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Adresseliste 

for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse 
 
  Formand:  Gitte Husballe, Skamstrupvej 30 
    4440 Mørkøv  ( 2344 8428 
    mail: formand@skamstrupmolle.dk 
  Næstformand: Hanne Bach, Alleshavevej 13 
    4593 Eskebjerg  ( 2031 7748 
    mail: bach@mail.tele.dk  
  Kasserer:  Hans Husballe, Skamstrupvej 30 
    4440 Mørkøv   ( 5927 5391 
    mail: ghhusballe@webspeed.dk 
  Sekretær:  Kari Ingerslev, Hedekæret 11 
    2640 Hedehusene   ( 2320 0907 
    mail: kari@business.tele.dk 
  Bestyrelsesmedlemmer: 

    Bjarne Bach, Alleshavevej 13 
    4593 Eskebjerg  ( 2032 8304 
    mail: bach@mail.tele.dk  
    Kristian Nielsen, Holmevej 35 
    2860 Søborg   ( 2384 1213 
    mail: kristian@skjaldesang.dk 
   Suppleanter:  Karlo Tandal Danielsen, Sørningevej 37, 
                                4440 Mørkøv ( 5927 1401 
                                mail: karlo@mail.dk 
    Ruth Sørensen Skamstrupvej 78,  
    4440 Mørkøv ( 2495 0282 

 

Støt vores annoncører - 
de støtter Skamstrup mølle 
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Mølledagbogen 
 
29.03.14  I dag havde vi en god arbejdsdag med godt  
fremmøde. Der blev kigget på hvorfor vindrosen siger mærkelige lyde, og en 
løsningsmodel er fundet.  
Sidste måned fældede vi et træ ved møllehuset. Nu er det flækket og stab-
let i en fin bunke i nærheden af bålstedet. Så har vi brænde til mange sno-
brød.  
I møllehuset blev årets første vingesus pakket.   
Efter arbejdet prøvesmagte vi 2. prøvebagning af den nye Skamstrup Kringle. 
Der er stadig plads til forbedringer, men smagsmæssigt er den i orden. 
 
01.04.14 Byggeriets Ildsjæle, som for to år siden gav os penge til køregan-
gen, skal nu lave en bog om deres støttede projekter. Der er støttet ca. 75 
projekter. De 24 af dem skal der skrives om, og Møllen er ét af dem.  
Så i dag havde vi besøg af to journalister og en fotograf. De skulle både høre 
om projektet i køregangen, vores arbejde i foreningen, og hvad vi personligt 
får ud af at være frivillig her. Vi var tre repræsentanter fra møllen.  Bogen 
bliver på 100 sider. Det bliver spændende at se, hvad de har hørt.  
Vi prøvesmagte 3. prøvebagning af kringlen. Mums den smagte godt, men den 
kunne ikke holde faconen.  
 
26.04.14 En lille arbejdsdag i dag. Kun få deltagere. Efter en hyggelig kop 
morgenkaffe blev kun det mest nødvendige lavet. 
 
15.05.14 Siden de 3 heste, der gik på bakken, blev aflivet, er græsset bare 
blevet højere og højere. Nu er der en lokal landmand, der har hegnet områ-
det igen og sat 4 søde køer der op. De plejer at gå i en fold neden for bak-
ken, og de har vist ikke rigtigt forstået, at de nu kan få det græs, de længe 
nok har kigget efter.  
 
  



05.06.14 Så er der mel klar til Dansk Mølledag på søndag. Efter 14 dage 
med næsten vindstille tog tre mand chancen i dag, og sejlede op. Der var 
varslet regn kl. 12.00. Den kom kl. 13.30. Med den kom også noget vind. Det 
var selvfølgelig lidt ærgerligt at skulle pakke de helt nye sejl ud i regnvejr. 
Det ville bare være dumt at stå til Melets dag uden mel. I en tønde på 
kværnloftet var der overvintret noget ølandshvede. Det var helt ok, og vi fik 
noget meget fint mel.  
I køregangen har vi tønder med hvid hvede fra efteråret. Det er også helt 
ok. Til gengæld kunne to store jutesække med korn ikke holde til en vinter i 
køregangen. Der blev malet ca. 115 kg korn meget effektivt, så vi nu har mas-
ser af mel klar. I øvrigt holdt regnen op ca. 1,5 time før os, så sejlene blev 
tørre igen. Jo, den gamle mølle kan stadig male mel. 
 
11.06.14 Jeg sætter mig ned med en kop kaffe og kigger som jeg plejer op 
mod Skamstrup Skyline. Hov der er noget galt i det billede. Der stikker en 
kranarm op ved siden af vores store flagstang. Hvad har TDC gang i? De skal 
give besked før de kommer og arbejder med større opgaver på masten. Nå 
det gør jo ikke noget. Vi har ingen gæster i dag. Det viser sig at de er ved at 
hejse nye teknikskabe ned i hullet bag ved huset. En 27m kran står på p-
pladsen og løfter over møllehuset. De lover at give besked næste gang. 
 
