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28. årgang 



Nyt fra redaktionen v/ Vivi 
 
Jeg prøver igen: 
 
 
 
 
 
 
Har du lyst til at være med til at formidle, hvad der foregår på og omkring 
Skamstrup Mølle og omegn - så henvend dig gerne til en fra bestyrelsen 
eller direkte til undertegnede på 
 

 tlf. 40 32 63 75 eller vivi.clausen@hotmail.com. 
 
Vivi Clausen  
 
Dead-line næste Vingesuset er d. 1. sept. 2019. 
 

Besøg hjemmesiden:  

 
www.skamstrupmolle.dk, som løbende opdateres 

 med de aktuelle aktiviteter. 

  at betale kontingent. 
 

Bankoverførsel: reg.nr: 1551    
kt.nr. 3555022190   

eller 
MobilePay: 81918 

 
 at opgive navn og adresse  

 eller medlemsnummer. 

 

MEDHJÆLP 
SØGES 



Fornyet styrke i samarbejdet med FSO* v/ Gitte 
 
I efteråret holdt de to bestyrel-
ser et fælles møde med fokus 
på samarbejde. Det var et 
godt møde, hvor vi dels fik 
hilst på hinanden, og dels fik 
bragt forskellige ideer om 
samarbejde op.  
 
De to bestyrelser har efterføl-
gende haft mulighed for at tale 

om ideerne, og der har været holdt et par møder i nogle arbejdsgrupper. 
 
Det er vigtigt for os at fortælle og vise, at vi nok er to foreninger, men at vi i 
sidst ende ønsker det samme for i byen/omegnen: Aktivitet, sammenhold, 
holde liv i Skamstrup. 
 
Vores første fælles projekt var fælles arbejdsdag og rengøringsdag for møl-
len og forsamlingshuset.  
Næste fælles opgave er et møde i skolestuen med koordinering af guider til 
både skolestuens og møllens åbningssøndage.  
Der ud over har vi aftalt at arbejde sammen om høstdagen, som også er 
sammen med Kirken, og sommerfesten med morgenkaffe på møllebakken.  
Tænd lys har vi været sammen om i alle årene, det har været arrangeret.  
 
Vi har hver vores informationskanaler til vores medlemmer. Dem vil vi i vi-
dest mulige omgang bruge, som det nu passer bedst på tværs af forenin-
gerne.  

I bladet 4440Smil (som udgives i post-
nummer 4440) har vi to sider fra 
Skamstrup. Som udgangspunkt har vi 
én side hver, men den overdrages til 
den anden forening, hvis man ikke har 
brug for den. 
 
Vi tror på et godt samarbejde det kom-
mende år. Der har kun været minimal 
udskiftning i vores bestyrelser. Det gør 
det hele lidt nemmere, når man ikke 
skal starte forfra hvert forår. 
 
* Foreningen Skamstrup og omegen 

 



På Dansk Møllerforenings hjemmeside: 
 

www.danskmoellerforening.dk/dansk-molledag 

 

kan du se, hvilke andre møller der ligeledes har åbent.  

 
 

16. 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 



  
 

Åbningstider 
2019 

Åbent hver søndag  
kl. 13.00 - 16.00 

Fra 5. maj til og med 20. oktober 
 

Særlige åbningdage 
Åbningsdag 5. maj, 

Dansk Mølledag 16. juni, 11-16 
Sidste åbningsdag 20. oktober 

   
 Entre: kr. 20,- pr. person. 

Børn under 15 år 
og medlemmer af møllelauget 

har gratis adgang. 
 
 

Der ud over er det muligt at booke et gruppe-
besøg på andre dage. Se vores tilbud på hjem-
mesiden. 
 
Kontakt vedr. arrangementer,  
spørgsmål med mere: 
Gitte Husballe  
tlf.nr. +45 23448428 
formand@skamstrupmolle.dk  

 



Invitation til mølleudflugt d. 27. juli v/ Bestyrelsen 
 
Igen i år inviterer vi til mølleud-
flugt med efterfølgende spis-
ning. Vi skal - som noget nyt - 
ud og besøge en vandmølle. 
Turen går nemlig til Tadre 
Mølle. 
 
