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Adresseliste for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Formand:

John Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.29

Næstformand:

Hans Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.91

Kasserer:

Ruth Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.29

Sekretær:

Gitte Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.91

øvrige medlemmer:

Hanne Storgaard, Tømmerupvej 8,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.90.57
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Bent Larsen, Lindholtvej 9, Lindholt,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.54.27
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Hanne Bach, Nørreskovvej 1, Skamstrup,
4440 Mørkøv. Tlf. 53.47.53.07

"Vingesuset" udgives af Skamstrup Mølle/aug.
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Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Mølle
, Gør brug af møllelaugets postgirokonto

0872415
VI siger TAK til alle, som støtter projektet. Det være sig
bidragydere, møllevenner, medlemmer, sponsorer, annoncører.
kort sagt til alle, som med en hjælpende hånd, med positive
tilkendegivelser eller øko'nomisk er med til at bevare Skamstrup
Mølle.
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Redaktøren har ordet:
INDTÆGTER OG UDGIFTER I PERIODEN

Så er det nok en gang tid for efterårets udgave af "Vingesuset". En
dejlig sommer er overstået og vi er nu godt i gang med det storm- og
regnfulde efterår med enkelte godt-vejrs-dage iblandt.
Et tilbageblik på sommerens arbejde er hurtigt overstået - møllearbejdet har stort set ligget stille, siden sommeren begyndte. Der
skete det for os beklagelige, at Poul Daugaard stoppede som projektleder for kommunen og dermed som primusmotor for møllearbejdet,
hvilket betød, at vores drøm om at få møllehatten på plads inden vinteren blev skrinlagt. Nu er en ny mand, Ole Schneekloth, imidlertid
blevet ansat og ham byder vi velkommen og håber, at der nu igen
kommer gang i arbejdet.
Bestyrelsesarbejdet har også ligget stille (vi holder sædvanligvis en
velfortjent lang sommerferie) siden loppemarkedet i maj måned - et
iøvrigt godt og givtigt arrangement, men nu er vi i fuld gang igen.
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Ruth

Der er ligeledes indlagt girokort til de ca. 30 medlemmer, som endnu
ikke har betalt kontingent for året 95/96. For god ordens skyld:
Kontingentet er kr. 100,00 pr. medlem og kontingentperioden løber fra
1.april til 31.marts det følgende år. HUSK: Møllen har brug for dig
og dit medlemsskab.
Hanne
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I dette nummer af "Vingesuset" er der stor efterspørgsel på
arbejdskraft til mange forskellige opgaver og jeg håber meget, at du
vil give en hånd med - der er brug for den!
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Første arrangement bliver ANDESPILLET den 27.0KTOBER, hvor vi
har 20 kornfede ænder på præmiebordet og derefter følger vore
JULEMARKEDER den 10. & 16. DECEMBER, hvor vi traditionen tro
sælger juletræer, æbleskiver, gløgg, diverse julepynt og meget andet
godt.

1.3.95-15.9.95

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Næste loppemarked er under planlægning og vi modtager
derfor gerne effekter - afhentning eller aflevering kan ske
efter aftale med en fra bestyrelsen.
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Med denne tidsplan skulle vi til møllens 125 års jubilæum på sin
nuværende placering have en mølle, der igen kan køre. Det at møllen
vil komme til at køre igen er i sig selvet
mål. Det vil give
byen/området et flot vartegn, idet møllen er en af de flottest beliggende på Sjælland, og vi mener også, at det er Sjællands højstbeliggende. Møllen skal være en "levende mølle", der er åben og
kører på en eller anden måde - hvordan er det for tidligt at give svar
på endnu.
Tilbage er blot at minde om vore arbejdsdage,
også deltager:

hvor vi gerne ser, at du
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4.november

og 9.december

mødes vi ved skurvognen

kl. 9.00.

