vi vil så gerne dele oplevelserne med netop
dig.
Lene Metz(formand)

Ny hjemmeside
Skensved gymnastik er i øjeblikket ved at
lægge sidste hånd på en nyere, forbedret
udgave af hjemmesiden www.skensvedgymnastik.dk
Glæd jer til en spændende hjemmeside,
med historier fra de tidligere bestyrelsesformænd, Skensved gymnastiks historie
gennem 100 år, æresmedlemmer, årets ledere gennem tiden, billeder, informationer
om foreningen,” shoppen” og ikke mindst
mulighed for, fra næste sæson at betale
kontingentet over nettet…så kan det da
ikke være nemmere at gå til gymnastik!
Vi sætter informationer op i hallen, ”når
vi går i luften” med det nye look.
Lene Metz

Fodbold

Efterårssæsonnen 2011
I skrivende stund er efterårssæsonen ved
at synge på sidste vers. Kun seniorafdelingen har stadig et par kampe tilbage inden
vinterpausen.
Efter en forårssæson, hvor det var svært at
få armene ned igen efter succes over hele
linien med puljevindere både for årgang
01 samt old-boys samt oprykning med
seniorholdet, er de sportslige resultater
en smule mere afdæmpede her i efteråret.

Ungdom
De helt små (05-06) har været ude og
spille deres første 3-mandstævner. Ved
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disse 3-mandsstævner spiller man uden
resultater og stilling. Årsagen er, at man
ikke i den alder ønsker at lægge pres på de
små drenge. Fodbold skal være sjovt for så
små drenge, så det sociale har i den grad
været i højsædet. Og man må sige, at det
er et hold, som har oplevet en stor tilgang,
så klubben er meget fortrøstningsfuld omkring fremtiden for dem. Tilgangen har
været så stor, at det har været nødvendigt
at dele dem fra indendørssæsonens start,
således at det bliver 2 hold. Et årgang 04-05
hold samt et årgang 06-07 hold. De skal så
træne samtidigt, for at det hele kan gå op i
en højere enhed for resten af klubbens hold.
Pigeholdet(01-02) har fortsat den gode
udvikling fra foråret. Desværre måtte vi,
på grund af for mange afbud, melde afbud
til første stævne, som skulle være afholdt
på Skensved Stadion. Dog var stævnet nok
blevet aflyst alligevel, da lørdag d. 27/8 var
dagen. hvor en stor del af Sjælland blev
ramt af flere skybrud samt lyn og torden.
Men 2 stævner er det dog blevet til her i
efteråret. Resultaterne har været blandede.
Pigerne har både vundet og tabt men mest
positivt er nok, at pigerne har hygget sig,
og efterhånden respekter hinanden, selvom
de ikke er lige gamle, og ikke går i samme
klasse.
Holdet er siden start, vokset støt og roligt
og med 10 piger er der grundlag for, at vi
kan lave et 7-mandshold til foråret. Det
kræver dog, at pigerne bliver i klubben,
samt at der findes en aktiv holdleder eller
trænerassistent.

SUS flagene
henvendelse
Dirck Jensen, tlf. 5616 9522
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Drengeholdet årgang 01-02 havde i efteråret valgt at deltage i SBU turneringen
frem for DGI. Man havde valgt at tilmelde
holdet i række 3, som umiddelbart ville
være det rigtige niveau for dem, efter en
del år i DGI, hvor de mere eller mindre
har fejet al modstand til side. Og resultater i efteråret viste sig da også, at det
var det rigtige niveau man var havnet på.
Efter 10 kampe er det blevet til 3 sejre, 2
uafgjorte samt 5 nederlag, som har været
meget tætte.
Desværre har holdet meldt ud, at man
muligvis forsøger at finde nye og bedre
udfordringer andre steder, end hvad vi kan
tilbyde dem her i klubben, så i skrivende
stund er holdets fremtid noget usikker.

