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for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse

Formand: John Christensen,Grydebjergvej 9,"
4440 Mørkøv, Tel. 59 2753 29

Næstformand: HanneBach,Nørreskowej 1
4440 Mørkøv,Tel. 59 27 53 07

Kasserer: Ruth Christensen,Grydebjergvej 9
4440 Mørkøv, Tel. 59 2753 29

Sekretær: Gitte Husballe,Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv,Tel. 59 27 53 91

Øvrige medlemmer: Henry Bisgaard,Svalevej2
4440 Mørkøv,Tel.?9 275786
Elisabeth Fabricius, Ulkestrupvej 8
4440 Mørkøv, Tel. 59 1893 80
PoulPedersen,Teglværksvej 23
4450 Jyderup, Tel. 59 2771 78

"Vingesuset" udgives af Skamstrup Mølle/aug.
Redaktør: Hanne Bach ~

Støt genopførelsenaf SkamstrupMølle.
Gør brug af møllelaugetskonto i SparekassenVestsjælland

9882-101415-0
Vi siger tak til alle, som støtter projektet. Det være sig bidragydere,
møllevenner, medlemmer, sponsorer, annoncører - kort sagt alle, som 1_
med en hjælpende hånd, med positive tilkendegivelser eller økonomisk
er med til at genopføre Skamstrup Mølle.
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Hanne

Efter generalforsamling~n i april måned~c4. ~~~
hvor Bent Larsen trak sig efter lang og "'. I fdt~··

tro tjeneste i Møllelauget (en STOR tak . 1"1 I ~\!IO

til .Bent fra os i. bestyrelsen for ~am~r- ~ h'~ ~

bejdet) og hvor VI bød velkommen til Ellsa- - .__ ..._....
beth Fabricius, besluttede vi at foretage en rokade af ar-
bejdsopgaverne, som betød, at jeg igen står for redigeringen
af vores medlemsblad.

***
Da sidste "Vingesus" blev udgivet ventede vi på at den "nye"
mølle skulle blive rejst - nu knap t år senere står der en næ-
sten færdig møllekrop! Det er flot klaret og hvis vi oven i kø-
bet, som det er planen, kan holde julemarked i møllen - ja så,
kan manvel dårl igt bede om mere!

Men hvad er det så for en mølle, som vi har rejst på mølle-
bakken: I sidste nummer af bladet efterlyste vi forslag til
møllens navn, men mig bekendt, er der ikke kommet nogen og
det tager jeg som udtryk for, at den nye mølle er fremtidens
Skamstrup Mølle! Den bliver ikke helt mage til den gamle,
hverken ud- eller indvendig og for os, der har været med i
hele forløbet, vil møllen altid være anderledes, men for
fremtiden vil møllen, vi nu rejser, være Skamstrup Mølle!

I håbet om, at I, som tidligere, bakker flot op omkring såvel
arrangementer som arbejdsdage viI jeg ønske møllen og alle
som på den ene eller anden måde medvirker til genrejsningen
rigtig god vind fremover.
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IKOMMENDE ARBEJDSDAGE I

Desuden vil der blive enkelte opgaver undervejs på hverdage,
f.eks. nedtagning og aflevering af stillads, maling af mølle
m.m.

I Alle dage mødesvi kJ.9.00. Vel mødt! JC. 19

.At der stilles store forventninger til den frivillige
arbejdsindsats, ved enhver, som jævnligt modtager besked
om arbejdsdage og opgaver fra undertegnede. Der er også
mange opgaver, hvis målene skal nås, og jeg er glad for at
kunne skrive, at villigheden og indsatsen er stor. Dog tager vi
i "MØLLEBANDEN" gerne mod nye hjælpere.

Millet i efteråret er følgende:
1. Møllen skal lukkes af og være klar til julemarked.
2. Møllehuset skal gøres færdigt til indvielse ved samme

lejlighed.

Derfor indkaldes til arbejdsdage som følger: ~

NOVEMBER: Weekenden den 3.-4. under overskriften:
''()EN STORE MALERWEEKEN/)"

Maling af: gulvbrædder, evt. spåner og møllehus indvendig.
Desuden: Lørdag den 17.11.

Lørdag den 24.11 ( formentlig arbejde i skoven)

DECEMBER:
Lørdag den 1.12.
Lørdag den 8.12. : Klargøring til årets julemarked .



Efter en god lang dags arbejde
stod møllen på sin nye plads.

Efterfølgende blev der lagt
låg på, så møllen kan stå

vinteren igennem.

Takket være møllebandenblev
12000 spåner tjæret og

møllehuset fik lagt tag på.

også kigger vi fremad igen på . . .
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Vi spiller 20 spil om rigtige landænder og 20 sidegevinster.
Efter de første 10 spil holder vi kaffepause. Vi sælger kaffe/
the og kage, øl og vand, møllevin, samt Amerikansk lotteri.
Præmierne i lotteriet er sponseret af omegnens handlende.

