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Nyt fra redaktionen v/ Vivi
Jeg har måttet sige farvel til min gode redaktionskollega Helga, som ikke længere har mulighed for
at afse tid til dette interessante job.
Stor TAK til Helga for godt og konstruktivt samarbejde.

MEDHJÆLP
SØGES

Derfor spørger jeg dig:
”Vil du ikke nok hjælpe mig næste gang, Vingesuset skal udkomme”?
Det er altid rart at være mindst to til at bestemme indhold og udseende.

Hvad der ”kræves”?
”GÅ-PÅ-MOD” og LYST til at formidle, hvad der foregår på og omkring
Skamstrup Mølle.
Vivi Clausen
PS! Denne gang har jeg fået hjælp af Niels Clausen
Dead-line næste Vingesuset er d. 1. sept. 2018.
Besøg hjemmesiden:

www.skamstrupmolle.dk, som løbende opdateres
med de aktuelle aktiviteter.



at betale kontingent.

Bankoverførsel: reg.nr: 1551
kt.nr. 3555022190
eller
Mobilpay: 81918



at opgive navn og adresse
eller medlemsnummer.

Lad os stå sammen om møllen! v/ Bestyrelsen

Vi er en lille gruppe, bestående af bestyrelsen og få aktive medlemmer, der forsøger at
passe og vedligeholde møllen, så den fremstår som




et levende historisk mindesmærke,
et samlingssted for landsbyen
en turistmæssig attraktion for offentligheden.

Ved dette års generalforsamling er vi desværre i den situation, at vi siger
farvel til 2 bestyrelsesmedlemmer, der igennem mange år har ydet en
stor indsats, men ønsker at træde et skridt tilbage.
Det betyder, at der skal nye kræfter til i bestyrelsen. Det kræver ikke særlige kvalifikationer, men kun lysten til at være med. Så skulle det være
noget for dig at være en del af fællesskabet omkring Møllen, kan du kontakte undertegnede.
Niels Clausen, tlf. 52 17 51 24 eller mail: nielsclausen53@gmail.com

Invitation til mølleudflugt d. 1. sept. v/ Bestyrelsen
Igen i år inviterer vi til mølleudflugt med efterfølgende spisning.
Det bliver d. 1. sept., hvor vi skal ud og opleve en af Sjællands fine møller
og efter hjemkomsten tændes der op i den store grill og dækkes op til
fællesspisning.
Pt. er alle detaljer ikke på plads,
men dagens program bliver annonceret på møllens hjemmeside
(www.skamstrupmolle.dk)
- så husk at kikke her.

Mørkøv Maskinforretning A/S
Tlf. 59 27 50 16

17. JUNI
MØLLEN
ER ÅBEN
KL. 11-16
Let frokost, kaffe og kringle
- samt øl og sodavand kan købes.
Der vil være aktiviteter for både voksne og børn:


Rundvisning med de hvidklædte møllere



Pandekagebagning over bål



Træk-ture på en af Katrinebjerg Ridecenter’s ponyer



Hesteskokast på møllebakken

På Dansk Møllerforenings hjemmeside:

www.danskmoellerforening.dk/dansk-molledag
kan du se, hvilke andre møller der ligeledes har åbent.

