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Adresseliste
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse

Formand: John Christensen, Grydebjergvej 9, Skamsirup
4440 Mørkøv, Tel. 59275329

Næstformand:Bent Larsen, Lindholtvej 9, Lindholt
4440 Mørkøv, Tel. 59 27 54 27

Kasserer: Ruth Christensen, Grydebjergvej 9, Skamstrup
4440 Mørkøv, Tel. 59 ~7 5329

Sekretær: Gitte Husballe, Skamstrupvej 30, Skamstrup
4440 Mørkøv, Te). 59 275391

øvrige Med-
lemmer: Hanne Storgaard, Tømmerupvej 8

4440 Mørkøv, Tel. 59279057
Henry Bisgaard, Svalevej 2,
4440 Mørkøv, Tel. 59275786
Poul Pedersen, Teglværksvej 23,
4450 Jyderup, Tel. 59 27 71 78

"Vlngesuset" udgives af Skamstrup Mølle/aug.
Redaktør: Ruth Christensen

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

0872415

Vi siger tak til alle, som statter projektet. Det være sig bidragydere,
mellevenner, medlemmer, sponsorer, annoncører- kort sagt alle,
som med en hjælpende hånd, med positive tilkendegivelser eller
økonomisk er med til at bevare Skamstrup Mølle.
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Nr.1 April 1998
7. årgang
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Denne sides indhold handler - i modsætning til mølledag-
bogen - om fremtiden. Og det er , som jeg skrev i sidste
nummer af "VINGESUSET" altid svært at skrive om.
Men: nogle ting står fast:
Med forårets komme tager vi fat på arbejdsdagene igen.
Foreløbig er der afsat arbejdsdage i april/maj og juni (se andet-
steds i bladet!). Vi har fortsat mange opgaver at tage fat på
selv, bl.a. skal vi have malet møllekroppen. Må jeg opfordre
til at vi ses, at vi smøger ærmerne op og kommer videre? Der
er brug for at vi kommer videre.
Vi venter jo allesammen med længsel efter at få sat mølle-
hatten på.F orhandlinger med ledelsen på Saltoftevænge i
januar, har ført til, at der nu er sat dato på det.Den l.septem-
ber skal møllehatten være færdig, og de ting, der endnu
mangler på møllen, skal være afsluttede, så vi ikke forsinkes
igen. Noget af det skal vi sørge for selv.
Derfor: Der er brug for netop din hjælp på arbejdsdagene.
Vi håber - som nævnt- at møllehatten kommer på i
september. Vi har simpelthen brug for den opmuntring, der
ligger i at komme videre iprojektet - det skal lykkes!
Bestyrelsen vil arrangere en festlig dag i forbindelse med
påsætningen af møllehatten.
Desværre er det endnu for tidligt at sætte dato på, men alle
medlemmer vil få besked, ligesom det annonceres i
dagspressen til sin tid.

FREMTIDEN!
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SAMMENLIGNING AF REGNSKABERNE
FRA 1992 - 1997

INDTÆGTER 1992 1993 1994 1995 1996 1997

17200 I .,
KONTINGENTER 13450 17955 17025 18400 16600

J
GAVER, RENTER 24046 10525 15671 2553 17476 5264
FONDE O 24000 10000 7500 25000 O
ARRANGEMENTER 21974 61645 72984 93058 68884 59275
ANNONCER 2300 7900 6900 7600 7600 7500

L8il fi.J..2ZfL 122025 l22li8.Q 129111 135560 aaaaa

UDGIFTER

ADMINISTRATION 1436 3517 3020 2937 3082 1sso
M0LLEARBEJDE 2500 81737 88163 13270 66062 17138
ARRANGEMENTER 8536 28531 39196 55391 26250 25El74
ANNONCER 977 1048 1228 1711 2118 1896
FORSIKRINGER 530 1282 722 3969 2737 2766

L8il .iaaza, 116115 132329 rizu: 100251 saizs.
OVERSKUD 47790 6402 -9750 51833 35308 39115 I

..,
ro

SAMLEDE INDTÆGTER 17.9.1992-31.12.1997=660780

SAMLEDE UDGIFTER 17.9.1992-31.12.1997=490083

Re

Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup~~I!t~"~?..=o
Gør brug af møllelaugets postgirokonto