14.06.14 Så står vores telt klar til caféen i morgen. 6 mand og en time gør 
meget. Det blæser en del fra nord, så vi valgte at sætte teltet på sydsiden, 
midt på vejen, helt op mod skråningen op mod møllen.  Da vi var færdige satte 
vi os og nød en øl midt i solen. Vi havde en aftale med en familiefest i forsam-
lingshuset, så dem skulle vi jo vente på.  
De kom ca. 50 personer på én gang. Det er mange at have med rundt på guidet 
tur. Vi startede i to grupper, men endte vist med at have fået blandet dem. 
 
15.06.14 Danske Mølledag 2014.  
Mel var i år emnet hos os. Vi har sat ca. 
350 små sedler i bilruderne i Holbæk, 
Jyderup og Svinninge. Der har været 
annonce og foromtale i Nordvestnyt, og 
plakater rundt omkring. Det trak des-
værre kun 50 gæster. Det er for lidt, 
når vi har lavet et stort forarbejde, og har 4-5 aktiviteter ud over møllen 
selv, og café.  Vi må gøre noget forkert, men hvad? 
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16.06.14. Den gamle flagstang på 8m i træ, som vi rejste i 
2003, er rådden og vi har lagt den ned.  
I dag blev der leveret en ny i glasfiber.  
 
01.08.14 En flok på 20 unge af blandede nationaliteter besøgte 

møllen i dag. De kom fra projektet ”Makværket” i Knabstrup. De synes, at 
vores projekt med møllen er spændende. Deres eget projekt er ellers nok 
mindst lige så stort og spændende. Dejligt at vise rundt og fortælle for så 
lyttende og interesserede gæster. Om de så forstod det hele på mit uslebne 
engelsk med underlige oversættelser af møllefaglige udtryk må stå hen i det 
uvisse. 
 
24.08.14 Arbejdsdag med pænt fremmøde. Vi arbejdede primært på de 
udendørs opgaver. Græs, hæk, ukrudt osv. Der er stadig en del opgaver, som 
ikke blev klaret. Så der er også noget til næste arbejdsdag. Kl. 13 gik to mand 
fra til at holde møllen åben. Kl. 16.30 holdt Bestyrelsen møde i møllehuset. 
Lang men god dag på møllebakken.  
 
06.09.14 I dag havde vi det første ERFA- møde for møller i Vest- og Syd-
sjælland — arrangeret af Dansk møllerforening. Det var denne gang på Tadre 
mølle. Vi var 6 møllelaug repræsenteret. Der kunne have været flere, men 
det er nyt, så måske næste gang. Det var både hyggeligt og oplysende. Næste 
gang er i Marts 2015. Det bliver her i Skamstrup, da vi har varme i vores møl-
lehus.   
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         ”Hjemmelavet” - så det smager 
 

   Julemarkedets gæster sætter stor pris på vores produkter: 
Syltetøj, rødbeder, småkager, bolsjer, juleknas  mm. 

 
Har du lyst til at lave noget, som vi kan sælge i møllen,  

modtager vi det med glæde.  
 

Du er også velkommen til at bage æbleskiver til vores julecafé.  
Kontakt venligst Kari: tlf. 2320 0907  eller mail: kari@business.tele.dk 



1
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VELKOMMEN TIL 
ÅRETS ANDESPIL 

 

I SKAMSTRUP FORSAMLINGSHUS 
 

FREDAG DEN 7. NOVEMBER  
KL. 19.00 

 

 

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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   Mølleudflugt 2014 
Lørdag 13. september gik 
turen  sydpå — nærmere 
bestemt til Fejø Mølle. Vi 
— 10 personer — mødtes i 
færgehavnen i Kragenæs, 
hvor vi tog med færgen til 
Fejø.  
Her blev vi hentet af to 

mølle-
piger — det er den ”stillingsbetegnelse” man har,når man 
som kvinde er tilknyttet Fejø Mølle. Jeg fandt ikke ud af 
om mændene havde en lig-
nende ”titel”. 
Efter en kort køretur var vi 
fremme ved målet. Flagene 
var hejst og en velkomsthil-
sen specielt til os, var sat op 
på hoved døren. Snakken gik 
lystigt, der blev kigget grun-
digt og mange mølleemner blev vendt i løbet af dagen. 

