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Adresseliste
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Formand:

Gitte Husballe, Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv  5927 5391
mail: ghhusballe@webspeed.dk
Næstformand: Niels Clausen, Lindholtvej 1
4440 Mørkøv,  9955 5124
nielsclausen53@gmail.com
Kasserer:
Hanne Bach, Alleshavevej 13
4593 Eskebjerg  2031 7748
mail: bach@mail.tele.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
Stig Nørgaard, Bennebo Sø 2
4440 Mørkøv,  2976 5849
snoergaard@jubiimail.dk
Suppleanter:
Ruth Sørensen, Skamstrupvej 78,
4440 Mørkøv,  2495 0282
Helga Chemnitz, Østerled 3
4440 Mørkøv,  2577 1078
bc@chemnitz-clan-dk

Støt vores annoncører de støtter Skamstrup mølle
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Generalforsamling 2015
Sammen med udgaven af forårets Vingesus udsendte vi et opråb. Vi var bekymrede for møllens fremtid og overlevelse. Vi havde brug for nye kræfter i
bestyrelsen, da flere af de ”gamle” medlemmer ønskede at stoppe med bestyrelsesarbejdet.
Den ordinære generalforsamling gik stille og roligt. Her blev et nyt medlem
valgt. Stor var glæden da vi ved den ekstraordinære generalforsamling fik
valgt yderligere 2 nye medlemmer til bestyrelsen, et bestyrelsesmedlem og
en suppleant.
Alle tre medlemmer er fra lokalområdet. Dejligt at møde den opbakning og
interesse.
Alle tre kommer med forskellige kompetencer, og alt sammen noget vi har
brug for til møllens fortsatte vedligehold.
Velkommen til vores nye bestyrelsesmedlemmer.

Efterlysning af billeder
I gennem tiden er der blevet taget mange
billeder af møllen, restaureringerne og meget
andet. Det sker ikke så sjældent, at vi får
overdraget billeder fra venlige mennesker.
Vi har haft to ringbind med billeder. Desværre ved vi pt. ikke hvor disse to ringbind er. Nogen må have lånt dem og ikke
afleveret dem tilbage.
Det drejer sig om - så vidt vi husker - et rødt og et blåt ringbind. Der er billeder fra starten af møllelaugets historie til ca. indvielsen 2. gang.