Seniorer
Seniorholdet har fortsat deres gode udvikling. Holdet er vokset med rekordfart og pr
1/10 var der 43 medlemmer. Det må siges
at være rigtig flot. For ca. 1 1/2 siden var
denne afdeling ikke eksisterende i klubben.
Sportsligt er det også kun gået fremad.
Klubben har nu tilmeldt 2 hold i SBU’s
rækker med et hold i serie 4 samt et hold
i serie 5. Serie 4 holdet har kvalificeret sig
til et play-off spil, hvor der skal spilles om
oprykning til serie 3. At man har klaret 3
oprykninger på kun 1 1/2 år, kan kun siges
at være rigtig flot. Det er der ikke mange
klubber, som kan prale af, og det har da
også rygtes rundt i vores naboklubber.
Der går næsten ikke en uge, uden at der
kommer en spiller eller 2, som ønsker at
være en del af Skensved IF.
Serie 5 holdet har haft en blandet sæson.
Det er blevet til et par store nederlag, som
har kostet muligheden for oprykning til
serie 4. Men at sige, at Skensved IF er et
bundhold i denne række kan en pt. 7. plads
modbevise. Og i den kommende sæson i
2012 vil målet da helt sikkert også være,
at de skal være en del af toppen i serie 5.

Bagerst fra venstre : Nikolaj Jensen, Christian Dehn Pedersen, Jesper Olsen, Rasmus Nielsen, Jesper
Hansen, Claus Jensen, Christoffer Mertz, Timmi Nielsen, Allan Koldenborg.
Forrest fra venstre : Jacob Moe, Morten Storm, Niclas Schelde, Casper Elmer, Christian Knudsen.

Men alt i alt kan man vist roligt sige, at
seniorholdet har været en succes i klubben.
Men at træerne ikke vokser ind i himlen
ved de fleste. Og umiddelbart vil den største udfordring nok komme den dag, hvor
det igen bliver hverdag, for det gør det.
Historien fra andre klubber er desværre,
at det er sjovt at være med, når det går
godt, men når det så vender, kommer problemerne. Men har man fokus på, at dette
kan ske, er jeg sikker på, at vi og spillerne
også klarer det.

Fra old-boys afdelingen har jeg desværre
ikke hørt ret meget. Men ved dog, at de
deltog i et kvalifikationsspil i Tølløse om
at komme til landsmesterskabet i Jylland
for old-boys hold. Kvalifikation mislykkedes desværre, men det skulle have været
en sjov og hyggelig dag. Holdet deltager
i år igen i DGI’s turnering for old-boys.
Turneringen fortsætter til foråret, hvor
jeg håber holdet igen er med helt fremme,
hvor det er sjovt.

Skensved Fodbold - Træningstider i Skensvedhallen
Torsdag fra kl. 21 Old-boys.
Fredage fra 16-17 pigeholdet ( 01-02)
Fredage fra 17-18 Drenge ( 07-06-05-04)
Fredage fra 18-19 Drenge ( 01-02)
Fredage fra 19-20,30 seniorholdet.
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Fremtiden lover godt
Som formand kan jeg kun være tilfreds
med de sportslige resultater i en forholdsvis lille klub som Skensved. At vi får tilkendegivelse fra naboklubber og andre fra
fodboldverdenen om, at de også har hørt
om Skensved IF, viser bare at det arbejde
som udføres, er den rigtige vej frem. Men
må også indrømme at der stadig er en del
arbejde, som skal gøres i fremtiden.
Især det, at ALLE er med til at deltage i
det frivillige arbejde, er nødvendigt for
at vi som klub kan overleve. Jeg hører fra
både forældre og spillere at vi bare kan
sætte kontingentet op, og så undlade det
frivillige arbejde, men det godtager jeg
simpelt hen ikke. Jeg tror ikke på, at vi
som klub kan overleve på den holdning.
Også respekten for det frivillige arbejde,
skal der arbejdes med. Der er alt for mange,
som tager det som en selvfølge, at andre
gør tingene for dem. Respekten for, at der
er andre hold end det man lige selv tilhører, skal der også arbejdes med. Vi har
oplevet trænere og ledere tage materialer
med hjem, uden at tænke på, at der måske
er andre, som også skal bruge det.
En del forældre, som tror det er en for-

Lad os stå for jeres næste arrangement.
Vi sørger for alt - både før, under og efter
festen - I kommer som gæster.