Vingerne var i gang, men der var ikke vind nok til at male mel.  
Udover at fungere som arbejdende mølle finder man også det lokale turist-
kontor i møllen. Det giver naturligt nok mange gæster—hovedsagelig i højsæ-
sonen. Officielt var sæsonen afsluttet, da vi besøgte møllen, men vi oplevede, 
at der kom en del gæster i de timer, vi var på besøg.  
I møllens underetage er der indrettet en hyggelig cafè, hvor man kan købe 
kaffe og møllelagkage. Desuden er der salg af lokale varer, f.eks. blomme-
saft, æblemost og honning.  
En del af møllen bliver brugt til atelier. Det er hovedsagelig motiver fra øen 
og lokale kunstnere der udstiller. Der var også billeder fra genopbygningen af 
møllen. På wwwfejoemoelle.dk kan I finde  både billeder og historie om genop-
bygningen. Et af billederne viser en faldefærdig mølle—meget i stil med vo-
res egen mølles historie. 
Efter en god frokost, samt kaffe og møllelagkage, blev vi kørt tilbage til 
færgen. En god dag var ved at være slut. På Fejø har man et udtryk der hed-
der: ”Der er kun 15 minutter til Danmark”. Længere tid tager det 
ikke at komme fra Lolland til en lille hyggelig ø, som bestemt er 
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Brug gerne møllens område rekreativt! 
 

Pas godt på dig selv og dine medmennesker, 
              når du færdes på møllens område. 
 
         Har du husket ”hundeposer” ?  

 
 

Generel info 
 
På generalforsamlingen i april måned blev der vedta-
get nogle vedtægtsændringer. Den væsentligste æn-
dring er, at nu består bestyrelsen af 6 medlemmer – 
mod tidligere 7 personer. Antallet af suppleanter er uændret. Hvis I har 
brug for vedtægterne, kan I finde dem på møllens hjemmeside —
skamstrupmolle.dk. Her er den opdaterede udgave af vedtægterne.  
 
Når jeg nævner hjemmesiden, kan jeg oplyse,at Hanne Bach er kommet med i 
arbejdet med hjemmesiden. Hanne har deltaget i et kursus om hjemmesider. 
Kurset er udbudt af Frivillighedscentret under Holbæk kommune. 
 
 
 

 

 

Entreprenør 

Søren Handrup Jensen 
Holbækvej 254, 4440 Mørkøv 

Tlf: 59 27 43 34 
Mobil: 21 27 84 33 
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SMÅKAGEBAGEDAG 
 

onsdag d.12. november 
 fra kl.17.00 til ?? 

 
Igen  i år har vi fået lov til at låne skolekøkkenet på  

Tornvedskolen, afd. Kildebjerg  i Mørkøv.  
  

Kom og vær med - der bliver bagt - smagt - og lagt i dåser.  
Vi sørger for dej, mad og drikke.  

 
Har du lyst til at deltage - så kontakt: 

 
Gitte: tlf. 23448428 evt. mail: formand@skamstrupmolle.dk 

eller 
Kari: tlf. 23200907 evt. mail: karii@business.tele.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! 

 

 

 

STATOIL-SERVICECENTER 
Lizzi og Carl Jørgen Sørensen 

Holbækvej 239 
4440 Mørkøv      Tlf: 59 27 5356 

 
Her er der plads til 

  

DIN 
 

annonce 
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Bennebovej  7   4440 Mørkø v 
 

Tlf:  59  27 40  05  

Fax:  59 27 41  90 

Entreprenør og 

Aut. Kloakmester 
 



 Fællesmøde for  
Syd– og Nordvestsjællandske Møllelaug 

 
D. 6. september var vi inviteret til fællesmøde på Tadre Mølle. Vi var kun 6 
møllelaug repræsenteret. Vi kunne godt have været flere. Det bliver vi måske 
næste gang. Det er et nyt tiltag. 
 
Formålet var:  
1. At lære hinanden at kende 

2. Udveksle erfaring om restaurering og kørsel med møller 

3. Hvordan gør vi os synlige overfor omgivelserne 

4. Hvad betyder Dansk Møllerforening for den enkelte 

Snakken gik lystigt. I præsentationsrunden fik vi fortalt lidt om de enkelte 

møller, og hvad der rør sig lige nu hos dem. Det er gennemgående for alle, at 

gennemsnitsalderen for de aktive er ret høj. Vi vil alle sammen meget gerne 

have aktiveret nogle yngre kræfter. Kun på den måde kan vi jo sikre ,at der 

er nogle til at tage over efter os, og de fine møller fortsat kan blive bevaret. 

I pauserne gik vi lidt rundt på Tadre mølle og snakkede løst og fast om div. 

skader og tekniske problemer. Interessant og lærerigt. 

Vi fik mulighed for at komme med vores holdninger til Dansk Mølledag, og 

Møllerforeningens rolle deri. Det er et ønske, at man sætter Møllen i højsæ-

det lige netop den dag. Der var stemning for at undlade at sende en masse 

materiale ud uden forudgående bestilling fra laugene. 