Hans
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Vi siger TAK til alle, som støtter projektet,
det være sig: Bidragydere, medlemmer,
sponsorer, annoncører, kort sagt til alle, som
med en hjælpende hånd, med positive
tilkendegivelser eller rent økonomisk er med
til at bevare Skamstrup Mølle.
Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Mølle
Gør brug af møllelaugets postgirokonto
0872415
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Kreativ dag
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Det er nu tid for efterårets "Vingesus" og dermed lidt om byggeriet i
sommer. Denne gang er det kun lidt, der at berette, idet vi i denne
periode har nået mindre end forventet, hvilket vi ikke er vant til.
Arsagen er, at den indsats vi havde udsigt til fra "mølleholdet" i
kommunen pludselig var væk, idet Poul Daugaard blev sagt op. Først
her i september har vi haft mulighed for at starte samarbejdet med
den nye projektleder Ole Schneekloth, og vi ser nu frem til at få mere
gang i møllebyggeriet igen.
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Vi harE'd rne olil/ma..terialørn
men mangler nogle hænder til at forvandle en;)il1uleting. Der
mange slags opgaver, så alle kan være
med.
~kal
ikke v;e{e ;Idlært dekoratør - fingernemhed er nok!
Medbri, a'~9ks-69?-"frt.
limpistol.
'
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Hvis du har nogle gode ideer (helst i naturens materialer) er vi meget
modtagelige.
Vi har hvert år fået mange flotte juleting fra nær og fjern. Det vil vi
naturligvis gerne fortsat have - det er nemlig begrænset, hvor meget
vi kan lave på en dag.
Samtidig med kreativdag er der arbejdsdag på møllen. Alt skal ikke
være arbejde, så vi spiser vores medbragte madpakke sammen med
møllearbejderne.
**************************
Mandag den 4.december
kl. 19.00 i den gamle skolestue skal
der laves juledekorationer.
Vi sælger mange hvert år, så vi skal
bruge mange hænder til produktionen. Kom og vær med. Hvis du har
nogle materialer, hører vi gerne fra dig inden.
**************************

Kom og vær med - det bliver helt sikkert hyggeligt!

Projekt-nyt,

Vi fortsætter, hvor vi slap i foråret med bygning af møllehatten. Vi vil
lave så mange af enkeltdelene som muligt klar i løbet af vinteren,
således at vi stort set har et "samlesæt" klar til foråret. Derefter kan
møllehatten samles/færdigbygges oppe ved siden af møllen. Her i
efteråret vil vi også lægge det sidste gulv, som mangler øverst i
møllen, hvilket vi kan have glæde af til julemarkedet.
Vi vil fortsat have arbejdsdage, hvor vi tager os af andre opgaver end
bygning af møllehatten. I sommer har vi støbt nye beton-dæk over
"indkørsels-magasinerne".
På næste arbejdsdag, den 4.november,
har vi planer om at montere vand måler, opsætte gelænder over
"indkørsels-magasinerne",
male vinduer og døre m.v. Vi kan sagtens
finde på noget at lave til de, der kommer.

T i d s p I a n:
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Forberedelse af møllehat

x
Møllehat færdig bygges og sættes op

x
x

Indvendig renovering/opbygning

x
x

Møllevinger
Møllen kan snurre ved sit 125 års jubilæum

Gitte

4

Husk betaling af kontingent for 1995/96
100,00 kro pr. person

17

Mølledagbogen

BRØD

"Februar og marts er hurtigt
overstået. Alt ligger stille,
men foråret er på vej og med
det: ny energi, nye opgaver
og arrangementer - og vi er
klar til at tage fat igen!"
Ja,
således sluttede MØllEDAGBOGEN
i "Vingesusets" aprilnummer 1995! Og det blev forår og der var energi, og vi var klar til at
tage fat igen! Men vi havde også håbet, at andre ville tage fat, læs:
Kommunens
beskæftigelseshold
med Poul Daugaard i spidsen!
Sådan blev det ikke!. Poul Daugaard blev i april op sagt i sin stilling og
dermed måtte møllearbejdet ligge stille. Det gjorde det i lang tid, helt
præcist til 1.september , hvor en ny leder: Ole Schneekloth tog over!
Men for os betød det "farvel" til møllehatten i 1995. Den hat, som
ellers var under forberedelse allerede i januar 95. Vi "mistede" en god
mand i Poul Daugaard. Han "brændte" personligt for møllesagen og
engagerede sig med megen ildhu. Derfor skal der lyde en tak her til
Poul for 2% års indsats ved mølleprojektet med håb om, at det må
fortsætte på menigt medlemsplan.

F R A

LANDBAGEREN

Omvendt skal der også lyde et velkommen til Ole Schneekloth. Ole er
så småt kommet i gang med arbejdet sammen med nogle unge
ledige. Det tager sin tid at sætte sig ind i et møllerestaureringsprojekt, men vi håber, det bliver til glæde for alle parter, når
arbejdet for alvor skrider fremad. Men: Møllehatten, det bliver først
aktuelt i 1996.
Så dagbogen handler denne gang om det, vi selv, som bestyrelse og
medlemmer, 'har gået "og rodet" med i det sidste halve år.

