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Skamstrup Møllelaug
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Adresseliste
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Formand:

Gitte Husballe, Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv,  2344 8428
mail: formand@skamstrupmolle.dk
Næstformand: Niels Clausen, Lindholtvej 1
4440 Mørkøv,  5217 5124
nielsclausen53@gmail.com
Kasserer:
Hanne Bach, Alleshavevej 13
4593 Eskebjerg  2031 7748
mail: bach@mail.tele.dk
Referent:
Kari Ingerslev, Hedekæret 11
2640 Hedehusene  2176 0025
mail: kari@business.tele.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Bjarne Bach, Alleshavevej 13
4593 Eskebjerg  2032 8304
mail: bach@mail.tele.dk
Helga Chemnitz, Østerled 3
4440 Mørkøv,  2577 1078
hech@eucnvs.dk
Suppleanter:
Ruth Sørensen, Skamstrupvej 78,
4440 Mørkøv,  2495 0282
Flemming Rasmussen, Grydebjergvej 30
4440 Mørkøv,  4035 7183

På vores hjemmeside kan du finde de sidst
opdaterede oplysninger om f.eks. arrangementer.
På siden kan du også finde billeder og videoer
- sidste nyt er en video optaget med drone.
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Vi glæder os til at se dig til
ÅRETS ANDESPIL
I SKAMSTRUP FORSAMLINGSHUS

FREDAG DEN 4. NOVEMBER
KL. 19.00
Vi spiller 20 spil om ænder
og har selvfølgelig sidegevinster.

DØRENE ÅBNES KL. 18.00

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
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Mølledagbog 2016
31.03.16 Besøg af minikonfirmander.
05.05.16 Besøg af en forening. 26 personer i mølle og café. Samtidig hasteindkaldt arbejdsdag, så vi kunne få den nymalede og renoverede persebom på
plads igen. Nu er der også sat sejl på. Så er vi klar til at prøvekøre mølleriet
ved lejlighed.
22.05.16 Så er årets første mel malet. Ca.21 kg. I dag var der vind. Det ser
der ikke ud til at være de næste par uger, så det var med at tage chancen.
Desværre gik sigten i stykker. Noget med strømmen. Det kan vist nemt fixes.
Vi havde 6 gæster selv om vi jo egentlig ikke har åbent endnu. Hyggeligt.
28.05.16 Det er altid dejligt at have besøg af andre møllefolk. I dag havde
en flok fra Frilandsmuseet fundet vej her ud. Nogle hyggelige timer, hvor det
ikke så meget er det tekniske i møllen, det handler om. Mere noget om hvordan foreningen fungerer. Desværre ville vinden ikke være med i dag. Samtidig havde vi arbejdsdag, hvor der blev luget ukrudt, og der blev lagt dræn på
siden af loftet på karnapperne. Nu løber der ikke mere vand ned langs siderne. I de seneste uger er tagpapbelægningen blevet renoveret, og der er blevet lagt små drænende sten på.
Juni 2016 Vi har fået sponseret 2 flotte bord/bænksæt til møllebakken af
Silvan i Holbæk. Vi fik dem usamlet, men torsdagsholdet gik straks i gang
med at samle dem. Det er to meget kraftige borde. Dem flytter man ikke lige
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Da disse borde ikke er lige til at flytte
hver gang der bliver slået græs, har vi besluttet at lægge fliser under dem. Vi var
så heldige, at en af de frivillige lige havde
fået en masse SF-sten i overskud. Så er
der vist arbejde til en hel arbejdsdag igen.
Kender vi en brolægger?
Vi har fået sat to bomme til heste
op på bakken. Nu kan rideskoler og
andre til hest ride til mølle og tage
sig et lille hvil.
20.08.16 Besøg af 40 gæster fra en anden
kommunes frivillige foreninger. De blev vist
rundt, og vi serverede kaffe og møllekringle
udendørs. Desværre ville vinden ikke hjælpe med at vise, at vi kan male mel.
På grund af to helt nymalede vinger kunne vi ikke sætte sejl nok. Regnen truede i det fjerne, men holdt sig væk.
21.08.16 Anmeldt besøg af 12 pensionister på kulturel tur.