Jeg nyder synet af møllen v/ Margit
Møllen og kirken er noget af det, der
gør Skamstrup til noget særligt.
Som borger i et samfund, hvor staten tager sig af de fleste kulturværdier, er det aldrig faldet mig ind, at
jeg kunne gøre noget.
Ergo fik jeg en henvendelse fra møllen om at deltage - med nogen forbløffelse!
Senere kom tanken om, at jeg ikke
er indehaver af særlige talenter for
møllebevarelse - således havde jeg
mange forbehold. Men så kom tanken: ”Nyder du ikke at se på møllen?”. Svaret er ”Ja” og ingen forlanger mere end god vilje og mod på
opgaven.
- Altså slog jeg til, og nu er der gået et helt år.
Det at følge årets gang med de opgaver, der bydes på, har været sjovt
og lærerigt. Når det foregår sammen med mennesker, der er engagerede
og venlige, bliver man bare klogere og bedre.
Har jeg lært det hele? Næh - nej. Der er heldigvis en masse at lære endnu.
Dette år skal møllen tjæres, hvis vejret vil. Det er et stort arbejde, men
tænk hvilken fornøjelse, når den står smuk og statelig. Måske er du en af
dem, der kan tænke: "Jeg var med."
Nu tør jeg så bede dig med: Det er ikke et job - du skal ikke præstere andet end lyst til at være med. Vi har brug for mennesker af alle slags. Måske kan du røre i en spand maling, feje et gulv, lave reparationer eller
bage en kage. Fra den mindste ting til den største, DU er velkommen.
Vi kan hverken inddrive skat eller få en fredning, så vi har kun hinanden.

Lad os stå sammen om landsbyens mølle.

Du er velkommen til at høre mere torsdag formiddage og sidste lørdag i
hver måned, hvor vi er på møllen fra kl. 9.00 - til vi er færdige med dagens opgaver. Du kan også ringe eller skrive til os - se vores kontaktoplysninger bagerst i bladet. Ønsker du et besøg? - så kommer jeg gerne.
For at give et billede af noget af det, vi laver - vil jeg fortælle om julemarkedet.

I 2017 skulle jeg stå for cafeen.
OK indrømmet, jeg var temmelig
nervøs.
Det viste sig, at et tidligere medlem af bestyrelsen, havde lavet
en ”køreplan”.
Tænk det gik … Selvfølgelig
lærte jeg, at der var ting, jeg vil
gøre anderledes næste gang.
Men det var morsomt og hyggeligt. Alle hjalp mig og hørte tålmodigt på mine - ikke altid - begavede spørgsmål.

Uddrag af ”køreplan”










Gør brug af ...
Frosne æbleskiver l...
Husk at tage lidt ...
Husk folie og grydelap ...
Husk de bakker som ...
Start i god tid …
Der skal sættes ...
Der skal varmes ...
Ovnene tændes ...

De mennesker, der tilbyder os en hånd af og til, gør også en forskel.
Vore aktiviteter får et ekstra pust udefra.

Nyt vedr. besøg i møllen v/ bestyrelsen
Besøg Skamstrup Mølle
I år vil møllen kun have to faste åbningsdage i sæsonen. Det er Dansk
Mølledag d.17. juni, og høstdagen d. 9. september. Der arbejdes de fleste torsdage på møllen om formiddagen. Du er også velkommen der.
Der ud over vil der være åbent efter aftale fra 1. maj til 30. september.

Besøg Skamstrup Mølle som gruppe
Et historisk indblik i en bid af Dansk bondekultur før industrialiseringen.
Almindeligt besøg: ca. 1 time
 Guidet tur i møllen.
 Arbejdende mølle.
 Medbring selv øl; vand, kaffe.
 Mølleriet kører (vingerne drejer rundt og vi maler mel, hvis der er vind

til det).
Pris kr.30 pr. person over 16 år.

Ekstra ting der kan tilkøbes:


Billedserie med gennemgang rundt om en
pc-skærm, om restaureringen og branden.
Kr.5,00 pr. person.
Beregn 15-20 minutter.



Bage bål-brød eller
pandekager.
Børn og voksne.
Kr.10,00 pr. person.
Beregn 15-20 minutter.



Sandwich. Kr. 20,00 pr. person.



Kaffe og møllekringle
kr. 20,00 pr. person.
Møllehuset kan benyttes.
Beregn 30 minutter.



Stor kulgrill kan efter aftale
stå til rådighed.

Bryllupsfoto inde i møllen.
Det er altid tilladt at bruge møllebakken til fotografering.
Men man kan også få gode
romantiske billeder inde i møllen.
Vi tilbyder:


Rød løber ved indgang.