Fredag d. 9. nov.
Kl.19.30

I Skamstrup forsamlingshus

Opråberen holder et rimeligt tempo, dog således, at de fleste
kan passe flere plader.

Dørene åbnes kl.18.30

~

~kam5trup 2ffiløll~laUB
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Vi ventede på 2 ting, da sidste afsnit af mølledagbogen blev
skrevet: Foråret og rejsningen af mølleskelettet til vores
nye mølle. Hør hvordan det gik til - og om meget mere de
følgende måneder:

APRIL:
Foråret kom! Ikke just på dagen - den 28.4., hvor
mølleskelettet blev rejst, men snart derefter. Tværtimod
var det til tider et "herrens vejr" den lørdag, hvor kranen
ankom til møllebakken for at løfte tømmerværket på plads.
Mange var på bakken den dag. Der var dem, som arbejdede
hårdt - og dem, som så på! Efter næsten 12 timers arbejde
var opgaven udført - godt trætte og våde drog vi tilfredse
hver til sit. Nu var vi for alvor i gang!

MAJ:
En travl, men god måned. Møder i bestyrelsen og
byggeudvalget blev afholdt og den årlige generalforsamling
fandt sted den 17. Forløbet var stille og roligt som altid. I
bestyrelsen fornemmede vi en glæde og tilfredshed over, at
møllearbejdet igen var på rette spor. Bent Larsen havde
valgt at stoppe i bestyrelsen efter 8t år. Ny i bestyrelsen
blev Elisabeth Fabricius, Ulkestrup ( hende fra
julemarkederne man aldrig kan'undgå at handle med!!) Tak til
Bent for en lang og god "tjeneste" og velkommen til
Elisabeth. I øvrigt genvalgtes Johs, Skovgaard Kristensen
som suppleant til bestyrelsen og Kaj Nitschke som revisor.
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Her ligger bundremmen og
venter på den nye mølle.

Et tilbageblik · · · · ·

,,/

Skelettet er rejst og stjernehjul
og krondrev skal nu på plads.

Det klarede kranføreren
i fin stil (det er utroligt,

hvad man kan klare med et
joy-stick og en kran).

så måtte Poul Erik ud at
balancere for at få "hægtet"

den sidste side fast.

I 17



Men: tidsrammen er usikker, det er jo ikke hver dag, man
bygger en møllehat! Når dette mål er nået, må vi se i øjnene,
at vi formentlig har brugt de midler, vi havde: Vores
kassebeholdning, og forsikringssummen.

2003
3. etape løber af stabelen i 2003. Forudsætningen for, at
planen kan iværksættes er naturligvis, at vi får samlet penge
nok sammen. Der er brug for at søge fondsmidler, ligesom vi
vil fortsætte vores sædvanlige indtægtsgivende
arrangementer, salg af møllevin, m.m. 3. etapes mål er
forarbejdning og opsætning af møllevinger samt
istandsættelse af mølleinventaret . Derti I skal vi regne med
en udgift på omkring 400.000 kr. - men det har vi jo klaret
før II
Således ser fremtiden altså ud l jc.

Det er snart jul.... • r

Vi har brug for nye juleting til vores julemarked, sa
har du lyst til at bidrage med nogle ting til årets julemarked så
kontakt venligst Elisabeth Fabricius, tlf. 59 18 93 80 eller et andet
bestyrelses medlem.

Vi bestiller og betaler gerne materialer for dig.

Vi modtager gerne: - hjemmebagte småkager
- hjemmelavet syltetøj
- møllebrød eller andre godter
- h&ndlavede julenisser, julepynt,
- juledekorationer m.m.

16 '

Arbejdsdage var der mange af i maj. Særlig huskes dagene i
St.Bededagsferien, hvor vi arbejdede på flere fronter: I
Løve blev der høvlet brædder. Efter hjemtransporten gik
imprægneringen straks i gang. På møllebakken begyndte
tjæringen af de 12000 spåner til møllekroppen. Efter lidt
startvanskeligheder "kørte det bare derudaf" - ikke blot de
dage, men i ugerne efter på flere arbejdsdage.

JUNI:
Den 6. holdt vi det 77. bestyrelsesmøde i laugets tid.
konstituering fandt sted uden ændringer. Derimod rokerede
vi lidt om på bestyrelsesmedlemmernes arbejdsopgaver,
således at redaktionen af "Vingesuset" igen er på Hanne
Bachs hænder, og således at Gitte Husballe fremover er
ansvarlig for årets andespil og Elisabeth Fabricius for årets
julemarked. Inden de fleste nåede at gå på sommerferie, fik
vi afsluttet tjæringen af de mange spåner, alt imens Poul
Erik arbejdede videre ind i juli med påsætning af brædder
m.m. på møllekroppen.

