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Søndag d. 7. oktober
kl. 11.00 - 16.00

Familiedag
•
•
•
•
•
•

Aktiviteter for børn sammen med voksne,
og for voksne sammen med børn.
Lave ting af genbrugsmaterialer .
Oplev møllen, som den virkede frem til 1959.
Gå på skattejagt på møllebakken og omegn.
Nyd en stille stund ved bålet.
Frokost eller varm kakao i caféen.
Entre kr. 25 - over 4 år.

Tag hele familien med
til en hyggelig dag
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v/ Lene og Erik Jensen
Holbækvej 339 - Knabstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59273019

Åbningstider:
06.00 - 19.00 Mandag - Fredag
06.00 - 16.00 Lørdag - Søndag

Dem med sigtebrødet!

Mørkøv Maskinforretning A/S
Tlf. 59 27 50 16
Hovedgaden 2 - 4440 Mørkøv
tlf: 59275033 – 21676087
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v/ Knud Erik Petersen

Hovedgaden 43
4440 Mørkøv
Tlf. 59275162

Formandens Mølledagbog

28.04.12 Jubii nu har vi endelig sluppet vindrosen, og hatten drejer rundt
efter vindretningen. Det betyder vist bare ikke, at vi er helt færdige med
skaden. Der dukkede nogle nye problemstillinger op i dag, men det har jeg
ikke helt styr på. 5 mand til arbejdsdag. Ud over at få gjort krøjesystemet
anvendeligt, fik vi brændt en masse vissent græs og grene af. Jeg tror nok,
at vi røg en del af byen til - undskyld. Niels gik med klinge på buskrydder og
slog tjørn og brombær. En trailer efter den nye havetraktor og så rundt og
samle grene ind - det fungerede. Men det regnede, så vi stoppede lidt tidligt.
Der lugtede i øvrigt rigtigt meget af ramsløg.
15.05.12 Rundvisning af en pædagog med to større børn med særlige behov.
Én af deres interesser er edderkopper, og dem kunne de fange mange af deroppe.
Jeg har fået uofficielt besked om, at vi har fået bevilget kr. 6.700 fra lokal
udviklingspulje til professionel reparation af murværk ved køregang. Jubiiii.
Mureren er bestilt.
Jeg deltog i aften i en ”frivillig messe” arrangeret af Holbæk Kommune. Vi
hørte et par spændende oplæg, men fik ellers ikke ret meget med hjem. Der
er meget fokus på idræts- og ældreforeninger samt humanitære organisationer. Vi falder lidt uden for som ”museums-forening”.
22.05.12. Det ser ud til, at vi igen skal i Familiejournalen. Jeg har i dag været på møllen med en foto-journalist, som vil lave et lille indslag før Dansk
Mølledag. Dejligt med gratis reklame.
28.05.12. Så er vi i gang. I dag havde vi første åbningsdag for sæsonen. Det
gik meget roligt. Der var kun ca. 10 voksne gæster + nogle børn. Lidt synd,
for det var alle tiders vejr - 22 grader, sol og fint med vind. Vi fik afprøvet
mølleriet efter det sidste års - næsten- stilstand, og det kørte fint. Inden vi
kunne åbne var der et større oprydnings– og rengøringsarbejde. Vinterens
forskellige vedligeholdelsesopgaver havde efterladt en del værktøj og materialer rundt omkring, men det gik nu hurtigt - ikke mindst fordi nogle havde
taget en tørn tidligere.
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17.06.12 Der har været Dansk Mølledag i dag. Jeg var der ikke, men jeg har
hørt fra de aktive, at det var en god dag - se andetsteds i ”Vingesuset”.
24.06.12 En meget stille arbejdsdag. Vi var tre, som havde søndagsvagten.
Det har også regnet hele dagen. Alligevel kom der 10 gæster i åbningstiden.
14.07.12 Det var tordenvejr i dag. Lynet slog ned i en lade ca. 1 km i fugleflugt fra møllen. Godt at vingerne ikke blev ramt.
15.07.12 I dag prøvede vi at male foder på ”foder-kværnen”. Ca. 20 minutter og så var den tønde korn malet. Der er malet meget lidt på den kværn, så
den er ikke slidt. Samtidig skal foder jo ikke males så fint som mel.
August 2012 Jeg er blevet kontaktet af en mand i København som vil bygge
en model af en mølle. Han efterspurgte tegninger af vores mølle. Det er gået
op for os, at det har vi faktisk ikke. - af de store linjer jo, men ikke af detaljer. Til gengæld er mange af delene beskrevet detaljeret i vores håndbog,
dog uden mål. Det er spændende om Skamstrup Mølle får en lillesøster.
25.08.12 Byfest i Skamstrup med jazzkoncert på møllebakken. I formiddag
var møllen med på den rute, som er lagt for en lille oplevelses- og opgavetur
for børn og voksne. Der var desværre bare ikke ret mange, der deltog, men
møllen var ekstraordinært åben. I går havde op i mod 12 mand sat store telte op både på møllebakken og andre steder i byen. På møllen var der ét til
orkestret og 3 til gæsterne. Det viste sig at være et godt træk, da regnen
ikke helt holdt sig væk. Kl. 14.00 ankom Paul Harrison´s band, og det stod
hurtigt klart, at to af teltene stod for langt væk fra dem. Lynhurtigt fik
Frederik skaffet 6-8 mand, som fluks flyttede de to 5x8 m telte. Fadølsanlægget skulle lige flyttes fra frokostpladsen til møllebakken, så koncerten
blev lidt forsinket - men man kan da ikke starte uden en fadøl. Jeg hørte ikke
selv koncerten, men har kun hørt gode tilbagemeldinger. Møllens andel i dette
arrangement var blot at stille bakken til rådighed for Foreningen Skamstrup
og Omegn og være repræsenteret med et par mand. Dejligt at andre end os
kan se potentialer i området. Måske jazz-gæsterne har fået lyst til at komme til mølle en anden gang.