Kontingent 2015
Har du husket — også i år — at indbetale 100 kr.
på konto nr. 3555022190, reg.nr. 4691
Hvis JA - så er du nemlig også er med til at bakke op
om Skamstrup mølle.
Hvis NEJ - så … overvej om det ikke ”bare” er en
forglemmelse - og få det gjort, mens du husker det.
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Mølledagbog 2015
25.04.15 Har du nogensinde prøvet at vaske et sejl?
Det har vi nu. På denne arbejdsdag blev alle 4 sejl lagt på en presenning og
skrubbet med en Rodalon opløsning. Hvorfor nu det. Jo, de nye sejl som blev
sat op sidste forår, ser allerede meget grimme ud. De er grønne af alger og de
er jordslåede. De har været inde i vinter. Kunne vi gøre
noget ved det? Nej, ikke ret meget. De er ikke længere
grønne og det jordslåede kunne vi ikke gøre ret meget
ved. En tur med klorin vil hjælpe mere. Det er dog lidt
skrapt. Vi kan heller ikke give dem det i dag. Man skal jo
passe på, hvad man blander klorin med. Nu hænger sejlene til tørre i møllen, ned igennem lugerne.
Algerne havde en hård dag. De blev tillige bekæmpet på
møllekroppens nordsider og vingerne. En højtryksrenser
kunne nå helt op. Godt at Niels havde regntøj og beskyttelsesbriller på. Knægtene på stjernehjulet er sat forsvarligt fast igen, og det
blev kontrolleret, at hjulet står som det skal. Vi har opdaget, at langjernet
(som holder den løbende møllesten) ikke står helt lige i bundsporet. Det er måske derfor det piber og ret hurtigt slider kobbermønten op. Det må vi kigge på
til næste arbejdsdag, hvis ikke torsdagsholdet har klaret det inden. I møllehuset sørgede vi for forplejningen, og jagtede edderkopper i spind. Vi har desværre fået de langbenede Mejeredderkopper. Kaffemaskinen var meget lang
tid om at lave morgenkaffen. En afkalkning satte tempoet meget op.
06.05.15 Ordinær generalforsamling. Der var et pænt fremmøde. Det lykkedes dog ikke at få valgt en fuldtallig bestyrelse. Vi skal derfor indkalde til
ekstraordinær generalforsamling inden 14 dage. Vi må finde ud af hvad vi skal
gøre. Skal vi være færre i bestyrelsen, igen, eller kan vi finde flere nye bestyrelsesmedlemmer.
28.05.15 Torsdagsholdet har haft besøg af en mand hvis morfar har været
møller på Gislinge Mølle. Det er sjovt når nogen med relation til de to møller
kommer på besøg.
30.05.15 Endnu en arbejdsdag er slut. Sejlene var blevet hentet hos Hvalsø
teltudlejning, hvor de er blevet vasket og vokset. Nu er de faktisk ret pæne
igen. Der skulle splejses reb i igen.—7 stk. i hvert sejl. De skulle også have
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været sat på vingerne, men en alt for hård vind forhindrede det. 3 etager
blev fejet ned og støvsuget. Der kan godt nok ligge meget støv ovenpå f.eks.
stjernehjulet, og på de skrå bjælker i møllekroppens sides konstruktion.
Rundt om omgangen er der spærret af ned ad bakken med kæder. Flere af
stolperne dertil trængte til udskiftning. Vi har fået dem sponsoreret af det
lokale hegnsfirma. Tak for det. Stjernehjulet er i løbet af uge blevet målt ud
med laser, at det står fint centreret. Tilbage var derfor at få efterset og
strammet kilerne i hjulet. Græsset på skråningen op mod omgangen fik en hurtig tur med en buskrydder på de mest nødvendige steder. Så var energien løbet ud hos de frivillige. Tak for i dag.
03.06.15 Ekstraordinær generalforsamling. Jubii så fik vi en ny fuldtallig
bestyrelse incl. suppleanter.
07.06.15 første åbningsdag. Vi startede med at sætte sejl op. Der var dog
ikke vind til at køre.
18.06.15 En større gruppe af Livgardere sluttede i dag deres 3 dages øvelse
i området med at samles på møllebakken. Bare lige en samling og så hjem til
kasernen. De var trætte.
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21.06.15 Dansk mølledag gik fint. Vi havde ikke det store program i år. Der
var café i Møllehuset, med burger og Møllekringle. Der var ca. 50 gæster i
møllen. Det er ok.
05.07.15 Arbejdsdag. Kun få fremmødte. Vi har opdaget, at rammen om vinduet i den ene af karnappenrne på magasinloftet, er meget dårlig. Samtidig
trænger ruderne til nyt kit. Begge vinduer blev taget ud, og rammen om det
ene også. Der skal en ny til.
02.08.15 Arbejdsdag. I dag var vi mange fra morgenstunden. 8-10 stykker.
Opgaverne blev fordelt og så gik vi i gang. Krøjeværket blev sprøjtet mod
alger, vinduer blev kittet, ny ramme kom i, murværk blev repareret og flere
andre ting. Der var også en del gæster til åben mølle senere.
12.08.15 Møde med møllebanden. Flot fremmøde. Der kunne næsten ikke
være flere i møllehuset. En flok mennesker med interesse for at holde møllen
i stand, og/eller for at lære at køre med mølleriet. Godt møde. Vi glæder os
til at arbejde sammen.
19.08.15 Opstart af mølle-kursus
30.08.15 Arbejdsdag og Mølle-kursus praktik.
05.09.15 Vi har været på mølletur til Lumsås Mølle, og efterfølgende spisning med delvist medbragt mad hos Husballe. Flot tilslutning på 16 deltagere.
Vi havde en hyggelig dag og aften.

”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
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Fredag d. 6. november 2015 kl.19
i Skamstrup forsamlingshus
Vi spiller 20 spil om ænder.
Sidegevinster i alle spil.
Efter de første 10 spil holder vi pause.
Vi sælger kaffe/te og kage samt øl og vand.
Traditionen tro har omegnens handlende skænket
mange fine gaver, som kan vindes ved køb af lotteri i
pausen.

Bemærk - dørene åbnes kl.18.00

Hovedgaden 41
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 40 96
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Positive fremskridt
Der har i den seneste periode været noget mere aktivitet både på torsdagene og på andre dage og sommeraftener, end der længe har været. Der er blevet udført forskellige vedligeholdelsesopgaver på møllen. Der er også blevet