Vi mødes lørdag 27. juli 2019 
kl. 13.30 ved Møllehuset i 
Skamstrup. Her fylder vi biler-
ne op og kører samlet til Tadre Mølle, hvor en af møllens frivillige viser os 
rundt og fortæller om møllens historie.  
Når vi har set os omkring giver møllelauget kaffe og kage.  
Der er som sædvanligt fælleshygge efter udflugten. Denne gang er det 
Ruth, der lægger hus til. Adressen er Skamstrupvej 78.  
I skal selv medbringe kød. Der bliver tændt op i grillen, og møllelauget 
sørger for drikkevarer samt tilbehør, som vil være salat, kartofler og brød.  
 
Af hensyn til planlægningen vil vi gerne vide, hvem der deltager.  
Tilmelding senest lørdag d. 20. juli 2019 - til Jens på telf. 61 74 76 35 

 

 

Mørkøv Maskinforretning A/S 
Tlf. 59 27 50 16  



Vi har fået nye merchandises v/ Gitte 
 
Et flot kaffelatte krus med den flotte mølle 
på begge sider. 
 
Kr.50,-  
 
En ølbrik-oplukker med blød skrid-
hæmmende bagside. 
 
Kr. 20,- 
 
 

 
Vi har også Mølleøl på lager - 
35 kr. pr stk - 3 stk for 100 kr. 
 
 
Vi arbejder for tiden på indkøb af nye  
t-shirts i flere forskellige voksen-størrelser. 
 
 



 



Arbejdsdag i Skamstrup lørdag d. 23. marts v/ Niels 
 
Som noget nyt har de 2 foreninger - Foreningen Skamstrup og Omegn  og 
Skamstrup Møllelaug - haft fælles arbejdsdag. 
 
Dagen startede med fælles morgenkaffe i Forsamlingshuset. 
Det var en hyggelig start på dagen med mulighed for at lære 
nye mennesker at kende. 
 
Der var mangeartede opgaver de to steder. I Forsamlingshuset var det 
den halvårlige rengøring, der var i fokus og på møllen skulle vi have løftet 
fliser og grus op på omgangen og vasket gulvet på kværnloftet. 
 

 
 
Vi fik heldigvis god 
hjælp til løftearbejdet. 
Finn kom med sin tele-
skopløfter og sammen 
med et par friske unge 
fyre fra SFO fik vi 
”gamle” flyttet materia-
lerne uden at få ondt i 
ryggen. 



Indkaldelse til  
 

GENERALFORSAMLING 
 

Onsdag d. 8. maj 2019 
 

i møllehuset. 
 
Ifølge møllelaugets vedtægter afholdes ordinær generalforsamling som  
angivet ovenfor med 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 d. 14. marts 2019 uden an-
mærkninger. 
 
Ad 7: 
På valg som bestyrelsesmedlem er Niels Clausen, Margit Møller Petersen 
og Flemming Rasmussen. 
 
Ad 8: 
På valg som suppleant er Ann Drejer. 
På valg som bilagskontrollant er Kirsten Jørgensen. 
 
Forslag til den årlige generalforsamling skal ifølge vedtægterne være ind-
leveret skriftligt til bestyrelsen senest d. 1. marts.  
 





 Formandens dagbog v/ Gitte 
  
Lørdag d. 7. oktober. En af møllens naboer ringede og fortalte, at der har 
været lys på vejen, siden vi havde møde for et par dage siden. Ud på ef-
termiddagen kørte jeg derop for at slukke det. Det var meget godt, fordi 
imens jeg stod ved møllehuset, blæste det op, og krøjeværket begyndte at 
sige underlige lyde. Det viste sig, at vindrosen slog på persebommen. Det 
lød ikke rart, og jeg ringede straks til Niels, som kom til, og vi fik fundet en 
midlertidig løsning, så det ikke fortsatte. Det er stadig uklart hvad pokker, 
der er gået galt.  
 