Dansk Møllerforening har næsten alle Danske Møller som medlemmer, samt 

mange mølleinteresserede. Desværre er interessen for at deltage i bestyrel-

sesarbejdet stærkt faldende.  Kan det passe at vores gamle fællesorganisa-

tion skal forsvinde i løbet af få år?  

Efter mødet blev vi vist rundt på Tadre Mølle af Karsten Druedahl. Meget 

interessant.  

Næste møde er i Skamstrup til Marts, fordi vi har varme i møllehuset. 
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Julemarked i den gamle mølle 
 

Lørdag den 6. og søndag den 7.december 
 

kl. 11-16. 
 

På kværnloftet er der aktivitet for børn.  
 

På broloftet sælger vi julepynt, hjemme- 
bagte småkager, bolcher, dekorationer  

og meget andet. 
 

På magasinloftet kan du i cafeen købe  
hjemmelavede æbleskiver, gløgg,  

kaffe og te samt pølsehorn. 
 

 I køregangen sælges juletræer,  
pyntegrønt og meget mere. 

 

            Tag hele familien med til 

               et hyggeligt marked 
 

Efter 2. julemarked er der  
dagligt salg af juletræer fra  

Graverboligen i Skamstrup 

Søndag 30. november afholdes det årligt  
tilbagevendende ”Tænd lys-arrangement”. 

 Se program på www.Skamstrup-fso.dk 



 
 

Vi har brug for dig – og din hjælp til – 
 

uforpligtigende opgaver 
 

Kontaktperson: Gitte 

Hvornår Opgave Tid 

7. nov. 2014 

Sætte plakater op i Mørkøv og Jyderup efter en 
udleveret plan.  2 timer 

7. nov. 2014 

Sætte borde op i forsamlingshuset. Fredag efter-
middag  kl. 15.  2 timer 

7. nov. 2014 Brygge kaffe til 120 personer. Kl.17.30  2 timer 

7. nov. 2014 Sælge spilleplader ved indgangen kl.18.00  1,5 time 

7. nov. 2014 Passe baren fra kl.18.00 til spillestart kl.18-19 1,0 time 

12.nov 2014 Småkage bage aften kl. 17.00 til ikke efter kl.22. 5 timer 

uge 45 Forfatte pressemeddelelser til aviser, web mm.    

15.-16. nov 

2014 

Sætte det grønne dobbelte skilt op i vejkanten i  
Skamstrup.   1 time 

15.-16. nov 

2014 

Klargøre træskilte med plakater til opsætning i 
området og klistre plakater på.  3 timer 

15.-16. nov 

2014 

    Sætte skilte med plakater op i vejkanter rundt                       
omkring Skamstrup og Mørkøv. I bil. 2 timer 

22.nov.2014 Rengøring div i møllen. 3 timer 
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24. nov.2014 

Sætte plakater op i Mørkøv og Jyderup efter en  
udleveret plan.  2 timer 

ugen op til  
marked Stempling af poser, og posning af mel.  2 timer 

ugen op til  
marked 

Klippe printede ovale etiketter ud af papir. Ca. 80 
stk.  
Kan gøre hjemme. 1-2 timer 

30.nov 2014 

Mange små praktiske opgaver ved klargøring 
d.30.11.  
Såvel tunge opgaver som fingernemme opgaver. 
Også  
opgaver i køkkenet. Opgaver i møllen, og i møllehu-
set.  
Fra 2 timer til den tid du har.   

6.-7. 

dec.2014 
Sælger eller praktisk hjælper i 2 timers vagter på 
markedsdagene. 2 timer 

Hjælp  
ønskes  

 
På bagsiden kan du se, hvad der sker på de nævnte datoer.  
 

SMS eller ring til 23448428 eller send en mail til 
formand@skamstrupmolle.dk, 

så kontakter Gitte dig for nærmere aftale 



1.marts 2015 

 

K A L E N D E R 
 

2014 
Fredag d. 7. nov. Andespil    kl. 19 
Onsdag d. 12. nov. Bage småkager  kl. 17 
Lørdag d. 22. nov.  Arbejdsdag   kl. 9 - 12 
Søndag d. 30. nov.  Klargøring til julemarked  kl. 9   
     Tænd lys arrangement kl. 16  
 
Lørdag og søndag d. 6. og 7.dec.:   
                  Julemarked    kl. 11 - 16 
 

Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår 
 

2015 
Lørdag d. 27.feb. Arbejdsdag    kl. 9 
Lørdag d. 27.mar. Arbejdsdag    kl. 9  
Lørdag d. 25.apr. Arbejdsdag   kl. 9 
 
Husk at forslag til generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts 2015. 
 


