
 

 

Nyheder               Oktober  2021 

     fra  

Skamstrup Møllelaug 

lige nu ... 

 

Generalforsamling d. 16. juni 
 
Efter lempelse af forsamlingsforbuddet blev det muligt at afholde den 
ordinære generalforsamling d. 16. juni. 
Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, der var på valg, modtog alle 
genvalg. 
Som bilagskontrollanter blev Hanne Bach og Vivi Clausen valgt.  
John Christensen blev valgt til suppleant. 
Se referatet fra generalforsamlingen på vores hjemmeside. 
 

Møllebanden mfl. 
 

Efter et par lange arbejdsdage i maj, hvor vi fik klargjort møllen og udført 
de sidste nødvendige reparationer, kom møllen d. 3. juni efter 1½ år - 
endelig igen i drift.  
Møllen kørte fint og vi fik malet en del mel. 
Efterfølgende har møllen - siden landsmøl-

ledagen d. 20 juni - været åben hver søn-

dag frem til midt i september. Møllen har i 

forhold til tidligere år været godt besøgt og 

det er helt tydeligt, at de besøgende har 

længtes efter at komme ud i sommerlandet 

op få oplevelser. Der var stor interesse for 

møllens historie og drift. 

Vi sælger juletræer 

ved kirken fra  

lørdag d. 27. nov. 



 

 

Efterårets aktiviteter 

Arbejdsdage kl. 9.: 30. okt. og 28. nov. 

Andespil:   5. nov. kl.19.00. 

”Tænd Lys”:  28. nov. kl.16.00. 

Julemarked:  4. og 5. dec. kl. 11 - 16. 

 

Søndag 28. november 

afholdes det årligt tilbagevendende 

”Tænd lys-arrangement”. 

Se program i næste  

”De ni sogne” (kirkebladet) 



 

 



 

 

Opgaver - som glæder mange. 
 

På julemarkedet sælger vi en hel del va-
rer, som indeholder sukker. Det er både 
slik og marmelade. 
Det er efterhånden et stort arbejde at 
lave, hvorfor vi i år vil bede om hjælp til 
det, lige som vi plejer at få hjælp til små-
kagebagningen. 
Vi mødes i Kildebjergskolens skolekøk-
ken kl. 17 – 22 (ca.) - hvor erfarne frivilli-
ge vil styre slagets gang. Du behøver 
ikke have forudgående erfaring med 
denne produktion.  
 

SUKKERDAG  
onsdag d. 17. november  

 

Vi skal bl.a. skære og pakke karameller,  
brænde mandler, bage marengs, og lave  

masser af marmelade. Forhåbentlig får  
vi også tid til at sætte etiketter og hætter på.  

 
 

 

SMÅKAGEBAGEAFTEN 

onsdag d. 24. november 
 

Vi skal bage de mange småkager, vi sælger 
på julemarkedet. 
Du behøver ikke at kunne bage - vi skal nok 
vejlede dig. 
Der er også andre opgaver - fx. lægge i dåser, 
klippe etiketter samt opvask. 

 

Vi sørger for diverse ingredienser samt mad og drikke – og det foregår 
som sædvanlig i  

skolekøkkenet på Kildebjergskolen. 
 

Uanset om du har 1 eller flere timer - vil vi gerne have hjælpen. 
Giv - gerne snarest - besked til  

Gitte Husballe: 23 44 84 28 eller  

mail: formand@skamstrupmolle.dk 

 



 

 

. 

Lørdag den 4. og søndag  
 

den 5. december 
 

kl. 11-16. 
 

I køregangen sælges dekorationer, 
sigtebrød, mølleøl og meget mere. 

 
På magasinloftet kan du i cafeen købe  

hjemmelavede æbleskiver, gløgg,  
kaffe og te samt pølsehorn. 

 
På broloftet sælger vi julepynt, 

hjemmebagte småkager, bolcher,  
dekorationer og meget andet. 

 
På kværnloftet er der aktivitet for børn.  

 
 

           



 

 

SKAMSTRUP MØLLE 1949 

Formandens dagbog v/ Gitte 
 

Torsdag d. 3. juni. Så er der mel igen. Det er rart at vide, at hele 

maskineriet virker, før vi åbner til Dansk Mølledag. Der er jo også 

en vis tradition for manglende vind på den dag, så vi vil gerne have 

lidt mel at lægge ud med. Alt gik fint. Ingen mislyde eller fejl. Det er 

da fantastisk efter en pause på næsten 1½ år pga. corona-

nedlukning. 

Søndag d. 20. juni. Nu er sæsonen i gang. Vi lagde ud med en lille 

regnbyge lige før åbning, men bålet gik da ikke ud. Der var rigelig 

vind til at køre med vingerne. Først male lidt foder, senere lidt mel. 

Til gengæld måtte mølleboden flytte op på broloftet, da alle papirer 

ellers ville være fløjet ud til Møllegården. Vi havde indkøbt håndsprit 

og overfladeafspritning, så vi kunne følge reglerne. Der kom ikke så 

mange gæster, men en del af de frivillige var her. Det var en god 

måde at komme i gang igen på. Vi konstaterede en enkelt fejl i møl-

leriet ved drevet til foderkværnen. En bjælke, som holder klodsen 

om akslen med stokkedrevet, var løs.  