Torsdag d. 25. oktober. I aften har vi været til fælles bestyrelsesmøde 
med Foreningen Skamstrup og Omegn. Det var et godt møde, hvor vi så, 
hvem vi er, og talte om hvor vi kunne se muligheder for samarbejde. Der 
er flere ting, vi vil se nærmere på i mindre udvalg i starten af det nye år.  
 
Fredag d. 2. november. Andespil for fulde huse. Vi fik travlt da gæsterne 

blev ved med at komme til. Der skulle bruges flere 
stole og flere popcorn. En stafet måtte i byen efter 
flere sodavand, og vi fik solgt alle ”sneøl”. Lodder 
til pauselotteriet forsvandt som dug for solen - 
1800 lodder à 2 kr. Der var 4 præmier i hver af de 
9 serier, så der var også noget at gå efter. Det ser 
ud til at konceptet stadig holder. Eneste ændring i 
år var, at vi ikke selv havde bagt ret meget kage. 
Bagerlandsholdets træner havde fået Bagerskolen 
i Ringsted til at bage til os. Det samlede overskud 
kender vi endnu ikke. 

 
Lørdag d. 24. november. En arbejdsdag som så mange andre, men vi 
var mange i dag. Der var også nok at tage fat på. Der var opgaver både 
ude og inde. Midt på dagen fik vi besøg af møllebygger Jørn Nilsson, som 
kiggede på vores reparation af 
hattehjulet og fandt det OK med 
en enkelt mindre ændring. Nu er 
vi klar til at male mel. Der er kun 
”ét skud i bøssen” iflg. vejrudsig-
ten. Det skal blæse, men ikke 
regne på onsdag. Torsdag skal 
torsdagsholdet gøre rent. I møl-
lehuset fik vi lavet halvdelen af 
de bolsjer, vi forventer at sælge 
på markedet. 
 
 



Onsdag d. 28. november. ”Juhu!” så er der alligevel mel til julemarkedet, 
og vores reparation holdt. Vi har malet 40 kg meget flot mel i dag. Trods 
meget ustabil vind, gik det rigtigt fint. Det var ”eddike-koldt” at være i møl-
len. Da vi pakkede sammen, var lidt vand på trappen frosset til is. Sejlene 
blev taget af og skal nu lufte i Niels og Vivis stue, inden de pakkes ned for 
vinteren.* 
 
Søndag d. 2. december. I dag kunne vi godt have brugt flere hænder til 
klargøring før julemarked. Udgangspunktet i dag var ringere end de sene-
re år pga. den sene formaling af mel. Der var mange ting, der skulle laves 
i dag. Samtidig var der også lidt flere gøremål i møllehuset, fordi vi ikke 
havde pakket alle småkager. Vi havde jo en tidsgrænse kl.16.00, hvor 15 l 
kakao skulle være klar til ”Tænd-lys”. Der var ikke helt så mange deltage-
re som normalt. Det regnede, men vi fik tændt lyset på møllen. Der mang-
ler stadig en del mindre ting i møllen. Jeg håber, at torsdagsholdet kan nå 
dem. 
 
Lørdag d. 8. december. 
”Øv” for et møj-markedsvejr. 
”Waw” for nogle seje gæster vi har.  
På trods af vejret har der været  
utroligt mange gæster til julemarked  
i dag. Vi tæller dem ikke, men der har  
været ret tæt stort set hele dagen.  
Der er solgt så godt, at nogle ting gerne må blive suppleret til i morgen. 
Der er solgt 700 æbleskiver, så vi må få et par stykker til at bage lidt flere 
til i morgen.  
Til gengæld er der kun solgt ganske få brunkager. Det er skidt, når der til-
lige bages i møllen. Det er umuligt at regne med noget som helst omkring 
vores marked. 
 
* - og nu ligger de i møllehuset og er klar til den nye sæson. 