087 2415
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Lad mig nævne, at man fra Saltoftevænges side er parat til at
sætte alt ind på , at dette mål skal nåes, ligesom muligheden
for at fortsætte derude med fremstilling af vingerne fortsat
består. Men den tid, den glæde! Også fra kommunens side
lyder der positive meldinger. Det nye socialudvalg bakker
fortsat op om møllerestaureringen - det er vi utrolig glade for!
Men inden vi når så langt, skal vi have generalforsamling. Den
årlige ordinære generalforsamling er fastlagt til

torsdag den 28. maj 1998.
Bortset fra de obligatoriske dagsordenspunkter håber vi at
kunne fortælle nyt fra Saltoftevænge i ord og billeder, ligesom
vi satser på at invitere en foredragsholder, der kan berette
"noget om mølleri"! Vi skal forøvrigt også have valgt mindst
eet nyt medlem til bestyrelsen .
Og så var jeg lige ved at glemme noget vigtigt: Med dette blad
følger - som sædvanligt her ved forårstide - et nyt girokort til
brug ved indbetaling af kontingent for 1998/99.Kontingentet
er fortsat kr. 100.- pr. person pr. år.Tak til alle, som trofast
holder ved som medlemmer af møllelauget. I bestyrelsen håber
vi - ja er overbevist om - at I i 1998 får valuta for pengene!

~, . Mange hilsener og på gensyn
~_ ~~~l~_ på bestyrelsens vegne
~. \_// . John C

I ~v~ .

" 'l, ~

Støt istandsættelsen og bevarelsen af Skamstrup Møllle.
Gør brug af møllelaugets postgirokonto Æ, - / ;')

087 2415 /t::;'~~r
/'i{li \~z;
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INDKALDELSE TIL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
DEN 28. MAJ 1998 KL. 19.30

I SKAMSTRUP PRÆSTEGÅRD

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og protokolfører
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab og budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

s~C!"I~I' 1:[1 Mouerauq

Ifølge vedtægternes §6 skal der til bestyrelsen på lige årstal vælges 4
personer.På valg er derfor:

John Christensen, Gitte HusbaLle,
Henry Bisgaard og Hanne Storgaard,

sidstnævnte ønsker ikke genvalg.
Der skal vælges en ny suppleant og en revisor. Begge vælges for 2år.

Stemmeret har kun medlemmer, der forinden generalforsamlingen
har betalt kontingent for 1998 og kun ved personlig fremmøde.
Forslag til generalforsamlingen skal være skriftlige og bestyrelsen i
hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

[ ~ Kontingentet for 1998/99 er kr. 100.- I..
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SKAMSTRUP, JANUAR 1998 SKAMSTRUP MØLLELAUG

ÅRSREGNSKAB .FOR SKAMSRTRUP MØLLELAUG
ÅRET 1997

INIHÆGTER
KONTINGENTER
IR49.95
I'RIVATE GAVER
RENTER -UØJRENTE

-GIRO
FONDE
ARRANGEMENTER+
SALG AF DIVERSE
ANNONCER

L~llIÆGIER IALI:

KR. 17200.00
UDGlFf ER
ADMINJSTRA TION KR.

KR. 2000.00
KR. 3180.41
KR. 83.77
KR. 0.00

KR. 17738.40MØLLEARBEJDE
ARRANGEMENTER+
KØB AF DIVERSE
ANNONCER
FORSIKRINGER

KR. 25874.56
KR. 1895.89
KR. 2765.75

KR. 59275.00
KR~QQ.oo

KR. 89239.18 UDGIFfER IALI: KR. 50124.55

ÅRETS OVERSKUD: KR. 39114.63

nALANCE KR.89239.18 , KR. 89239.18

SKAMSTRUP.DEN 15.1.1998 l ~~(U, ~~~

~

RUTHCHRISTENSEN.KASSERER J~EN.roRMANDf ~ ,O_E REGNSKABERREVIDERETOGP"UNDETlORDEN DEN y~,/I:'
--'~~.~--~ ,'tf, fM'~

(mIK .I0IiANSEN,REYLSOR y' KAJ I'ITTSCliKI!.REVJSOR

~

SIATILS ....PR.31.12.1997

BEHOLDNING PR. 01.01.1997 KR.131583.19
OVERSKUD ÅRET 1997 KR. 39114.63

KASSEBEHOLDNING PR 31.12.1997 KR.170697.82

INDESTÅENDE PÅ GIROKONTO KR. 45246AI
INDESTÅENDE PÅ HØJRENTEKONTO KR. 124790,47
KONTANTBEHOLDNING KR. 660.94
SALDO PR. 3Ll2.1997 KR.170697.82
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11,5% val 75 cl.

Reserva cos Amigos 1989

En let drikelig, rund og behagelig vin, med en saftig og fyldig
karakter uden hverken aggreslve syrer eller Skarpe kanter.

