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Kære møllevenner
Så er tiden igen til endnu et ”Vingesus” og endnu en møllesæson er i skrivende stund netop slut. En sæson med hyggelige stunder for os, der har kørt
med møllen og forhåbentligt også for vores gæster, men hvor vores bekymring for besøgstal både på almindelige og særlige åbningsdage desværre viste
sig at holde stik.
I sidste udgave af ”Vingesuset” appellerede vi til Jer medlemmer om at møde
op til generalforsamlingen og evt. deltage som frivillig. Vi var desværre ikke
ret mange udover bestyrelsen til generalforsamlingen, og vi er heller ikke
blevet flere frivillige.
Problemet er ikke nyt: Vi har flere gange skrevet om dette i ”Vingesuset”, og
nu er ”gassen ved at gå af ballonen”. I juni måned holdt vi derfor i bestyrelsen et ”hvor-står-vi og hvad-gør-vi” møde, for det skal ikke være nogen hemmelighed, at vores ballon trænger til genopfyldning.
Vi har brug for nye ideer og ikke mindst flere frivillige og nye bestyrelsesmedlemmer til at vende den kedelige tendens, der nu for alvor er begyndt at
vise sig: Idé-forladthed og manglende lyst til at ”yde sit bedste”.
Der er bestemt ikke noget i vejen med hverken de frivillige vi har eller den
siddende bestyrelse - alle yder en stor indsats. Men i bestyrelsen mangler vi
nye input og måske en ny strategi for driften for at finde gejsten igen.
Vi er godt klar over, at mange foreninger har det som os, men vi er den eneste forening i Skamstrup og omegn, som har en mølle at passe på - og her er
det kære mølleven, at vi har brug for din hjælp. Fakta er UDEN OPBAKNING, INGEN AKTIVITET og UDEN AKTIVITET vil det på den lange bane
betyde INGEN MØLLE.
Så lad os ligesom elselskabet sige: Lad os sammen vende strømmen. Vi kan jo
starte med vores gode traditionelle arrangementer: Andespil og julemarked.
Bak op om disse ting - tilbyd din hjælp som frivillig og tag familie, venner og
bekendte med til arrangementerne. Vi vil gøre vores bedste for at give Jer
en god oplevelse, men med DIN hjælp og DIT engagement kan det blive bedre endnu.
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Formandens Mølledagbog
10.05.13 Der ligger en campingplads i Skamstrup. Der er ikke så mange, der
ved det. Den er godt gemt, og kun åben for medlemmer. De havde årsmøde i
dag, og de havde ønsket, at vi holdt møllen åben et par timer. Det gjorde vi
selvfølgelig. Der var vist ca. 25 gæster. Vi havde håbet at kunne male mel,
men det var vinden ikke med på. Vi har tillige pt. kun 3 sejl på, da det ene er
til reparation på gulvet på magasinloftet.
18.05.13. Jeg har tit undret mig over, at ingen brudepar har ønsket at blive
fotograferet på møllen. Det viser sig, at der har været flere deroppe, iflg.
møllens naboer. De har blot ikke været indendørs. I dag skete det så. Et par,
hvor bruden har relation til byen, havde spurgt, om vi ville åbne møllen for
dem. Selvfølgelig. Og jeg var med. 26 grader, høj sol og nogen vind. Perfekt
til et bryllup. En bil i Cruella De Vil stil rullede op ad vejen med et smukt brudepar. Der blev taget billeder med både bilen, møllen og udsigten som baggrund. Inde i møllen blev kværnene brugt flittigt som rekvisitter. Jeg glæder
mig til at se billederne (jeg kender brudens mor). Fotografen syntes, det var
en sjov udfordring.
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09.06.13 En søndagsvagt uden gæster. Vindrosen siger lidt mærkeligt. Den
knager nærmest en metallisk lyd, og det knager i hele trækonstruktionen, når
blot vindrosen kører ganske lidt. En inspektion har dog ikke vist noget alvorligt problem.
16.06.13. En Dansk Mølledag i blæst og regn - ca. hver halve time trak der
en kraftig byge med tilhørende vind henover os. Vi regnede fra starten af
stort set ikke med, at der ville komme gæster. Dog trodsede 40-50 gæster
vejrguderne. Vindrosen er blevet smurt her og der og siger nu mindre, men
der er stadig et eller en andet. Den drejer godt nok hatten rundt.
En fredag i juni. Besøg af en 2. klasse fra Knabstrup. En flok lopper sagde
Poul Erik. Man tror ikke, at de hører noget som helst. Læreren lavede så et
lille tjek, inden de gik hjem i form af en quiz. Og de havde faktisk hørt det
meste.
30.06.13 Første søndagsarbejdsdag i år. Vi var godt nok ikke ret mange. 5
stk´s da vi var flest, men vi fik lavet en hel del. Det var alt det grønne, der
var fokus på. Vi har efterhånden en del hæk, der skal klippes, og div. træer
tager snart overhånd. En del af skråningen rundt om møllen fik en tur med
trimmeren. Der var kun to gæster, bl.a. en mand som vil bygge en tro kopi af
møllen.
21.07.13 Byggeriets ildsjæle er ved at lave en video om de steder, der har
fået tilskud. Vi fik jo tilskud til belægningen i køregangen. To mand var forbi
i dag og filmede lidt af hvert.
27.07.13 En nabo til møllen har ringet til Bjarne, at vindrosen knager meget
nu. Bjarne kørte til Skamstrup og stoppede vindrosen. Der er arbejdsdag i
morgen.
28.07.13 Denne arbejdsdag gik primært med to ting: At kigge på vindrosen,
og gøre noget midlertidigt ved knageriet. Det er noget med nogle tandhjul,
der går for tæt, men nok også noget andet. Alle vores bord-bænk-sæt blev
malet fint grønne. Så kan de overleve året ud. Til næste år må vi nok købe ét
eller to nye.
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25.08.13 I dag havde vi besøg af Fejø Mølle.
De henvendte sig til os tidligere på året. Vi
fik besøg af 15 interesserede gæster.
Tanken med besøget var at dele viden om
drift af møllen - såvel på arrangementssiden
som på
”mølleri-siden”.
Så efter frokosten var det tid til at gå op i
møllen og se på mølleriet og udveksle erfaringer - interessen var
stor fra begge sider.
Vejrguderne var med os
og korn blev til mel. Snakken gik lystigt og mon ikke vi
besøger Fejø Mølle på et tidspunkt.
Det var samtidig arbejdsdag. Der blev igen kigget på
vindrosen, og en ny idé kom frem. Men den har jeg
ikke helt fået fat på endnu.
15.09.13 I dag lukkede vi så møllen for denne sæson
- med besøg af flere gæster end vi kunne tælle på 2 af hjælpernes hænder.
Vejret var ikke det bedste - gråt og lidt småregn, men vi formåede at holde
gang i både vinger og bål. I cafeen var der også lidt stille - så Kari og Ruth
fik strikket nogle masker.