 

 

 



 Søndag d. 9. december. Udsolgt af spiseli-
ge ting. Det er længe siden, det er sket på 
så godt som alle områder. På to dage: 100 
sigtebrød, 7,5 kg figner og dadler, mindst 
100 æsker småkager, 10 kg bolcher, 880 
karameller og 1200 æbleskiver, en hel del 
marmelade, dessertøl, mølleøl, æblemost og 
meget mere. Derudover er der også solgt 
godt i nissekategorien. Det var nemt at pak-
ke den del ned. Når jeg af og til skulle op 
eller ned igennem møllen, måtte jeg kante 
mig igennem gæsterne. I dag kunne vi godt have brugt en tilbygning.  
Der var biler parkeret alle vegne. Kirkens parkering var ikke helt nok på 
denne side af kirken. Graveren måtte holde og vente på at komme ind i 
sin garage efter en køretur.  
Omsætningen kender jeg endnu ikke, men alene på MobilePay er der ind-
betalt 10.500 kr. Jeg håber, det giver et pænt overskud. 25 frivillige har 
ydet en stor indsats både før, under og efter markedet. 
 
Lørdag d. 26. januar. Så var det den første arbejdsdag i år. Denne ar-
bejdsdag er ofte blevet aflyst pga. dårligt vejr eller ferier. Det sneede. da 
vi skulle mødes, så forventningen var faktisk ikke så stor til fremmødet. 
Heldigvis var der kaffe nok på kanden og flere kopper i skabet, for vi end-
te med at være 10 personer. Det var oprindelig tanken, at der skulle køres 
borde og andre ting fra julemarkedet ned til møllehuset, men sådan noget 
skal man bare ikke bøvle med i snevejr. Der er jo altid andre opgaver man 
kan kaste sig over, så alle fik noget at lave alligevel.  

Flere gange i løbet af 
formiddagen så vi børn 
og barnlige sjæle trække 
en bobslæde op ad bak-
ken og nyde de få centi-
meter sne. Der er dejligt 
at møllebakken kan bru-
ges til flere formål. 

 
 

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! 

 
 
 



Et traditionsfyldt julemarked med fornyelser v/ Gitte 
 
 Hvert år når vi går i gang med planlægningen af julemarkedet, 

spørger vi hinanden: ”Er der noget der skal laves om, forbed-
res, eller tilføres?” 

  Det er svært at komme på nye idéer efter så mange års marke-
der. Samtidig ved vi fra vores gæster, at vi ikke må lave for me-
get om. Der er mange traditioner forbundet med vores marked, 
og dem skal man være varsom med at røre ved. 

 
Vi lod alt være ved det gamle, men  
tilførte lidt nyt. Den ene ting var ved  
at tage pusten fra os. - Den anden blev  
muligvis ikke bemærket af alle. 
 
Vi lancerede en lille konkurrence op igennem møllens 
etager. Familier, par, grupper skulle samle 16 små sedler 
med halve ordsprog. De var placeret i bægre imellem varerne. 

Tilbage i caféen med en kop varm gløgg ved siden, var det tid til at sætte 
de 8 korrekte ordsprog sammen. På vej ud af møllen kunne man så få en 
præmie. Det blev så godt modtaget af både børn og voksne, - langt bedre 
end forventet. Vi havde lavet 40 opgavesedler på forhånd, men vi endte 
med ca. 140 sedler i løbet af weekenden. Det kræver jo også lidt flere 
præmier end forventet. Alle gik op i det med liv og sjæl. Det skal helt sik-
kert gentages til næste år, måske med et par yderligere fornyelser. 
 

 Julen handler ikke så meget om at åbne vores gaver  
som at åbne vores hjerter – Janice Maeditere 

 
Den anden nye ting var et hyggeligt besøg af en stor flok nisse-

klædte heste og ryttere fra Katrinebjerg Ridecenter om søndagen. Det 
var et flot syn at se de røde/hvide/grå ryttere komme i en lange række op 
ad møllebakken. De samledes uden for møllen, hvor en god del gæster 
var kommet ud for at hilse på dem. Her brød vi en tradition ved at lade no-
get foregå uden for møllen. Det er muligt, at vi ikke fik tydeliggjort, at der 
skete noget på det tidspunkt. Vi hå-
ber at få besøg igen til næste år. 
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Slå ikke større brød op ... 
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Alting er let, når ... 