Vinen har stadig en del frugtsmag I behOld, og en snert tannin
og træ, der giver den struktur og understreger dens krop.

Den produceres af det traditionsrige caves vfdlgal f det mfdtvestfige
Portugal omkring Leirla, som netop er under demarkation.

Drik den til alle gode retterl

3 FLASKER MØLLEVIN
KR.II0.-

KAN KØBES l SUPER BRUGSEN MØRKØV
ELLER I PRÆSTEGÅRDEN I SKAMSTRUP

20
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HVEM HUSKER DETTE HUS ?

,Y

På julemarkedet havde vi besøg fra Norge af Nan Russel
Robinson. Nan Robinson medbragte et gammelt foto,som
nogle af hendes aner i Skamstrup havde været i besiddelse
af.Anerne har haft tilknytning til møllen, men emigrerede
senere til USA. I februar fik jeg en kopi af billedet tilsendt,
men: Hvor har dette smukke hus ligget? Var det Nørreskov-
vej eller Skamstrupvej- ja måske et helt andet sted?Har det til-
knytning til møllen?
Hvis du kan bidrage med oplysninger, der klarlægger sagen,
så ring venligst til undertegnede.

,I.

5



{~B (1 Mølledagbogen fortæller:

{~
Det er tid til en ajourføring afmølledagbogen! Hvad skete
der i perioden fra oktober og frem til dato?
EFTERÅRET 1997:
Efterårstiden er traditionelt blevet den arbejdskrævende tid
i møllelauget. Det er her vore store arrangementer finder
sted: Andespil og julernarked! Og begge dele blev igen
afviklet godt og med fint udbytte.
Andespillet den 31. oktober samlede atter 120 deltagere. De
"hjemmegjorte" ænder fik "ben" at gå på, og takket være
opdrætterne på Møllegården , de mange deltagere og vore
sædvanlige sponsorer kunne vi lukke og slukke i
forsamlingshuset ved 24-tiden, medbringende kr. 5500.- til
møllekassen!
Julemarkedet blev også en succes. Med en omsætning på
kr.27000.- på de to markedsdage ( nettooverskud knap
kr.20000.-), mange besøgende, samt en flot indsats før-
og under markedet af mange, mange hjælpere og bidrags-
ydere, kan vi være fuldt ud tilfredse med resultatet.
Omkring disse 2 arrangementer var der jævnlige arbejdsdage
på møllen- i præstegården og i skoven. Særligt huskes
lørdag den 25. oktober, hvor 10 friske fyre var i arbejde på
møllen, og den 22. november, hvor ligeså mange var i
skoven for at tjene til juletræer. I møllen fik vi i efterårets løb
etableret elektricitet, lavet lemme m.m.
Året 97 sluttede med en sammenkomst for de mange hjælpere
ved julemarkedet. Det blev en rigtig hyggelig aften med spis-
ning, bankospil, snak og sang.

6

2S.april kl. 9.00 Arbejdsdag i møllen

16.maj kl. 9.00 " "

28.maj k1.19.30 Generalforsamling i Skamstrup
Præstegård

6.juni kl. 9.00 Arbejdsdag i møllen

21.juni Id.10.00-
12.00 Åben i Skamstrup Mølle

<:')/

til."IIIISllur} MOHe!i.1\lfj Sh,llll:.tIUP 1~lul!.:I,JI'\J ~;h.Jr!1~lflljJ M'.lIl,J,l\1q

-(JIHUSk at aflevere ideer til "ha tte fes ten "



5 års jubilæum ...

Skamstrup Mølle er åben fra kl. 10.00-12.00

Bestyrelsen kan anbefale et besøg i følgende møller:
Nr. JernJøse Mølle
Ringsted Mølle og museum
Lumså Mølle
Løve Mølle

~

'J
...~.!!l:~~
0~/\f\l.
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ÅRET 98:
Månederne umiddelbart efter nytår var stille måneder. Vi
havde ingen faste arrangementer og arbejdet på møllen lå
stille. Regnskabet blev afsluttet ( se bagest i bladet) og gav et
fint overskud trods lavere indtægter end normalt.Hvad
møllearbejdet angik, kunne vi glæde os over to ting: På
værkstedet ude i Svebølle - Saltoftevænge - skred
møllearbejdet fremad. Oles rygsmerter fortog sig, nye unge
kom til og er nu i fuld gang med at arbejde med møllehatten
På den hjemlige front forarbejdede Arne Nielsen, Bennebo,
to nye ringkar til kværne, flot, flot håndværk!
Her slutter så mølledagbogen for denne gang. Mon vi næste
gang kan skrive: "Så fik vi møllehatten på"? - Vi håber det!
Håber også at kunne berette om andre resultater og oplevel-
ser. Vi får se! re 6~;

r1;J!(<!Yr:~Rf)
~(j

DE S1'01'1'Ell OS

7



Henned vil vi fra bestyrelsen gerne gøre op-
mærksom på et udmærket tidsskrift, der
beskæftiger sig med alt som vedrører
møller.