Højelsevej 23. • 4623 Lille Skensved •
Tlf. 2540 2212 / 5616 9997 •
mail: lundager@hoejelsevinkaelder.dk
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længet SFO ordning er også et problem.
Vores trænere er ikke pædagoger, som skal
opdrage på børnene.
Men set på det hele i en stor sammenhæng,
er jeg rimelig fortrøstningsfuld omkring
fremtiden for Skensved IF’s fodboldafdeling.
D 27/10 afholder klubben sin årlige generalforsamling, hvor jeg håber at lige så
mange som sidste år vil deltage. At der
allerede er flere, som har udtrykt vilje og
lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet glæder mig.
Formand Jens Molen.

Håndbold
Så er håndboldsæsonen skudt i gang endnu engang. Der er i år kun tilmeldt 2 hold,
et dame hold og et herre hold. Vi spiller
begge hold i serie 4.
Spillerstaben er desværre skrumpet ind,
så der ikke længe er basis for flere hold.
Dameholdet trænes nu af Verner Hansen
og herreholdet er som sædvanlig, fristes
man til at sige, uden træner, men det går
endda. Tom Funch har indimellem været
indpisker til kampene.
Kampsæsonen startede ud med 2 hjemmekampe. Damerne spillede mod Team HK
Køge og herrerne spillede mod Vipperød
og begge kampe endte med sejr, det er jo
altid skønt at lægge ud med sejr, specielt på
hjemmebane! Der er altid god opbakning
fra tilskuerrækkerne.
Der er spillet yderligere 2 kampe og de
endte med en sejr til damerne over STG
Vallø og en uafgjort til herrerne mod Undløse, begge kampe blev spillet på udebane.
Så vi er kommet godt fra start!
Vi har i år fra håndboldafdelingen uddelt

Kampprogram håndbold
Skensved IF Serie 4 Damer’s hjemmekampe
Dag

Dato

Kl.

Pulje

Hjemmehold

Udehold

Spillested

Søndag

30-10-11

14:00

Pulje 6

Skensved IF

Gadstrup IF

Skensved-hallen

Søndag

20-11-11

14:00

Pulje 6

Skensved IF

STG / Vallø

Skensved-hallen

Søndag

04-12-11

14:00

Pulje 6

Skensved IF

Greve

Skensved-hallen

Skensved IF Serie 4 Herre’s hjemmekampe
Periode: 10-10-2011 til 10-04-2012
Dag

Dato

Kl.

Pulje

Hjemmehold

Udehold

Spillested

Tirsdag

01-11-11

20:00

Pulje 5

Skensved IF

Tuse Næs

Skensved-hallen

Søndag

06-11-11

13:00

Pulje 5

Skensved IF

SMUT BG

Skensved-hallen

Søndag

20-11-11

13:00

Pulje 5

Skensved IF

Undløse IF

Skensved-hallen

Søn

04-12-11

13:00

Pulje 5

Skensved IF

Borup IF

Skensved-hallen

Hvis du vil følge med i holdenes kampe kan du bruge nedenstående link.
http://www.dhf.dk/DHF/Turneringer-Og-Resultater/Forening-Soegning.aspx, og indtast
"Skensved IF" i søgefeltet.