AUGUST:
Allerede den 4. august blev der kaldt til samling igen.
Møllebanden stod overfor mange opgaver. Fremmødet var
lidt trægt, men arbejdet med møllehuset - og møllen
naturligvis - skred fremad. En særlig tak til Poul Madsen for
forarbejdning af kobberinddækninger til møllens vinduer og
døre, ligesom vi hver dag glæder os over at måtte låne
stillads af Mørkøv Murerforretning og værktøj af Frede
Vind.
Måneden bri nger os også en anden glæde i form af en meget
flot gave fra Elsa Larsen på kr. 5000.
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Og så var der BYFESTEN den 18. august i samarbejde med
Landsbyforeningen og Forsamlingshuset. En herlig dag med
sol og sommer og et forberedt program, der forløb perfekt.
Men også en lang dag, som efter et festfyrværkeri slutter
kl. 02.00! Tak for godt samarbejde med de 2 foreningers
medlemmer. Ydermere bliver der et overskud til hver
forening på kr. 900.

SEPTEMBER:
Bestyrelsesmøde og byggeudvalgsmøde "obligatorisk"!
Masser af arbejdstimer i huset, som nu tager form
indvendig. Gulv er lagt, indvendige vægge sættes op, hus
males udvendigt. på møllen sættes der spåner på i tusindvis.
Jens Christensen giver en stor hånd med. 3 sider er færdige
med udgangen af måneden. Hans Christian udfører
murerarbejde på soklen og Arne Nielsen , Bennebo, lover at
forarbejde vinduesrammer og trapper inden jul. Det
begynder at ligne!

OKTOBER:
Det sammesom ovenfor! Hus og mølle forandrer sig hver dag.
Midt i oktober: 5 sider færdige. Møde med Teknisk skole
med henblik på unge tømrerlærlinge i praktik. OK! Det bliver
spændende at følge dem fra nu af og foreløbig 4 uger frem.

NOVEMBER + DECEMBER??
Ja, det hører næste dagbog ti I, men målene er klare:
Andespil står "for døren", vi skal holde julemarked i møllen i
år og huset skal indvies. Og vi når det!!
God vind fremover.
Hilsen: John.
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< PROJEKT NY MØLLEr~
2001 - 2003.

At det glæder mange, at der igen rejses en mølle på
møllebakken i Skamstrup, mærkes ofte. Tit spørges der til
arbejdet og planerne for fremtiden. Det er rart! I det
følgende vil jeg kort redegøre for de mål, som bestyrelsen
har sat sig - uden dog at love, at de helt og fuldt kan
indfries. Det vil såvel tiden, som økonomien afgøre.

"I

2001
Men: Som enhver kan se, nærmer vi os afslutningen af 1.
etape: Rejsningen af - og færdiggørelsen af møllekroppen.
Planen er, at vi skal holde julemarked i møllen dette år,
hvilket indebærer, at møllekroppen og 2 etager med gulv er
færdigt . Den plan holder! Dog: om vi når at sætte alle
spåner på, er usikkert. Vi håber det! Økonomien ser ud til at
holde, idet den forventede samlede udgift til køb af mølle og
restaurering af møllekroppen beløber sig til ca. 1,1 mill.
kroner.

2002
I 2002 gælder det så 2. etape: Møllehatten. Kun selve
hatterammen eksisterer. Dermed skal en ny møllehat bygges
op fra grunden, med vindkrøjeværk og "det hele". Dette
arbejde forventes påbegyndt efter nytår. Bestyrelsens mål
er, at kunne fejre Møllelaugets 10 års jubilæum den 17.
september 2002 med påsætning af møllehatten.

I 15
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DERFOR HOLDES iGEN i ARg

, r">. , .,' ',p\
~"" '/j~/

' '\'~ Øi~/

~

>'(r'AF ,
. ,." /. "/"

., . ,1.....rJ' . L:-R"""" "
t~ ', ,--Q) ,': ,p ~ /
-,,, /..: /

/~~ .: ,/j]j J~/

, /~~ A../

l···~'~~/~) s..~,~
c ? ~_~" 1-:",-...3~.-= __~s",

- -p~'"';~-=~'stt:::::~~~,>

f'ii-~

JULEMARKED
. i SKAMSTRUP MØLLE

" .~~,,,c\~j;-\'>
"<u'');

"",srmdilg eJ@fl ~\l12 kL, 14,,20
iørdiig d@'(i1~1I12Mil 11,,'i 6

her sælger vi Skamstrups bedste juletræer,
juledekorationer, div. julepynt og meget andet godt!