Lørdag d. 24. juli. Det var tid til den årli-

ge mølleudflugt i dag. Vi havde kun en 

kort køretur ned til Ringsted Mølle. Ste-

dets eneste møller stod klar til at fortælle 

og svare på spørgsmål i en times tid. 

Medbragt kaffe og kage blev indtaget i 

det gode vejr uden for møllen. Vi var 10 

deltagere, som kørte enten sammen - 

eller hver for sig, som man nu ville det. 

Derefter kørte vi til Katrinebjerg Ridecen-

ter - hvor Ann lagde lokaler og gårdhave 

til - til en hyggelig grill aften.  

Lørdag d. 21. august. Der var sommer-

komsammen i FSO i dag. Efter morgenkaffe i forsamlingshuset var 

det muligt at deltage på et par forskellige gåture. Det blev ikke til så 

meget med det, men vi holdt møllen åben frem til frokost. Det be-

tød, at nogle få fra byen kiggede forbi. Også ”ude-fra-kommende”, 

som lige så at der var åbent, kom op til os. 

 



 

 

 Søndag d. 5. september. Høstdag med høstgudstjeneste - udendørs 

på det grønne stykke uden for kirkegårdsmuren. Efterfølgende hygge-

ligt samvær på møllebakken. Vores del af opgaven bestod i at have 

møllen åben og have en grill klar til pølserne. Vi havde skåret lidt ned 

på aktiviteterne i forhold til de foregående år. Det var stadig et godt 

arrangement. I år dog med meget få børn. Der blev igen malet mel. 

Søndag d. 12. september. Det var så den åbningssæson. Sidste 

åbningsdag er slut. En fin dag - med god vind og en del gæster. Vi 

forsøgte os for første gang med at lave grønsagssuppe på bål - til 

gratis uddeling. Grønsagerne kom fra en lokal have, og blev serveret i 

et papkrus. Det varede dog lidt længere at få suppen klar end forven-

tet. Vinden blæste varmen væk under gryden. Der blev både malet og 

solgt en del mel.  

Lørdag d. 25. september. En lille arbejdsdag hvor begge kværne, og 

sigten blev renset og er klar til produktion af mel til julemarkedet se-

nere. Vi rensede også 1½ tønder korn (vores tønder). Det malede 

mel blev gennemgået for kvalitet, og vi måtte kassere noget af det, vi 

malede på landsmølledagen. Der var åbenbart alligevel for meget 

fugt i luften efter regnbygen. Mel - malet både før og efter af samme 

leverance af korn - er stadig helt fint.  

Vedr. medlemskab 
 

At være medlem af Skamstrup Møllelaug koster 100 kr.  
pr. person pr. år. 
 

Hvis der i dette ”Nyhedsbrev” er vedlagt en personlig opkrævning på  
100 kr. er det, fordi du har ”glemt” at betale kontingent i indeværende år. 
Ønsker du at fortsætte medlemskabet til næste år, bedes du indbetale  
100 kr. snarest. 
 
Det kan - som sædvanlig - gøres via bankoverførsel: 
 
  Reg.nr. 1551   ktnr: 3555022190 
 
eller ved at benytte Mobilpay: 81918. 
 
Husk at opgive navn og adresse eller medlemsnummer 
 



 

 

Skamstrup Møllelaugs bestyrelse 
  

  Formand:  Gitte Husballe      Tlf. 23 44 84 28 
    Skamstrupvej 30 
    4440 Mørkøv    
    mail: formand@skamstrupmolle.dk 
  

  Næstformand:  Niels Clausen      Tlf. 52 17 51 24 
    Lindholtvej 1 
    4440 Mørkøv    
    mail: nielsclausen53@gmail.com 
  

  Kasserer:  Flemming Rasmussen  Tlf. 40 35 71 83 
    Grydebjergvej 30 
    4440 Mørkøv 
    mail: ulkestrup@mail.dk 
 
  Bestyrelsesmedlemmer: 
    Margit Petersen   Tlf. 93 60 23 20 
    Skamstrupvej 23 
    4440 Mørkøv 
    mail: margitsegen@gmail.com 
 

    Jakob Nielsen   Tlf. 61 51 81 88 
    Skamstrupvej 45 
    4440 Mørkøv 
    mail: nyrup9@live.dk 
 

    Gitte Hansen   Tlf. 29 78 05 06 
    Skamstrupvej 64 
    4440 Mørkøv 
    mail: gitte.totte@gmail.com  
 
  Suppleanter:   Ann Dreyer    Tlf. 22 12 40 22 
    Katrinebjerg 3 
    4440 Mørkøv 
    mail: katrinebjerg@katrinebjerg.dk 
 

    Jens Munch-Steensgaard Tlf. 61 74 76 35 

    Langevang 1, Stigs Bjergby 
    4440 Mørkøv 
    mail: langevang1946@gmail.com 
 
  Hjemmeside:  skamstrupmolle.dk 