Fotomulighed inde og ude.



Et møllemedlem er til stede,
og assisterer fotograf og
brudepar.
Medbring selv champagne,
vand osv.





Det er muligt at køre helt op
til møllens indgang. Også i
gamle biler eller hestevogn.

Pris kr.200,00

Minder fra møllens aktive tid v/Gitte
Jens Falster er pt. den ældste borger i Skamstrup. Med hans 92 år kan han
huske møllen tilbage fra den gang, den var en del af landbruget og byens
hverdag. Jens er min far, og jeg har talt lidt med ham om, hvad han husker.
Han er født og opvokset på en gård udenfor Skamstrup, Perlen.
Da far var en stor dreng, var det Møller Rasmussen og Dorthea, der var
møllerpar. Rasmussen var således også møller under krigen. Områdets
landmænd skulle aflevere alt deres hvede til en kornhandler, som gav det til
statens kornlager. Det skulle bruges til de tyske soldater. Det kunne dog
ske, at der var lidt hvede, som havde gemt sig i en krog, og så kunne man
spørge Rasmussen, om han ville male lidt mel. Det var han ikke meget for,
men det gik nogle få gange - med en klar besked om at holde kæft med det.
Straffen var i mildeste tilfælde fængsel til både mølleren og farfar.
Når man ikke havde hvedemel, måtte man bruge bygmel, men det lavede
farfar selv på gårdens foderkværn. Det blev malet fint og sigtet. Det var en
meget fin sigte lavet med menneskehår. En rund sigte med høje sider. Den
var almindelig i husholdningen, da man normalt sigtede melet. Det er lidt
usikkert, om der har der været en sigte i møllen, sådan som vi har nu. Vi
fandt ikke nogen, da vi startede renoveringen. Den kan være fjernet af den
mand, vist nok en udlænding, som boede i møllen af og til i 2-3 år på et tidspunkt efter, den var stoppet med at male Han ville sætte den i stand som
bolig, men det blev ikke rigtigt til noget. Den var utæt allerede den gang.
Perlen fik lagt strøm ind i 1915. Far mener, at det nok er i den forbindelse,
at de fik en foderkværn på gården. Derfor kørte de kun til møllen for at få
lavet foder, hvis strømmen svigtede. F.eks. når ledningerne faldt ned i
stormvejr. Strømsvigt varede kun nogle få dage. Far kan ikke huske, at der
skulle have været el-kværn på møllen. Vi har en stående, som måske kan
sættes i stand, men den er af noget nyere dato.

En fastvogn i stil med denne blev brugt til at fragte sække med korn.

I øvrigt var Perlen den eneste gård med telefon i Lille Lindholt i nogle år.
Det kunne godt være problematisk, når telefonledninger faldt ned i stormvejr. De blev stjålet. Hvis man skulle have strøm eller telefon lagt ind efter
krigen, måtte man selv skaffe kobber til ledningerne. El ledninger turde
tyvene ikke tage, men telefonkabler var der ikke strøm i. Det har vel ikke
flyttet sig så meget. Ledninger stjæles stadig for kobberets skyld, men vel
mest i hele ruller.

Møllen
anno 1949
hvor det er
tydeligt,
at man kører
rundt om.