STATOIL-SERVICECENTER
Lizzi og Carl Jørgen Sørensen
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
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Entreprenør og
Aut. Kloakmester

Bennebovej 7 4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 40 05

Mørkøv Maskinforretning A/S
Tlf. 59 27 50 16
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MØLLEUDFLUGT
Søndag 8. september gik turen til Skovsgaard Bagerimuseum og Borreby Gods. Formiddagskaffen var bestilt på Bagerimuseet. Det viste sig dog, at der havde
sneget sig en lille misforståelse ind. En deltager stod
på Bagerimuseet og de øvrige deltagere befandt sig
på Borreby Gods. Hurtig blev der fundet en løsning og
alle blev samlet på bagerimuseet. Kaffe og kage blev
indtaget i et lokale, hvor der bl.a. var margarinedåser, en del kagedåser, bageforme af keramik, æsker
til at transportere lagkager i og en disk, som havde stået på Vemmetofte Kloster. Efter kaffen
var det tid til bl.a. at beundre en gammel hestevogn, som var brugt til kørsel med brød. Ny renoveret – lige kommet hjem.
Vi fik en rundvisning inde i bageriet, som flittigt bliver
brugt. I sommerperioden er der åbent flere
dage om ugen og på søndage bliver der bagt
brød eller kager. Bl.a. kan man her købe sigtebrød, men hvis man vil være sikker på at få
et med hjem, skal man bestille i forvejen.
Det er udelukkende frivillige, der er tilknyttet stedet og en del af dem er tidligere bagere.
På førstesalen er der også meget at se på. Her er der
ligeledes mange gamle bageforme, artikler fra konditorfaget og adskillige figurer lavet af marcipan og
sukker. På billedet ses en figur lavet af rugmel blandet med lim af den berømte bager og sanger fra Lundeborg, Ove Bager (ham med Lundeborgvisen og ”op i
høet med dig lille Trine). For kort tid siden arvede
museet en stor kasse udelukkende med kageruller – i
alle tænkelige udgaver.
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Inden turen gik videre nåede vi lige at kigge lidt på
Skovsgaard mølle, der ligger på den anden side af
museet. Her er man blevet bevilget et beløb, så møllen kan blive dækket ind ( i toppen ). Tanken er, at
den skal sættes i stand og hvem ved, måske også
komme til at male korn til mel.