500 løbesedler, med en kort tekst om os
og vores trænings tider, til borgerne i Lille
Skensved og omegn, men vi må sande at
der ikke er kommet et eneste tilsagn om
fremmøde ud af det. Det er vi lidt kede af,
for vi kan godt bruge flere spillere.
Så derfor kommer her en opfordring til
alle jer læsere af dette blad.
Skulle der ude i de små hjem sidde en
”Anja Andersen eller en Mikkel Hansen”
som har lyst at være en del af vores forening / klub, så er det bare om at komme
ud af busken og møde op i Skensvedhallen
Tirsdage fra kl. 18:30 til 22:30, der er altid
en del smilende og venlige spillere klar til
at tage godt imod jer.
Vi spiller håndbold, fordi vi syntes det er
sjovt og sætter stor pris på det sociale. 3.
halvleg er ofte lige så sjov som kampene.

Men vi må ikke glemme, at når vi går på
banen så er det for at vinde, og alle kan
være med uanset om du er en garvet spiller
eller du vil spille for første gang. Vi glæder
os til at møde dig i hallen.
Nederst kan du se program for vores hjemmekampe, kom ned og se, det kunne jo
være at du blev inspireret til at prøve selv.
De 3 første træningsdage anses som prøve
og er gratis, derefter skal der betales kontingent.
Vel mødt. John
p.s. En bøn fra kassereren, HUSK nu at
indbetale jeres kontingent for 1. ½ år, inden
udgangen af oktober måned, eller kom og
få en aftale, man kan ikke spille gratis!
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Badminton

Ungdomstræning.
Siden mit indlæg sidste gang, hvor vi akut
stod og manglede trænere til vores unge
mennesker, har vi fået hele 3 trænere. To
af vore ”gamle” trænere, Kira Bernikow
og Paul Adams har sagt ja til igen at træne.
De træner begge hold og Conni Larsen
har sagt ja, til at hjælpe til hos U15, U17
og U19.
Det er 3 meget kompetente trænere, vi har
fået fat i her og alle 3 har før i tiden spillet
på et meget højt niveau, men desværre har
skader sat stop for deres karriere pt., så
det er ikke uden grund, at vi i bestyrelsen,
forventer os meget af fremtiden.
Skensved har i rigtig mange år udviklet
dygtige spillere, fordi vi har haft dygtige
trænere og det har både været drenge
og piger, der for DGI Roskilde, har spillet med om Landsmesterskabet og flere

har også vundet i deres række. Så med
det store fremmøde, der allerede er i år,
tror jeg det vil fortsætte fremover. Det
er bestyrelsens opfattelse at man, for at
dygtiggøre sig og blive bedre, skal ud
og spille stævner og derfor tilbyder vi
igen ”gratis stævner” for dem der vil det.
Det eneste det kræver, er at tilmelde sig,
når tilbudet kommer og at så far og mor,
ligeledes deltager og bakker op.
Peter

Senior juleafslutning
i badmintonafdelingen.
Inden vi ser os om, så er den her igen, JULEN altså og som traditionen er i senior afdelingen, afholder vi julekomsammen torsdag d. 15.
december kl. 19.00. Vi starter i hallen med at spille / lege en times tid,
gløgg i pausen og efter et bad, går vi i cafeteriaet og jule hygger, med

Kiosken
i Klubhuset
– når kampen
er færdig!

Tømrer- og snedkerfirma
Tlf.: 31 13 60 12
www.melgaardbyg.dk

en let anretning og hvad dertil hører, så hold øje med opslagstavlen,
når tilmeldingen bliver opsat.

Peter

Hovedgaden 18 · Ll. Skensved
Åbningstider
Mandag: 9-17 - Tirsdag: 7-17 - Onsdag: 9-17 - Torsdag: 10-18
Fredag: 9-17 - Lørdag: 8-12 - samt efter aftale.