arbejdet med at sammensætte det nu gennemførte møllekursus.
I løbet af juli og august er møllekroppen, vinger og krøjeværk blevet algebehandlet flere gange. Der er blevet skrabet gammel maling af krøjeværket.
Det forgår med to mand siddende i krøjeværket eller på hatten. Selvfølgelig
med sikkerhedsliner på. Alt det hvide skulle nu være klar til at blive malet.
Noget er allerede blevet malet. Der er en fantastisk udsigt oppe fra toppen,
siger de der har været helt oppe. Vi har nu et maleruddannet bestyrelsesmedlem, som vejleder i køb af den rigtige maling, og behandling. Det er et
stort arbejde at male f.eks. vinger. Vi håber, at det holder mange år. Vi har
ansøgt EUC i Holbæk om at få et hold maler-elever ud i virksomhedspraktik.
Det er i skrivende stund ikke afklaret.
Der ud over er møllen og området blevet holdt flot og præsentabelt. Det er
en fryd at køre forbi og kigge der op. Tak til alle.
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Endnu en efterlysning
Møllelauget havde på et tidspunkt flere af
denne film—både i dvd– og videoudgave. De
er alle væk. Kun den tomme æske er tilbage. Hvor er de blevet af. Hvem ligger inde
med disse film ? Vi vil meget gerne have
dem tilbage.

Annexg rdens
Julemarked
Lørdag og søndag d. 28. og 29. november 2015
Åben:
Lørdag: kl. 10.00 – 16.00
Søndag: kl. 10.00 – 16.00
Tlf.: 23 27 83 14 / 40 34 78 70
Tømmerupvej 14, Tømmerup * 4440 Mørkøv
Facebook: Annexgårdens gårdbutik
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Møllebanden
Møllebanden er en gruppe aktive medlemmer, der sammen med bestyrelsen,
gerne vil mødes og have et socialt samvær i forbindelse med at bevare og
drive den hollandske vindmølle på Skamstrup Møllebakke.
Møllebanden sørger, foruden drift af møllen, for at der bliver udført det
nødvendige vedligehold, så møllen kan fremstå som et levende historisk mindesmærke og som en turistmæssig attraktion for offentligheden.
For at styrke møllebanden blev der d. 12. aug. afholdt Infomøde for alle interesserede. Der var godt fremmøde til mødet og efter gennemgang af møllens
historie, fremlagde bestyrelsen deres planer for fremtidige aktiviteter.
Der blev udvist stor interesse for at deltage i konkrete vedligeholdelsesprojekter, såsom maling af krøjeværk og vinduer og reparation af møllens kampestensfundament.
Det er dejligt, at så mange bakker op om vedligehold af møllen, for uden denne opbakning er bestyrelsen ikke i stand til at sikre bevarelse og drift af
møllen.
På Skamstrup Mølles hjemmeside under "Møllebanden" er det muligt at se
hvilke opgaver, der p.t. er i gang samt når vi planlægger andre aktiviteter. Vi
vil i vinterhalvåret prøve at arrangere foredragsaftener eller aktivitetsdage
med møllerelevante emner.
På infomødet var der også tilmelding til det nyligt afholdte kursus for kommende møllersvende. Kurset blev afholdt over to aftener med teori, samt en
søndag hvor vi øvede praktisk drift af møllen. Kurset blev dog udvidet med
endnu en aften, hvor der var så meget vind, at det var muligt at køre med
møllen.
Der var 8 deltagere til kurset som forløb med stort engagement samt meget
videndeling fra de "gamle" møllere.
Efter kurset er der stor interesse for at mødes og køre med møllen, samt at
lære de enkelte møllekomponenter (kværne, sigter, krøjeværk m.m.) bedre at
kende.

v/ Lene og Erik Jensen
Holbækvej 339 - Knabstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59273019
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Åbningstider:
06.00 - 19.00 Mandag - Fredag
06.00 - 16.00 Lørdag - Søndag

Dem med sigtebrødet!