Når de kørte til mølle var det typisk med en fastvogn med to Frederiksborg heste og 5-6 tønder (5-600 kg) korn på ladet. Vejen fra det oprindelige møllehus og op var ret stejl, så der skulle trækkes til. Man afleverede
kornet og kørte hjem. Hvis der havde været vind, kunne man hente det
dagen efter. Som han husker det, skulle det ikke blæse ret meget, før den
kunne male. Den kunne med kværn på dreje lige så stille rundt med lidt
vind. Det er desværre ikke tilfældet med vores nuværende mølle. Den
skal have god vind for at producere noget.
Perlen havde 3 spand heste. Da de ikke kom på møllebakken så tit, var
de ikke vant til vingernes susen. Man kørte rundt om møllen og ind fra øst
- og ud mod vest ned mod byen. Når vingerne stod fra syd-vest til nordvest, kunne hestene blive skræmte, når de kom ud under møllen. Det gik
samtidig meget ned ad bakke ned til bageriet, og med godt læs på vognen
kunne det godt være, at køretøjet først var under fuld kontrol omkring bageriet.
Perlen fik traktor i 1948, men den har aldrig kørt til mølle.
Selv om far har været med til at køre korn til møllen, skulle det vare mange år før han så den indvendig. Det var nemlig ikke tilladt for børn at komme i møllen. Da vi i 1992 startede restaureringen, så han faktisk møllen
indvendig for første gang.

Møllen er flyttet fra en gård nogle kilometer vest for Skamstrup på gården
Birgitte Høj. Der var også bageri til der. Det synes som et sjovt sted at
lægge et bageri. Der var langt til alle kunder. Det var åbenbart ikke noget
problem. Der kørte brødvogne rundt i området fra 3 bagerier. Da møllen
blev flyttet til Skamstrup, skulle bageriet i Skamstrup aftage melet. Der var
så i mange år også samme ejer af mølle og bageri. Da møllelauget overtog møllen, var der en tinglyst klausul om, at bageriet skulle aftage mel.
Det gik jo selvsagt ikke i et moderne bageri. Det er nu slettet af tingbogen.
Far husker, at møllebakken altid (som nu) var en populær kælkebakke.
Det var godt at køre ned mod dyvelfabrikken (mod nord). Der ligger nu en
lang hvid lade. Den var der ikke den gang, så det var mere sikkert at køre
ned. Far og hans søskende brugte dog ikke bakken. De fandt gode bakker
på gårdens marker eller lavede en kælke-karrusel på isen på mosen. En
pæl igennem isen, et stort søm i toppen af pælen. Så bandt man et reb i
sømmet og fik nogen til at skubbe sig rundt. Der var en del børn i området
omkring Lille Lindholt. De havde det sjovt.

Der har været en mølle mere i Skamstrup. Stormøllen som lå på Sørningevej. Faktisk lige ved siden af det hus far bor i nu. Han kan huske at
Stormøllen var der, men ikke at den kørte. Han, hans brødre gik med andre op i møllen på vej hjem fra skole. Den var faldefærdig i lang tid, før
den blev taget ned. Erik og Knud Jørgensens far ejede møllen. En ældre
bror til dem blev slået ihjel af en vinge, da han uforsigtigt gik ud på omgangen.
92 års liv er mange år at holde rede på - og mange oplevelser. Jeg er
spændt på, om jeg har sat gang i harddisken i fars hoved, så der langsomt
kommer flere interessante ting frem i den kommende tid.
I så fald, skal jeg nok skrive om det.
Gitte

Formandens dagbog v/ Gitte
Lørdag d. 28. oktober. Samtidig med arbejdsdag har vi haft officielt
åbent, fordi der var loppemarked i Foreningen Skamstrup og omegn. Der
kom én gæst, men han var faktisk ikke til loppemarked.
Fredag d. 3. november. Det årlige andespil forløb i aften
helt som det skulle. Næsten fuldt hus af glade spillere. Igen
havde vi mange flotte præmier i pausespillet, og det var slet
ikke svært at sælge lodderne.
Onsdag d.15. november. I aften har der været møde om fibernet i Skamstrup i FSO regi. Det er Fibia, som har givet muligheden. Der skal dog
være et ret stort antal tilslutninger. Bestyrelsen kan ikke se, at vi har brug
for indlagt fibernet foreløbig, så vi vil ikke tilslutte os. Det koster en del
penge.
Onsdag d. 22. november. Småkagebage-aften startede noget omtumlet.
Da jeg skulle hente nøglen på skolen i Mørkøv kl.9.43, fik jeg oplyst, at
køkkenet var lukket pga. gnavere. Ups, hvad gør vi så. En hel del sms´er
og telefonkald senere havde vi ca. kl.10.44 fundet et andet skolekøkken,
vi kunne låne. Py-ha. Så fik vi alligevel lavet alle de mange småkager til
julemarkedet.
Søndag d. 3. december. Klargøring til julemarkedet er altid en heldagsaktivitet. Efter en samlet morgenkaffe fordeltes opgaver ude og inde. Til
varm frokost i møllehuset gøres status på opgaverne. Der skal hentes ting
og sager i butikkerne, når vi opdager at noget mangler. Nu er alt sat op,
varer pakket og prismærket, strøm trukket, gasvarmerne klar, og de varer,
som tåler fugt, er kørt op i møllen. Vi havde i år en ”bagkant”, der hed
kl.16.00, hvor der var ”Tænd-lys”-arrangement. Der var dog lidt at gøre
derefter også.
”