\r-~~
~ Udgivet ef.Dansk Mølleifor~enin~r

~

~!!å •
~~~~~!]~1 ~---------~""-""-~..,

Dansk Møllertorening - »Møllen«
Abonnement og medlemskab:
Enhver mølleinleresserel oplag es som medlem.
Årskonlingent 200 kr.
Skriv eller ring til redaktøren:
Eranthisvej 20. 5000 Odense C, Ilf. 6612 3067.

set i "MØLLEN":

Turen går til Holland! llJiiske er d
Vi iler med et nyt forslag til vor septemberrejse i 1998. et ell J; .
Det er S år siden vi sidst var på sejltur på de holland- el"Jeid ,.
ske kanaler i det sydlige holland. Denne gang vil vi tj~l e
besøge Provinsen Nord-Holland. { l'o

I løbet af en uge vil vi besøge byerne Amsterdam, 'l"eS
Purnierand. Alkrnaar, Zaanstad, Haarlem, Croqurius,
Alsmeer og retur til Amsterdam. På denne rute nord-
på vi l vi se mange forskellige mølletyper, præsenteret
af de forskellige frivillige møllelaug.

Seksdagsturen udgår fra København med opsam-
ling på Sjælland. Fyn og Sønderjylland. Vi har bestilt
en båd til 40 personer i uge 37, fra den 6. til den 12.
september. h vor vi bor og spiser ombord på den hygge-
lige flodbåd.

TUren vil koste ca. 1800.- kr. pro persona incl. trans-
port og helpension. Reserver ugen og læs detailplanen
i vort maj-nummer. Tilmelding er bindende.

%lleill te~
esserede !

8

1

Et nyt kronhjul er under forarbejdning af Ole S.selv.Bagest
rorarbejdet træ af hvidbøg til stave i kronhjulet.

El kig ind i møllehatten "forfra".
Aksel og hattehjul er på plads.
Hatten el' beklædt med dækbrædder
på bageste halvdel.Konstruktionen,
der bærer vindhjul/krøjeværk
skimtes.

17



SÅ HATTEN PASSER ... Marts 1998

Vi har kigget indenfor i mølleværkstedet på "Saltoftevænge" og
fået et indtryk af arbejdet med møllehatten:

MøIlehattten er enorm stor!
4,Sm i højden-4,8m i diameter,
Her er et kig ind i halten fra
forsiden!

.Iean.Brian.Peter og Dennis
de 4 nye unge på mølleværkstedet
i samtale med ledet' Ole Schneekloth

De nye vindblade til vind rosen
ligger klar til montering.

16
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EFTERLYSNING

Kære medlem,
som du kunne læse på side 2, vil vi i bestyrelsen
arrangere en festdag i forbindelse med påsætningen af
møllehatten. Vi kunne godt tænke os at få en masse
ideer til en festlig "hattedag" .
Så er du kreativ og fuld af ideer til både sange,spil,
madlavning, dekorationer og meget mere, hører vi
gerne fra dig.Skriv eller ring venligst til en af os i
bestyrelsen. Venlig hilsen Ruth C.

••
' ..:(
/)

~ cl
nedtagning af den gamle møllehat. •

26.september 1992

'[, .i: o

. or.qabe/Jl/i
Sept g ser det o

e1JJ.ber1998/ sada/J lid
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8 MORKOV MASKINFORRETNING "Is
J. V. Larsen Tlf. 59 27 50 16

~IRA5

pOK'.::~
Kør dansk

,...... ~ lOK-Benzin Mørkøv
h, ••••DK",lI "bio og F1m Jlonooood

, How!cIgaden 210 I~ ~ .c«o __
Kor D"nsk

••
BenneboveJ 7,4440 Mørkøv

Tlf. 59 27 40 05

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

1

B R ø D

F R A

LANDBAGEREN

SKAMSTRUPVEJ 3 5

T L F. 59 27 53 66