I møllens jule-cafe sælges gløgg, æbleskiver og vafler.

Kom og oplevet hyggeligt marked
og støt genopførelsen af Skamstrup Mølle!

Hilsen bestyrelsen
___________________________________________ 1
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ØSTIFTERNE FORSIKRING

Assurandør
Stig Arnholt •55Jydbækvej 2 ' 4450 Jyderup
ru 59276507

Mørkøv: Ringstedvej 7

gør det
du er bedst til

/;9-V59~(i""<,

("s~_<\./~
-Hovedgaden ~:;

Mørkøv /'
--'.:->

det gør vi ~-
Holbækvej 254,4440 Mørkøv

Tlf . 59 27 43 34 & mobil: 21 27 84 33

--- 1j)-
r. ~,:~"ill:t Entreprenør 6~""

"iU"O \I" JFOCUS
Mørkøv

Tlf.59275162
Alt i spil-

Det er lige os!

Søren Hondrup Jensen

1 • 17



Lille Lindholt

KØB-SAL G-BYTTE
Kvæg - grise - ponyer - får

vi handler med alt, overalt, med alle.
Handel trygt, handel lokalt !

henv. Gert

Kennel Lille Lindholt

Vi opdrætter Cavalier king Charels Spaniel hvalpe.
Alle sælges med garanti-z sundhedsattest, samt stamtavle.

Henv. Lenette

Tømrerfirmaet Lille Lindholt

Vi udfører alle former for tømrerarbejde, rep.! nybygning,
gerne som fast tilbud.

Ingen opgave er for stor og ingen for lille.
Ring og få et tilbud fra den lokale håndværker

Henv. Gert
Lille Lindholt

VI Lenette og Gert Jensen
Lindholtvej 7
4440 Mørkøv

tel.(+45}59275319 Gert
21245319 Lenette

22291610 Fax
e-mail: Lille-Lindholt@mail.tele.dk

81 I

'OK'.::~
Kør dansk

DK-Benzin Mørkøv
Tove & Finn Damgård

Hovedgaden 2
4440 Mørkøv
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• Entreprenør
• Aut. Kloakmester

Bennebovej 7 . 4440 Mørkøv

Tlf. 5927 4005
Fax 5927 4190
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Frede Vind tømrer-ogsnedkermesterApS

59275632
• TeM"'''A''"f)OE •- Nybygning - Ombygning

Tilbygning - Isolering
Glarmesferarb. - Gulvbelægning
Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vind uer
i og uden for standard mål.
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Entreprenør & Maskinudlejning
Rendegraver 4X4

Minigravemaskine med div. skovle
Hydraulikhammer og jordbor 15-30 cm

Traktor med kost
Traktor med brændeflækker
Pladevibratorer 30-300 kg

Jordraket underpresning under vej.
Diamantboring 10-300 mm

Honda havefræser

t :G"~,,,Km, • M"kl,h.ndel & "dlelnlng
titM46 aU'R UR _,osx. t Ja %Il\!IiMQ t,1\Wtbiii!'W

Solvej 65 . 4440 Mørkøv
TIt. & Fax 5927 5488
Mobil 3045 8888

,

Skamstrupvej 1 . 4440 Mørkøv

I 19

M0RX0V-HALLEN

LIZZI OG CARL JØRGEN SØRENSEN
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf. 59 27 53 56

Skamstrupvej 5 .4440 Mørkøv

. Tel!. 59 27 55 12

STATOIL Servicecenter
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:freaeriksen 's
:MaCerfirma

Lindholtvej 10,Skamstrup
4440 Mørkøv
Tel.: 59 27 42 51
Mobil: 40 51 39 46

~~FG!~~!~3~~IL~~!!~8~~I

- Brændesalg direkte fra skov -
TILBUD GIVES!

ABNINGSTIDER:
Mandag-torsdag kl. . 7.00-15.30
Fredag kl. ..........•. 7.00-15.00
- eller efter aftate

SKOVLØBER Thorkild Wlsbech træffes mand.-fred.
kl.7.00-7.30 - , 2.00-' 3.00' 16.00-16.30 på tlf. 59 27 6063

Her kan din annonce få
plads i næste nummer a
"Vingesusetll
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M.•- Mørkøv #~fÆW)1'
, Murerforretning ApS

BETON & MURERARBEJDE:
PER OG WALTHER JENSEN, TLF. 59 2741 19

~<DRket-
CASE lifæ,J:11I1I5

~"IORit'·\:

f'v12RKØV
MASKINFORRETNING NS

'Felefon59 27 50 16
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SALG - SERVICE - REPARATION

~

Bygge-Centret

Jyderup
Tømmerhandel a/s
Drivsåtvej 4 . 4450 Jyderup· TI!. 59276150