Som nævnt i dagbogen har vi fået fliser til
at lægge under de nye bord-bænksætvi mangler bare et par frivillige,
som vil stå for opgaven.
Det vil være dejligt at få dem lagt i efteråret,
men opgaven kan også vente til foråret.
Det drejer sig om 2 firkanter på 3 x 3 m.
Har du lyst til at være tovholder eller bare hjælpe med
opgaven, er du velkommen til at kontakte
Bjarne på tlf. 20 32 83 04.
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Informationsaften
om julemarkedet
Mandag den 24. oktober
kl. 19.30 i møllehuset.
*Hvordan planlægger og gennemfører vi julemarkedet?
*Hvor kan du være med?
*Hvem gør hvad og hvornår - før og under markedet?
*Hvilke opgaver er der - store og små?
*Fordeling af ansvarsområder samt evt. nogle detailopgaver.
Vil du være en del af årets julemarkedsfællesskab, eller kender du en, som
gerne vil? Så kom til mødet i møllehuset og bliv meget klogere.

v. Tine Munch
Hovedgaden 1, 4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 40 96
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SMÅKAGEBAGEDAG
onsdag d.16. 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. 2344 8428 evt. mail: formand@skamstrupmolle.dk
eller
Kari: tlf. 2176 0025 evt. mail: kari@business.tele.dk

”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.

7

Julemarked i den gamle mølle
Lørdag den 3. og søndag den 4.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
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Søndag 27. november afholdes det årligt
tilbagevendende ”Tænd lys-arrangement”.
Se program på www.Skamstrup-fso.dk

Søndag den 18.december
mellem kl. 11 og 15
sælger vi juletræer fra møllehuset
Nyd et glas gløgg eller kakao i huset,
mens vores ”mølle-julemænd” bærer træet ned til din bil.

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!

Entreprenør

Søren Handrup Jensen
Holbækvej 254, 4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 43 34
Mobil: 21 27 84 33
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Møllebanden
Møllebanden har i denne sæson været meget aktiv og fået rigtig mange opgaver fra hånden.
Henover vinteren har vi haft problemer med, at der trængte vand ned på magasinloftet fra jordlaget på omgangen. Vi har nu fået gravet jordlaget væk,
tjæret taget, lavet dræn så vandet kan løbe væk samt fået lagt filtersten
oven på taget. - Det ser ud til at virke og ser rigtigt fint ud.
I juni måned havde vi planlagt et kursus for møllersvende. Dette måtte vi
desværre aflyse på grund af for få tilmeldinger.
Fugerne imellem kampestenene på møllefundamentet ved køregangene er med
tiden blevet møre. De er nu ved at blive renset op og udskiftet. Desuden er
der monteret sålbænke på vinduerne på magasinloft.
Vinduerne på møllen sidder som bekendt udsat for vind og vejr. Det har betydet, at det har været nødvendigt at skifte bundstykket på enkelte af dem og
slibning og maling er vi i gang med.
En lille gruppe i møllebanden besluttede i forsommeren, at vi selv ville male vingerne og siden da har der været stor aktivitet.
Alle vinger er skrabet for løs maling, behandlet
med algefjerner, slebet, behandlet med grundolie og malet.
For at undgå at der kom maling på møllekroppen, har vi med en presenning udviklet et
"rullegardin", så det har været muligt at dække møllen af.
Det at male vingerne har været et langt forløb. Vi startede i begyndelse af juni, så det
har været et projekt, der har taget ca. 3 mdr.
Det har udover tekniske problemer, været en
konstant kamp imod vind og regn, men alle, der
har deltaget, har hele sommeren været friske til at være med, når vejret
har været til det.
Vi har samlet over sommeren brugt ca. 250 timer på at rengøre, slibe og male
alle 4 vinger.
En stor tak til alle der har deltaget.
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Det er nu også muligt at komme ridende til møllen og holde en pause på møllebakken, idet vi har fået monteret 2 bomme, så det er muligt at binde hestene.
Materialerne til hestebommene er sponsoreret af Lars Holst-Frederiksen,
Lindholtgården.
På grund af maling af vinger, har møllen det meste af sommeren kun
kunnet køre på halv
kraft. Det har betydet,
at vi desværre ikke har
fået malet så meget mel.
Det er dog lykkedes os
at få afprøvet foderkværnen. Vi har også
klargjort valsen i et forsøg på også at kunne valse foder. Ideen er at vi i perioder, hvor vi ikke har brug for at male mel i stedet kan lave foder. Ole Nielsen fra Katrinebjerg er velvilligt gået ind i projektet ved levering af korn.
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Mørkøv Maskinforretning A/S
Tlf. 59 27 50 16