v. Tine Munch
Hovedgaden 1
4440 Mørkøv
Tlf.: 59 27 40 96

Tænd-lys” var i år koordineret af FSO, og
startede som altid på møllebakken. I år
havde vi lagt vores sang på møllens Facebook, så vi ikke skulle printe så mange
sange. Det er tusmørke, så det er en fordel
at se teksten på en telefon i stedet for papir. Det så ud til at virke, og de få papirer,
vi delte ud, fik jeg samlet ind igen. Nogle
”spillemænd” fra kirken spillede sidste år til
sangen. Faktisk havde vi ikke talt om det
med den nye præst (vikar), men hun havde
fået oplyst af menighedsrådet, at sådan var
det bare, så vi fik akkompagnement igen i
år. Dejligt.
Weekenden d. 9.-10. december.
Julemarked er to hårde dage for
de frivillige, men samtidig noget
vi ikke vil undvære. Der er liv og
glade dage i møllen, og der
snakkes på kryds og tværs. I år
havde en lokal gruppe af frivillige ”Lokalt.online” på Facebook
sørget for, at vi fik sponsoreret
et boost af julemarkedet på Facebook. Tak til Møblér i Mørkøv.
Jeg tror, at det var medvirkende til, at der var mange mennesker i møllen
hele tiden. Endnu et godt marked er gennemført.
Søndag d. 17. december. Juletræssalg ved møllehuset er vist ikke den
store indtægtskilde. Der blev solgt ganske få træer. Restbeholdningen er
lagt op til graveren som plejer at sælge en del.
Tirsdag d. 20. februar. Prins Henrik er blevet begravet. På møllen satte
vingerne sat i kors, og det store flag på mobilmasten på halv stang - som
foreskrevet af Dansk Møllerforening. Prinsen var protektor for Møllerforeningen.
Der har i perioden været arbejdsdag én gang om måneden, og torsdagsholdet har også været meget vedholdende. Det bliver for omfangsrigt
at skrive om alt, hvad der er lavet. De mere vigtige ting er omtalt i særskilte artikler. Eneste arbejdsdag, der blev aflyst, var d.24. feb. pga. kulde, da
de planlagte udendørs-opgaver kunne ikke udføres.

Møllebanden v/Niels
Foråret står for døren og i år håber vi bare, at vejret er med os, så det
bliver muligt at få udført de mange presserende opgaver, vi har:








Møllen skal tjæres. Se
på billedet - den trænger.
Murværket skal males
både indvendig og
udvendig
Vinger, krøjeværk,
døre og vinduer skal
repareres og males.
Rækværk og trappe
ved omgangen skal
repareres.

Derudover er vi i gang med at indkøbe nye sejl, så når vi når hen sidst
på sommeren, skulle møllen gerne fremstå som ved indvielsen i 2004.