Så gik turen videre til Borreby. Valget faldt på Borreby, da vi gennem lang tid har fået korn leveret fra
netop dette sted. Vi fik en rundvisning i teatret og den tilhørende systue.
Der er plads til ca 450 personer i
tea-tret, som er lavet i det gamle
kornmagasin. Der har bl.a. været opført stykker som
”Cabaret” og ”Baronessen på benzintanken”. Scener fra
filmen af samme navn - med bl a
Ghita Nørby, Ove Sprogøe og
Dirch Passer - er optaget på
Borreby Gods.
Godset har også sin egen lille kirke, som kun bliver
brugt inden for familiens egne rammer.
Sidste sted vi så var
riddersalen inde i selve
godsbygningen.
Alt i alt et fantastisk mix af nutid og historiens
vingesus.
Efter rundvisningen spiste vi vores
nedbragte mad i parken. Da vi havde siddet et
stykke tid, fik vi ”besøg” af et par høns. De gik
frit omkring i parken og havde det fineste rødkalkede hønsehus med stråtag. Til slut gik vi en
lang tur i området omkring godset. Her er både
skov, mark og vand og det blev en fin afslutning
på en rigtig god dag med mange oplevelser.
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VELKOMMEN TIL
ÅRETS ANDESPIL
I SKAMSTRUP FORSAMLINGSHUS
FREDAG DEN 1.NOVEMBER KL. 19.00
(BEMÆRK DET ÆNDREDE TIDSPUNKT)
Vi spiller 20 spil om ænder
og har selvfølgelig sidegevinster.
I pausen er der salg af kaffe/te og kage
samt øl og vand
Traditionen tro har omegnens handlende skænket mange
fine gaver, som kan vindes ved køb af lotterisedler
i pausen.
Dørene åbnes kl. 18.00
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SMÅKAGEBAGEDAG
onsdag d.13.november
fra kl.17.00 til ??
De foregående år har vi fået lov til at låne skolekøkkenet på Kildebjergskolen - og det har vi fået lov til igen i år.
Så kom og vær med - der bliver bagt - smagt - og lagt i dåser.
Vi sørger for dej, mad og drikke.
Har du lyst til at være med kan du kontakte:
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.

Autoværkstedet Stenhøj
v/Martin Damgaard

12

Hovedgaden 2
4440 Mørkøv

Julemarked i den gamle mølle
søndag 1. december og lørdag 14. december
kl. 11-16
Vi sælger julepynt, hjemmebagte småkager, bolcher, dekorationer og meget andet.
I cafeen kan du købe pølsehorn, hjemmelavede
æbleskiver, gløgg, kaffe og te.
På kværnloftet er der aktivitet for børn.
Salg af juletræer og pyntegrønt.

Tag hele familien med til et hyggeligt marked
og støt Skamstrup Mølle
Efter 2.julemarked er der
dagligt salg af juletræer fra
Graverboligen i Skamstrup
Efter 1. julemarked er der det
årligt tilbagevendende
”Tænd lys-arrangement”.
Se program på
www.Skamstrup-fso.dk

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!
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Her kan din annonce få plads i næste udgave af ”Vingesuset”

Entreprenør

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

Bjarne Bach
Alleshavevej 13, 4593 Eskebjerg,
Tlf. 2032 8304

str.36--56
Damemode str.36
&
Hovedgaden 41
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 40 96

Buketter og Blomster

Vi fremviser gerne Skamstrup Mølle, så
hvis du står overfor at skulle arrangere
en familieudflugt, en udflugt for vennerne eller for en klub, er du meget velkommen til at kontakte os.
Der kan bestilles guidet rundvisning med
eller uden kørsel med møllen og med eller uden kaffe.
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Søndag den 11.august 2013 mistede vi i Møllelauget en af vores tro støtter,
da Bent Larsen, tidligere Lindholtvej, afgik ved døden.
Bent kom meget hurtigt ind i billedet, da det i 1992 blev besluttet at prøve
at redde Skamstrup Mølle fra forfald, og i rigtig mange år kunne vi altid finde Bent på møllen. Med et smil, en kvik, men dog sindig bemærkning og gode
råd specielt omkring ting, som havde med smedearbejde at gøre, blev Bent et
menneske, som vi satte stor pris på.
Bent gemte mange ting - og manglede vi noget til møllen, var det næsten
100% sikkert, at Bent have noget, der kunne bruges i sine gemmer. Herudover eller måske netop derfor var Bent lidt af en ”Ole-opfinder”, hvilket vi
bl.a. havde stor glæde af, da vi tjærede spåner i det kar med spån-holdere,
som stadig står på møllebakken.
I mange år har bundsporet ikke pebet, men dem, der havde møllevagten den
11.august, fortæller, at piberiet begyndte denne dag. Noget tyder på, at den
sidste kobber 5-øre, som Bent havde lagt i for at undgå piberiet, nu var slidt
op, og bedre sidste hilsen fra møllen kunne Bent næppe få.
Æret været Bents minde
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Kalender 2013
Lørdag 28.september Arbejdsdag

kl. 9

Arbejdsdag

kl. 9

Lørdag 26.oktober

Fredag 1.november
Andespil
kl. 19
Bemærk - vi starter tidligere end sædvanligt
Onsdag 13. november Småkagebagning

kl. 17

Lørdag 30. november Arbejdsdag

kl. 9

Søndag 1.december Julemarked
kl. 11-16
Efter julemarkedet er der Tænd-lys arrangement
Lørdag 14. december Julemarked

kl. 11-16

Vi ønsker alle
Glædelig jul og Godt nytår

Kalender 2014
Lørdag 25. januar
Lørdag 22. februar
Lørdag 29. marts

Arbejdsdag
Arbejdsdag
Arbejdsdag

kl. 9
kl. 9
kl. 9

HUSK at forslag til generalforsamling
skal være bestyrelsen i hænde senest den 1.marts 2014

Vi modtager meget gerne indlæg
til næste nummer af ”Vingesuset”
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