SKAMSTRUPVEJ
TLF

•
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APRIL stod i forberedeisens tegn. Forberedelse til ordinær generalforsamling den 27. - en generalforsmlinguden de store armsving med
15-20 medlemmer mødt op. Forberedelse også til årets loppemarked, som løb af stabelen den 6. MAJ. Midt i de ofte arbejdskrævende opgaver til markedet fik vi en flot opmuntring: En gave på
1.500 kr. fra Tornveds Y-Mens Club. Mange tak for det!
.

16
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Markedsdagen den 6.maj blev en rigtig god dag. Vejret var med os og
de mange timer, der blev lagt før, under og efter markedet fra manges
side bar frugt. Da regnskabet var gjort op, kunne kasseren putte godt
og vel 25.000
kr. i kassen
samt aflevere .5.000 kr. til
Landsbyforeningen som deres andel. Med lidt held - og mange flere
besøgende kunne resultatet være blevet endnu bedre, for der var
mange ting tilovers på loppemarkedet. Men: Det var en god dag på
mange måder - veltilrettelagt af markedsudvalget og flittigt understøttet af mange hjælpere fra nær og fjern.

Frede Vind tømrer-ogsnedkermesterApS
5347 56 32
•

TeMIt'It."IIUOl

••
~I:~

•

•

- ...
Ilt

Z

o

F4

...:ol

II:

:II

•

C

II:

Vi holdt arbejdsdag den 10. JUNI. Fik færdiggjort støbning af de 2
dæk over indkørslerne til møllen, hvilket vi ikke nåede, da vi sidst
havde arbejdsdag i april. Den sædvanlige hårde og flittige kerne,
"Møllearbejds-banden"
var tilstede, som altid! "Banden" tager for
øvrigt gerne mod nye medlemmer!
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Den 18.juni var Landsmølledag! Overalt snurrede møllevinger flittigt i
den stærke blæst, og da det også var solskin fik 12 medlemmer af
vort laug en god dag på Røsnæs, hvor vi besøgte Ulstrup Mølle.
Nogle fandt også vej til vor egen mølle for at besigtige restaureringen.
Og inden vi fik set os om var den dejlige sommer forbi. Straks i
SEPTEMBER holdt bestyrelsen møde for af lære Ole Schneekloth at
kende og for at indlede forberedelserne til efterårets og vinterens
arrangementer: Andespil og julemarked samt diverse arbejdsdage (alt
omtalt andetsteds i bladet!).
Sammenfattende må det siges, at vi på nogle punkter ikke nåede det
vi havde sat os for! Men problemer er til for at løses - så det gør vi og forøvrigt: Der er fortsat god opbakning om det hele. Mange, der
har indbetalt årets kontingent, mange, som fortsat støtter os som
annoncører i vort blad og på anden vis. Fortsat tak for det! Tak også
til de, som fik forlagt girokortet i april, men som nu modtager et nyt og
som med betaling af 100 kr. melder sig under fanerne igen!

Nybygning - Ombygning
Tilbygning - Isolering'
.Glarmesterarb. - Gulvbelægning
Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og uden for standard mål.

Bygge'Centret

~

DENDEK

Jyderup
Tømmerhandel a/s
Drivsåtvej4

. 4450Jyderup

. Tit

59276150

•til g(>dtbyggeri

ørksv
urerforrelning ApS
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anbefaler sig med alt murer,
støbe- og kloakarbejde.

John

6

Støt vores sponsorer
- de støtter os

15
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STATOIL
STATOIL Servicenfer

M0RKØV-HALLEN

LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 53475356
Bil: 30 53 3456
BENZIN,
DIESEL· AUTOGAS
KIOSKVARER . BILTILBEHØR
FLASKEGAS,

PETROLEUM,

Traditioner skal holdes i hævd
- derfor holdes igen i år

.Telf. 53 475512

' VASKEHAL
AUTOREPARATION

ALKØB

"

Mørkøv
Tlf. 534751 62
Alt i spil

!,

Skamstrupvej 5 . 4440 Mørkøv.