Telefon 56 16 90 22
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Besøg Skensved
Erhvervsklubs
hjemmeside

Kvartettens redaktion
ønsker læsere og annoncører
en rigtig glædelig jul
samt et godt nytår.

www.skensved
erhvervsklub.dk

Nyheder fra
Skensved
Idrætsforening

Fælleden 5 . 4623 Ll. Skensved

Telefon 56 16 91 52

Fax 56 16 93 52
Ole, mobil: 30 53 29 52
Thomas, mobil: 40 57 35 66

Kildegaards

VVS & Gasteknik

Nørre Boulevard 30 - 4600 Køge - Telefon 56 64 16 66
ARKITEKT

Dø

gnv
agt

THORBEN SAXHØJ

Bygningstegninger
Myndighedstegninger til nybyggeri, om- og tilbygninger for bolig og erhverv.

Tlf. 2032 1417 - www saxhoj.dk - Mail: arkitekt@saxhoj.dk

•Alt el-arbejde udføres for erhverv og private

Ring 30 322 722 • www.energiel.dk
– bedst med sporten
TORVET 10 - 4600 KØGE - TELEFON 56 65 07 01
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Aut. el-installatør Jens V. Meyerdierks & Tim Hartmeyer
Hasselvej 3, 4623 Ll. Skensved • info@energiel.dk

Fodbold
Håndbold
Gymnastik
Badminton
Bordtennis
Floorball

Deadline for indlevering af stof til Kvartetten nr. 1 2012 er fredag
den 27. januar 2012.

Redaktørens
mailadresse er
o.wodstrup@dlgmail.dk
Jeres indlæg må
meget gerne være
som vedhæftede
filer.
Dette gælder også
for billeder.
På forhånd tak
Ole
13

Salon Ketty
FOR

Junckers Industrier A/S, 4600 Køge, Tlf. 56 65 18 95

HENDE OG HAM

Maling til Discount-priser
ved Leif Pedersen

Åben: Tirsdag-torsdag  9-17
Fredag9-18

Lørdag  9-13
Mandag lukket

Lyngvej 56 - 4600 Køge . Telefon 56 82 13 08

Ring og bestil tid på

v/ Preben Kristoffersen
Ejbyvej 37 Ejby 4623 Ll. Skensved – Tlf. 20295679

O. P. AUTO

56 16 94 20

v/ Ole Petersen

Knudsvej 30 - 4623 Ll. Skensved

Hjørnegårdsvej 4, Ll. Skensved

Åben: Onsdag-torsdag-fredag

Tlf. 56 16 83 40

SWIMMING POOL - SPA-BADE

ÆRESPORTE

FLAG OG FLAGSTÆNGER
UDLEJES
RISHØJHALLENS VENNER
TLF 56 65 61 12
Rishøjhallens Kontor

Alt i autoreparation

Kiosken
i Klubhuset
– når kampen
er færdig!

•
•
•
•

Hovedgaden 13 • 4623 Lille Skensved

56 16 90 17

forsikringsskader
pladearbejde
klargøring til syn
malerarbejde

Køb og salg af brugte biler

Vi er i topform
- fordi vi skal yde
vort bedste hver dag

Peter Meisler
Vognmand
Højelsevej 12 - Tlf. 56 16 91 13

Din
lokale bank

HERLUF
HAVE & ANL®G
STRUKTØR ARBEJDE
BELÆGNING/NYANLÆG
GRÆSSLÅNING
EJENDOMSSERVICE
SNERYDNING/SALTNING
UDLEJNING AF

Ølby Torvecenter 27 - 4600 Køge - Tlf. 56 65 40 81
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MINIGRAVER

TLF. 60 15 21 00

VVS & Gasteknik A/S

GTA 63

Mølbak

Haveaffald fjernes m. grab

Hjørnegårdsvej 3 • 4623 Lille Skensved
Tlf. 5616 7000 • Fax. 5316 9514

TAGDÆKNING

Gratis tageftersyn og uforpligtende tilbud
Vi er specialister i nybygning og renovering af flade tag og
hældningstage med tagpap

Få dit på det tørre på www.multi-tag.dk
eller ring på tlf. 56 16 90 27
Multi Tag Entreprise ApS
Ejbyvej 7
4623 Ll. Skensved
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