, ____ o 15J



STATOIL
sTATOIL Servicen ter
LIZZI og CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 59 27 53 56 Bil: 30 53 34 56

MØRKØV -HALLEN

Skamstrupvej 5 . 4440 Mørkov

Telt. 59 27 5512
BENZIN DIESEL AUTOGAS . VASKEHAL
KIOSKVARER . BILTILBEHØR
FLASKEGAS PETROLEUM AUTOREPARATION

.---<._----------:------~--~

ALKØB
Mørkøv

Tlf. 59 27 51 62
1\1 t i spil

det er lige os

* Tipsstempler
* Alpo

Selvfarvende stempler

* Plasticstempler

Mørkøv Offset-
og Bogtrykkeri
Jernbanevej 12, Mørkøv
TELEFON 59 27 52 00

Mørkøv: Ringstedvej 7

14

I
J
l

l
~

j'
J.
I

Frede Vind tømrer-ogsnedkermesterApS

59275632
Nybygning - Ombygning
Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb. - Gulvbelægning
Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og uden for standard mål.

1\11T0MR'R''''"fJOE •-•••QI·~ . -....••Ilt••
Ilt

'"Ilt
1o•...

I/O
Z...
o
"'"'"•
'"••"'C3...

• SNfOKU'ARlIlJOf •

~

Bygge'Centret

Jyderup
Tømmerhandel a/s
Drivsåtvej 4 . 4450 Jyderup· TIL 59276150DENDEK

-Iii gO<l1byggeri

Mørkøv
'~;J urerforretning ApS

anbefaler sig med alt murer,
støbe- og kloakarbejde.

1'1
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BATEC solvarme

/ I \ \6- '"~
. ~~V.~t!ERJNG DER VARMER!

FÅ OPTIL

10.000 KR.
i tilskud til dit nye
SOLVARMEANLÆG

Ol
ØSTIFTERNE FORSIKRING

Assurandø r

Stig Arnholt

v"iSt!Fin '5 Kran - Maskinhandel & Udlejning
,:,·,::t':'~:"'~~:'~@,,%>~.m~~~$?w%&Wwm;t1m!:~mø,<.:tw*t'ft~t~?~"f:::f::mAwwm~mkt"::":.::;:~~m:::::::::;:~\::~:.m~~:.~t::f.;:.:g:;~WW~i~~"f1.~%@%1:,'j**%:~~~f:t;~W*::::Wf<*tt.:rr~m:;!

I

l Entreprenør & Udlejning
Gravemaskine på hjul grave og planerskovl 600L
Rendegraver 4X4 med pallegafler
Minnigravemaskine med div. skovle hydraulikhamme
og jordbor 15-30 cm.
Bobcat 443 med skovl murstengafler
pladevibratorer 30-300 kg
Jordstamper Wacker
Jordraket underpresning under vej
Diamantboring 10-300 mm

Jydbækvej 2 . 4450 Jyderup
Tlf. 59276507

VVS. Mørkev
earl cnzacl.cel1
v/Poul E. Madsen

Telefon 59 27 50 64

...t.
r)~,.,".1." A bent:

Tors.-fre.-Iør.-søn.-man. kJ. 11-17
Lukket: Tirsdag og onsdag

Cafi - 'J(unstÆdncfværi( - galleri

'[ri ~92~5928-4440 :1/",I;!",

Solvej 65 4440 MØrkøv
Tlf & Fax 59275488 Mobil 30458888

AGGERSVOlD SAVVÆRK
TELF. 59 27 60 63· BILTLF. 30538263 -tænk lokalt

når du handler

MI NI-MARKED
din butik iSkamstrup

ÅBNINGSTIDER:
Hverdage: 7-17.30
Lørdage : 7-12.00
Tlf .: 59 27 53 15

..- Brændesalg direkte fra skov -
TILBUD GIVES!
------
ÅBNINGSTIDER:
M andag-Iorsdag kl. . . . . . 7.00-15.30
Ir eda(j kl 7.00-15.00

eller eller alIaie-------
~;I<OVLØBER Thorkild Wlsbech Iræffes mand.-fred.
1<l.l.OQ-7.30-12.00-13.00-16.0Q-163QpåtlI.59276063

Skamstrupvej l . 4440 Mørkøv

F1tedetti!l<1eJ{ ~
l1la eC!c 5i 'll1c Cl •.•• , ~

Lindholtvej 10, Skamstrup
4440 Mørkøv
Telefon 59274251
Mobil 40 51 39 46

~~ESH~~~2~1f!...
SUZUKI 4440 Mørkøv • •

VA Telefon 59 27 59 00 -
/:.' ... ~
~~.~l'2 Hefl(andu bmøe
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