6

26.08.12 Møllebakken er ryddet. Man kan ikke se, at der var koncert i går.
Til gengæld har jeg opdaget, at vi har dræbersnegle i et mellemstort antal på
toppen af bakken. Det vrimler frem, nu hvor det har regnet. Vradr…..
31.08.12 I dag er køregangen blevet gravet ud. Der skal lægges en ny god
bund for brolægning med marksten. Der er gravet 20 cm af og lagt blandet
grus på. Samtidig er gulvet bragt op i niveau med området uden for. Så risikerer vi ikke, at der løber regnvand ind. Vi har indtil nu troet, at køregangen
har været brotensbelagt, slidt og ødelagt. Der blev ikke fundet én eneste
sten. Blot meget tørt jord. Ikke så underligt det har været umuligt at feje.
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01.09.12 Ved at låne traktor, vogn og rendegraver blev bunkerne af udgravet
jord kørt væk, og første læs marksten ligger klar på bakken. Der skal vist
hentes mange sten endnu.
Det har været et meget stille halvår. Der har ikke været en eneste gruppe
besøg, ingen skoler og ikke ret mange gæster om søndagen. Vores arbejdsdage
er løbet lidt ud i sandet pga. andre opgaver. Det skal blive bedre til næste år.
Nu ser vi frem mod et meget aktivt efterår - med forhåbentlig mange gæster.

I forbindelse med
et møllearrangement fik vi dette
billede forærende.
Det er fra den tid,
hvor møllen havde
klappere på de 2 af
vingerne. Er der
nogle af Jer der
kan tidsfæste det
nærmere hører vi
meget gerne fra
Jer.
Har du - eller kender du en, som har
lyst og interesse
for at hjælpe os
med at ”bringe det
historiske” på
plads, så hører vi
meget gerne dig.
Vi modtager i øvrigt gerne billeder af og historier om
Skamstrup Mølle.
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Entreprenør

Søren Handrup Jensen
Holbækvej 254, 4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 43 34
Mobil: 21 27 84 33

9

blev i året fejret med manér.
Dagen gik over al forventning. Masser af gæster og
dertil kom, at vejret var med os - både sol og vind.
Mellem 80 og 100 gæster fandt vej til Skamstrup
mølle søndag 17. juni. Der blev malet mel – sunget
”fødselsdags” sang for møllen – caféen bød på en let
frokost, boller og lagkage.
Kl. 11 var vi klar til at tage mod dagens gæster, og de kom i en jævn
strøm, indtil vi lukkede igen kl. 16.
Kl. 12 var der en guidet rundvisning - fra bund til top - i møllen.
Der blev malet mel – alt hvad vi havde af hvid hvede fra Borreby Gods
blev formalet. Salget af det friskkværnede mel gik godt - mange af
de gæster, der kom ned i cafeen havde 1-2 poser med. I cafeen bestod frokosten af frikadeller på rugbrød m/
agurkesalat. Lidt senere på dagen blev der solgt
boller og lagkage.
Da klokken blev 14 samlede vi de tilstedeværende
gæster til fødselsdagssang. Møllen runder 140 år i
år, og i bestyrelsen var vi enige om, at landsmølledagen var den rette dag til at fejre dette. Valget
af sang faldt - naturligvis - på den sang, som ”den
gamle møller” Niels Christensen skrev i forbindelse
med vingepåsætningen den 20. juni måned 1999.
Efter sangen blev der hurtigt fyldt op i cafeen – der var rift om den
gode lagkage og omkring kl. 15 måtte vi melde udsolgt. De sidste gæster ”måtte nøjes” med boller – bagt af vores eget mel.
Da klokken blev 16 var Landsmølledagen slut – vi kunne kun være godt
tilfredse med det flotte fremmøde og som dagen var forløbet i det
hele taget.

10

Ringning af vores hestevognshjul i Nyvang
Lørdag d. 28. juli var der ”Smedenes dag” i Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk. Møllen havde fået smedjen til at lægge ny ring på et gammelt hjul fra
en hestevogn, som står på møllebakken.
For at holde sammen på sådan et hjul, skal der lægges en jernring uden på.
Det er en særlig proces, som de klarede på flotteste vis i Nyvang.

Jernringen tages af hjulet, som derefter lægges på en sten til senere brug.