Du er altid velkommen til at gå en
tur på møllebakken og nyde både
møllen og udsigten.
Kommer du forbi en dag, hvor
møllen kører, er du naturligvis
velkommen til at kigge ind
og få en snak med vores frivillige.
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Katrinebjerg Ridelejr´s forældreaften på Skamstrup Mølle
Under en ridetur sammen med Niels Clausen, kom vi til at tale om, hvorvidt
jeg med ridelejr-børn, kunne ride op til Skamstrup Mølle. Da Niels er i bestyrelsen, mente han godt det kunne lade sig gøre. Han ville gerne sætte nogle
binde-bomme op. Jeg snakkede om pandekager over bål, det fik han også arrangeret. Så kom ideen. Forældreaften. Sådan blev det.
Onsdag aften den 6. juli red en flok forventningsfulde børn af sted fra Katrinebjerg Ridecenter. Forældrene havde fået besked og mødte talstærkt
op. Det tog ca. tre kvarter at skridte/trave derop. Her stod forældrene og
søskende parate til at hjælpe med at holde de ponyer, der ikke lige syntes, at
det var ok at stå bundet. Der var jo dejligt græs!
Børnene lavede pandekager og drak sodavand. Forældrene fik kaffe/øl og
hvis de havde lyst, kunne de også lave pandekager. Vejret var heldigvis dejligt, så udsigten blev nydt. Nogle havde lyst til at se møllen indeni, så der var
rundvisning. Da alle havde fået, hvad de kunne spise/drikke, fik ponyerne
trenser (hovedtøj) på igen, og vi gjorde klar til at ride hjem. Oprydningen tog
Vivi og Niels sig af.
Turen var en stor succes! Så derfor….. Ugen efter måtte vi lige gentage det.
Også denne gang var det super godt, med ros fra forældrene. Flere gange
kunne det ikke blive til, men jeg håber, at det kan lade sig gøre igen til næste
år!
Til sidst en stor tak til Vivi og Niels for, at de ville bruge tid på os. Og tak til
møllelauget for, at de sagde god for arrangementet.
Hilsen Ann Dreyer, Katrinebjerg Ridecenter
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Mølleudflugt 2016
Lørdag 3. september var dagen for den årlige mølletur. Vi mødtes ved møllehuset og målet var Agersø. Første stop var Stigsnæs færgehavn og sejlturen
til Agersø tager kun 15 minutter.
Efter en kort gåtur fra havnen og
rundt i det nærmeste område, ankom
vi til møllen ca kl. 12. Her fik vi lidt
historie og en fin rundvisning af en af
de faste frivillige på stedet. Der bliver ikke malet mel på møllen, selvom
mølleriet er intakt på stedet.
Den første mølle på Agersø var fra
1750 og på et tidspunkt var der 3
møller på øen. Til den nuværende mølle har der tidligere været et bageri –
tilsvarende vores egen mølle.
Den medbragte frokost blev spist
udenfor og efterfølgende blev vi budt
på kaffe og hjemmebagt kage.
Efter endnu en gåtur, af lidt længere
distance, tog vi færgen tilbage Stigsnæs.
Traditionen tro blev dagen afsluttet
med socialt samvær. Denne gang var
det Vivi og Niels der lagde hus til.

Tak for husly og hyggeligt samvær.
Som altid hører vi gerne om I har nogle ideer til næste års udflugt.
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Kalender 2016 / 2017
Mandag
Lørdag
Fredag
Onsdag
Søndag

24.oktober
29.oktober
4.november
16.november
27.november

Infomøde
kl. 19.30
Arbejdsdag
kl. 9
Andespil
kl. 19
Bage småkager kl. 17
Arbejdsdag og klargøring
til julemarked
kl. 9
Tænd lys
kl. 16

Lørdag/søndag 3.–4. december
Julemarked

kl. 11-16

Vi ønsker alle
glædelig jul og godt nytår
2017
Lørdag 25. februar Arbejdsdag
Lørdag 25. marts
Arbejdsdag
Lørdag 29. april
Arbejdsdag

kl. 9
kl. 9
kl. 9

Husk at forslag til generalforsamlingen skal være
bestyrelsen i hænde senest 1. marts 2017