Torsdagsholdet v/ Niels

Torsdagsholdet er en lille gruppe møllebande-medlemmer, der mødes i
møllehuset hver torsdag formiddag.
Ud over hyggeligt samvær påtager vi os forskellige vedligeholdelsesopgaver, så møllen fortsat kan stå som et pænt varetegn for Skamstrup. Nogle
dage kører vi selvfølgelig også med møllen.
Kunne du tænke dig at blive klog på møllens konstruktion, være med til at
udføre vedligehold, samt evt. at lære at køre med møllen – er dette måske
noget for dig.
Vi mødes alle torsdage kl. 09.00.
Kontakt for yderligere info: Niels Clausen, tlf. 52 17 51 24 eller
mail: nielsclausen53@gmail.com

Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Formand:

Gitte Husballe
Tlf. 23 44 84 28
Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv
mail: formand@skamstrupmolle.dk

Næstformand:

Niels Clausen
Tlf. 52 17 51 24
Lindholtvej 1
4440 Mørkøv
mail: nielsclausen53@gmail.com

Kasserer:

Hanne Bach
Alleshavevej 13
4593 Eskebjerg
mail: bach@mail.tele.dk

Referent:

Margit Møller Petersen
Tlf. 93 60 23 20
Skamstrupvej 23
4440 Mørkøv
mail: margitsegen@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Bjarne Bach,
Alleshavevej 13
4593 Eskebjerg
mail: bach@mail.tele.dk
Suppleanter:

Hjemmeside:

Tlf. 20 31 77 48

Tlf. 20 32 83 04

Ruth Sørensen
Skamstrupvej 78
4440 Mørkøv

Tlf. 24 95 02 82

Flemming Rasmussen
Grydebjergvej 30
4440 Mørkøv
mail: ulkestrup@mail.dk

Tlf. 40 35 71 83

skamstrupmolle.dk

v/ Lene og Erik Jensen
Holbækvej 339 - Knabstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59273019

Åbningstider:
05.15 - 17.30 Mandag - Fredag
06.00 - 15.00 Lørdag - Søndag

Dem med sigtebrødet!

Årets aktiviteter
Generalforsamling:

18. apr. kl. 19.30 i Møllehuset.

Sæsonåbning /
Landsmølledag:

17. jun. kl. 11 - 16.

Mølleudflugt:

1. sept.

Høstgudstjeneste +
åben mølle:

9. sept. kl. 10 i kirken og derefter hyggeligt
samvær på møllen.

Andespil:

2. nov. kl. 19 i Skamstrup forsamlingshus.

”Tænd-lys”arrangement:

2. dec. kl. 16.

Julemarked:

8. og 9. dec. kl. 11 - 16.

Arbejdsdage kl. 9.:

28. apr., 26. maj, 30. jun., 28. jul., 25. aug.,
29. sep., 27. okt., 24. nov., 2. dec.

Entreprenør

Søren Handrup Jensen
Nørreled 10, 4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 43 34
Mobil: 21 27 84 33

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
onsdag den 18.april kl. 19.30
i møllehuset
Ifølge møllelaugets vedtægter afholdes ordinær generalforsamling som
angivet ovenfor og med denne
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere og protokolfører
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab og evt. budget
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse
8. Bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
9. Eventuelt
Ad 4:
Årsregnskabet i sin helhed vil blive fremlagt på generalforsamlingen og kan
ses på hjemmesiden via link i invitationen til generalforsamlingen.
Bilagskontrol og saldoafstemning er foretaget den 15.februar 2018 uden
anmærkninger.
Ad 7:
På valg som bestyrelsesmedlem er Gitte Husballe, Bjarne Bach og Hanne
Bach.
Ad 8:
På valg som suppleant er Ruth Sørensen.
På valg som bilagskontrollant er Lisbeth Frimann.
På valg som bilagskontrollantsuppleant er Vivi Clausen.
Forslag til den årlige generalforsamling skal ifølge vedtægterne være
Indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1.marts. Der er ikke modtaget
forslag ved fristens udløb.