Jernringen varmes først i ca. ½ time i essen, hvorefter to mand bærer den ud og
lægger den ovenpå hjulet.

Der skal bankes godt til for at få ringen ned på
plads. Hjulet er vådt, så det damper, og til
sidst ryger det lidt. Arbejdet foregår i højt
humør og med drillerier smedene imellem: ”Slå
nu til! Der skal meget mere til, hvis den ring
skal ned”.
Da ringen sidder, hvor den skal, løftes hjulet
over i en hul sten med vand i. Knæk siger det,
og alle kigger nervøst på smedene. Det er
heldigvis blot, fordi ringen trækker sig sammen og lægger sig helt stramt om hjulet.
Alt er ok.
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Der skal lige skrues nogle bolte i, og så er hjulet færdigt og kan komme retur
til møllebakken.
Tak til smedene. - de kan stadig deres kram.

Entreprenør og
Aut. Kloakmester

Bennebovej 7 4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 40 05

Fax: 59 27 41 90
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Fredag d. 2. november kl.19.30
i Skamstrup forsamlingshus
Vi spiller 20 spil om store ænder
og naturligvis med
sidegevinster i alle spil.
Efter de første 10 spil holder vi kaffepause.
Vi sælger kaffe/the og kage, øl og vand,
samt lotteri med præmier
sponsoreret af omegnens handlende.

Dørene åbnes kl.18.30

Omdeler søges
Til omdeling af ca. 40 stk. Vingesus søges i
Mørkøv by område en frisk M eller K med
lyst til motion et par gange om året - normalt i marts og september måned. Har du
andre ønsker til område, finder vi også ud
af det.
Er du interesseret, er du velkommen til at
ringe til Gitte på tlf. 2344 8428.
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Søndag den 2. december
og lørdag den 15. december
kl. 11.00-16.00
Fri entré

Kom til hyggeligt julemarked i møllen.
Der er noget for øjet, noget for ganen, noget for maven, noget for børn,
noget for juletræer og noget at lægge under træet,


Kværnene holder stille, så børn og andre kan sidde eller stå ved dem,
og hygge sig med småsløjd og håndarbejde.



Udenfor sælges juletræer og pyntegrønt.
Tag hele familien med. Også gerne naboen. Der er lidt for enhver.

Vi regner med at sælge sigtebrød igen i år.
Der sælges juletræer til haven fra graverboligen fra d. 25.11.
Kontakt Gitte (graveren), eller bestyrelsen.
I forbindelse med møllens 1.julemarked, afholdes traditionen tro
”tænd-lys” i Skamstrup. I skrivende stund ligger programmet ikke
fast, men kig på vores hjemmesider: www.skamstrup-fso.dk og
www.skamstrupmoelle.dk.
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SMÅKAGEBAGEDAG
onsdag d.14.november kl.17.00 til ca. 22.00
Vi skal bage julesmåkager, pølsehorn og lave brændte mandler.
Igen i år har vi fået lov til at låne Kildebjergskolens køkken i Mørkøv.
Vi har brug for din hjælp denne aften - voksne og børn ( min. 12 år),
Noget af småkagedejen er lavet på forhånd - andet laves på stedet.
Der skal også lægges i dåser og limes etiketter på.
Vi får aftensmad, drikker kaffe og prøvesmager småkagerne ☺.
Ring eller skriv til Gitte eller Kari, hvis du vil være med denne aften.
Skulle du være forhindret i at komme, er du velkommen til at bage en portion småkager derhjemme og aflevere til en af os.
Gitte: tlf:23448428 email: gitte@skamstrupmolle.dk
Kari : tlf: 21760025 email: karii@mail.dk

Er der noget bedre end hjemmelavet syltetøj, rødbeder og juleknas?
Det synes mange af vores gæster til julemarkederne ikke,
så har du lyst til at lave lidt af et eller andet,
som vi kan sælge i møllen,
modtager vi det med glæde.

Hovedgaden 41
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 40 96

STATOIL-SERVICECENTER
Lizzi og Carl Jørgen Sørensen
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
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Lørdag 7.oktober
Lørdag 27. oktober
Fredag 2. november
Onsdag 14. november
Lørdag 24. november
Lørdag 1 december
Søndag. 2. december

Familiedag
kl. 11-16
Arbejdsdag
kl. 9.
Andespil
kl. 19.30
Bage småkager
kl. 17
Arbejdsdag
kl. 9
Klargøring til julemarked Kl. 9
Julemarked
kl.11-16

Efter julemarkedet er der Tænd lys-arrangement
Lørdag 15.december

Julemarked

kl. 11-16

Vi ønsker alle
Glædelig jul og Godt nytår
Lørdag 26.
Lørdag 23.
Lørdag 23.
Lørdag 20.

januar
februar
marts
april

Arbejdsdag
Arbejdsdag
Arbejdsdag
Arbejdsdag

kl. 9
kl. 9
kl. 9
kl. 9

Husk at forslag til eventuelle vedtægtsændringer skal være
bestyrelsen i hænde senest 1. marts 2013.

1.marts 2013
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