JULEMARKEDER

I MØLLEN

den 10. og 16.december kl, 12.00 - 17.00.

det er lige

08

Her sælger vi Skamstrups bedste juletræer,
juledekorationer, diverse julepynt og meget andet
godt.

1

I møllens jule-cafe sælges æbleskiver, gløgg, kaffe
og andet "guf for ganen".

*
*
*

Tipsstempler
Selvfarvende stempler

Mørkøv Offsetog Bogtrykkeri

Plasticstempler

Jernbanevej 12, Mørkøv

Alpo

TELEFON 5347 52 00

3 Flasker

\"§!J'.

~~»

Skal du have juletræ udendørs til 1.søndag
i advent (den 3.december), kan der ved
graverboligen, Skamstrupvej 64, købes
rødgran til særdeles rimelige priser i hele
uge 48 (27.november- 2.december).

tI)1'llrutn

Mørkøv: Ringstedvej 7

14

~~~

Skamstrup

Møllevin

rød/hvid:

kr. 100,-!

3 f'Iaaher fnr IUU kr.

7

Elvigsvej 5.4440 Mørkøv. Tlf. 53 47 54131
Biltlf. 30 24 21 76

Bennebovej7, 4440 Mørkøv

Tlf. 53 47 40 05

,
s~~so~~·

sø

* Entreprenør
* Aut. Kloakmester
* Jord - Beton - Kloak

~o~s
Aut. El-installatør

DE STØITER OS

Mikkelsen
Hovedgaden 18
Mørkøv

53475093
Vagt 3053 21 39
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BATEC solvarme
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\0· '"'""'" ØSTIFTERNE FORSIKRING
Assu ranøø r

• EN INVE,STERING

DER VARMER!

FA OPTIL

10.000

KR.
itilskud til dit nye
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SOLVARMEANLlEG

VVS. Mørkev
earl9rlad~elt
v/Poul E. Madsen
Telefon 53 47 50 64

Stig Arnholt
Jydbækvej 2 . 4450 Jyderup
Tlf. 59276507

GÅ TIL FAGMANDEN

Ii
"

MBRKØV TAPET & FARVER
Hovedgaden 37
4440 Mørkøv
Tlf. 5347 57 60

l'

•

MØRKOV MASKINFORRETNING
J. V.Lane"

Tlf.

~

53 475016

AGGERSVOLD SAVVÆRK
TELF. 59 27 60 63 • BIL TLF. 30 53 82 63

-tænk lokalt
når du handler

MINI-MARKED
Skamstrupvej

1 . 4440 Mørkøv

\
III

I

!lIItøUruitt

ABNINGSTlDER:
Mandag-torsdag k/. .......•.............
F redag k/. ...................•..........
- eller efter aftale

12

ÅBNINGSTIDER:
7.00·15.30
7.00-1 5.00

SKOVLØBER Thorkild Wlsbech træffes mand-fred.
kl.7.00-7.30- 12.00-13.00 -16.00-16.30 på ur. 59 27 6063

I

tlUZUKl

3 fluøkrr fnr IUU kr.

din butik iSkamstrup

- Brændesalg direkte fra skov TILBUD GIVES!

VA

, Hverdage: 7-17.30
Lørdage : 7-12.00
Tlf.:
53475315.

SUZUKI
Holbækvej 206
4440 Mørkøv
Telefon 53 47 5900
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Til opslagstavlen

27.oktober

Andespil i Skamstrup Forsamlingshus kl. 19.30

4. november

Arbejdsdag på møllen - vi mødes
kl. 9.00 ved skurvognen.
Kreativdag i præstegården - vi mødes også kl. 9.00

4. december

Vi skal lave juledekorationer og mødes
i den gamle skolestue kl. 19.00.

9.december

Vi skal gøre klar til julemarkederne og
mødes kl. 9.30 ved møllen.

10.december Julemarked kl. 12.00 - 17.00
16.december Julemarked kl. 12.00 - 17.00

Næste loppemarked er under planlægning og vi modtager
derfor gerne effekter - afhentning eller aflevering kan ske
efter aftale med en fra bestyrelsen.

Husk - vi sælger fortsat labeis til bilen, T-shirts og
postkort til fordel for møllen. Ligesom møllevin, både
hvid og rød, stadig sælges i SuperBrugsen, Mørkøv,
til 100,00 kr. for 3 flasker.

Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Mølle
Gør brug af møllelaugets postgirokonto
...•.
...•.

0872415