I lære som møller
"Hvor ofte får man chancen for at drive en vindmølle?" var tankerne,
da vi fik opslaget fra en lokal skamstrupper. Når man selv bor på en
gammel møllegrund, kribler det i fingrene for at lære det gamle håndværk.
Der blev taget rigtig godt imod os i møllehuset den første aften, hvor
vi fik en fortælling om møllens historie - både den oprindelige og den
nuværende. Derefter blev det rigtig spændende, og rigtig svært. Man
skal holde tungen lige i munden, og øjnene rettet mod tegningerne, når
erfarne møllere begynder at slynge om sig med ord som selvkrøjer,
vindbjørn, stjernehjul og meget andet, som indtil for få minutter siden var ganske ukendte begreber. Heldigvis var tålmodigheden stor,
og efter en rundvisning i møllen begyndte begreberne at falde på
plads. Vi snakkede, spurgte og hyggede os så meget, at vi ikke nåede
de 50 vigtigste punkter i en Møllers hverdag, og måtte derfor alle gå
hjem med lektier for.
Efter et par aftener i lænestolen med møllernes håndbog, var vi igen
tilbage i møllehuset. Denne gang med meget større indblik i møllens
funktioner, møllernes opgaver og
rutiner i forbindelse med drift.
Jeg vil ikke påstå at vi blev hørt i
lektien, men ingen detaljer blev
ladt udebatteret. Også denne aften havde en ukendt møllerkone
sørget godt for os med både nybagte boller og andet hjemmebag.
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Søndagen efter skulle den endelige prøve stå: Vi skulle køre med møllen. Søndag morgen var vejret perfekt. - til alt andet end at køre med møllen. Der var
ikke en vind, der rørte sig!
Humøret var heldigvis godt, og vi gik derfor i møllen og gjorde klar til at drive møllen. Jeg vil ikke remse alle detaljerne op, som i stedet kan læses i logbogen, men vi fulgte disse til punkt og prikke, og ”Nøj” - det var sjovt.
Følelsen når man første gang løsner bremsen på møllen og punktligheden i at
efterse kamme og stave. Da vi trak vingerne for at sejle op, følte man sig
hensat til en anden tid, hvor denne opgave rent faktisk var af stor betydning
for hele lokalsamfundet.
Selvom vingerne reelt kun drejede 2 1/4 omgang ved håndkraft følte vi os
vist alle som helbefarne møllere, da vi indtog en skøn frokost i møllehuset og
hilste på flere engagerede folk fra møllebanden.
I skrivende stund er en del af møllerlærlingene ved at sejle af, efter at have
drevet møllen i passende vind. Jeg selv glæder mig til næste gang vingerne
skal dreje, og det bliver min tur til at deltage.

Entreprenør

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

STATOIL-SERVICECENTER
Lizzi og Carl Jørgen Sørensen
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
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Mølleudflugt 2015
Lørdag 5. september gik turen nordpå. Målet for dette års udflugt var
Lumsås Mølle. Vejret viste sig ikke
fra den bedste side. Man kan også
sige det med andre ord—det var møllevejr, da der var en god blæst, så
der kunne komme gang i vingerne.
Vi mødtes kl. 13 og her tog Stoffer
( Niels Christoffersen) imod os. En
engageret møllemand som havde en
masse at fortælle—ikke kun om selve møllen og de tegninger / malerier der
er på stedet, men som også havde flere gode historier han kunne ryste ud af
ærmet .
Sjovt var det at se alle de malerier, der er
inde i selve møllen og høre om baggrunden
for samme.
Kaffen blev indtaget i selve møllen og her fik
vi Ruths hjemmebagte kage til.
Tak for endnu en kage, Ruth.

Efter kaffen gik turen sydpå igen. Denne
gang til Hans og Gitte som havde tilbudt
at lægge hus til fællesspisningen.
Vi skulle hver især selv have kød og
drikkevarer med, tilbehøret gav møllelauget. Der blev tændt op i grillen
( som stod under en parasol, da det
regnede en del) og med fælles hjælp
fik alle grillet deres medbragte mad.
Snakken gik lystigt hele aftenen.
Alt i alt en god dag med 16 deltagere.
Det er dejligt at se, der var så
mange, der havde tilmeldt sig.
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SMÅKAGEBAGEDAG
onsdag d.18. november
fra kl.17.00 til senest 22.00
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: kari@business.tele.dk

Mørkøv Maskinforretning A/S
Tlf. 59 27 50 16
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Julemarked i den gamle mølle
Lørdag den 5. og søndag den 6.december
kl. 11-16.
På kværnloftet er der aktivitet for børn.
På broloftet sælger vi julepynt, hjemmebagte småkager, bolcher, dekorationer
og meget andet.
På magasinloftet kan du i cafeen købe
hjemmelavede æbleskiver, gløgg,
kaffe og te samt pølsehorn.
I køregangen sælges
pyntegrønt og meget mere.

Tag hele familien med til
et hyggeligt marked

Søndag 29. november afholdes det årligt
tilbagevendende ”Tænd lys-arrangement”.
Se program på www.Skamstrup-fso.dk

Kalender 2015 / 2016
Lørdag 31. okt.
Fredag 6. nov.
Onsdag 18. nov.
Søndag 29. nov.

Arbejdsdag
Andespil
Bage småkager
Arbejdsdag og
klargøring til
julemarked
OBS!
Tænd-lys
arrangement
Lørdag/søndag 5. - 6. dec.
Julemarked

kl. 9
kl. 19
kl. 16

kl. 9
kl. 16
kl. 11-16

Vi ønsker alle
Glædelig Jul og Godt nytår
2016

Lørdag 27. feb.
Lørdag 19. mar.
April kvartal
Lørdag 30. apr.

Arbejdsdag
kl. 9
Arbejdsdag
kl. 9
Generalforsamling
Arbejdsdag
kl. 9

Husk at forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 1. marts 2016

1.marts 2016