Møllebanden v/ Niels 
 
Efter at vi sidste år fik tjæret møllen og fik repare-
ret hattehjulet, så møllen atter kan male mel, er 
der i 2019 nye, såvel som udskudte opgaver, vi 
skal i gang med. Lysten til hele tiden at være på 
forkant med vedligehold af møllen har vi stadig-
væk, men vi må erkende, at det kniber med resur-
serne til, at vi kan nå det hele. 
 
I 2019 kan vi nok ikke forvente en så fin sommer 
som sidste år, men vi håber dog på perioder med stabilt vejr, idet vi bl.a. 
har mange og store maleopgaver: 
 

 møllen og vingerne skal algebehandles 

 derefter skal krøjeværk og vinger males 

 kampestenssokkel på omgangen og kampestensvægge på ma-

gasinloftet skal males 

 døre og vinduer skal repareres 

 fliser skal lægges under trapperne på omgangen, så der ikke 

slæbes grus og jord ind i møllen. 
 



Torsdagsholdet v/ Niels  
 
Torsdagsholdet er en lille gruppe 
møllebande-medlemmer, der mø-
des i møllehuset hver torsdag for-
middag.  
Ud over hyggeligt samvær påta-
ger vi os forskellige vedligeholdel-
sesopgaver, så møllen fortsat kan 
stå som et pænt vartegn for 
Skamstrup. Nogle dage kører vi 
måske 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:  Bjarne Bach      Tlf. 20 32 83 04 
    Alleshavevej 13 
    4593 Eskebjerg 
    mail: bach@mail.tele.dk  
 

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

  Bestyrelsesmedlemmer: 
    Flemming Rasmussen  Tlf. 40 35 71 83 
    Grydebjergvej 30 
    4440 Mørkøv 
    mail: ulkestrup@mail.dk 
 

    Jens Munch-Steensgaard Tlf. 61 74 76 35  

    Langevang 1, Stigs Bjergby 
    4440 Mørkøv 
    mail: langevang1946@gmail.com 
 

  Suppleanter:   Ruth Sørensen      Tlf. 24 95 02 82 
    Skamstrupvej 78 
    4440 Mørkøv 
 

    Ann Dreyer    Tlf. 22 12 40 22 
    Katrinebjerg 3 
    4440 Mørkøv 
    mail: katrinebjerg@katrinebjerg.dk 
 
 

  Hjemmeside:  skamstrupmolle.dk 
 



 
 
Årets aktiviteter* 
 
 
Sæsonåbning:   5. maj kl. 13 - 16. 
 
Generalforsamling: 8. maj kl. 19.30 i Møllehuset. 
 
Landsmølledag:  16. jun. kl. 11 - 16. 
 
Ridelejrbesøg fra 
Katrinebj. Ridecenter: 3., 10. og 17. juli kl. 19. 
 
Mølleudflugt:  27. juli - se invitation på s. 6. 
 
Høstgudstjeneste + 
åben mølle:  8. sept. kl. 10 i kirken og derefter hyggeligt  
    samvær på møllen. 
 
Sæsonslutning:  20. oktober kl. 13 -16. 
 
Andespil:   1. nov. kl. 19 i Skamstrup forsamlingshus. 
 
”Tænd-lys”- 
arrangement:  1. dec. kl. 16. 
 
Julemarked:   7. og 8. dec. kl. 11 - 16. 
 
 
Arbejdsdage - kl. 9.: 27. apr., 26. maj, 29. jun., 25. aug., 28. sep.,  
 26. okt., 23. nov., 1. dec. 
 

* Møllen og skolestuen holder åbent hver søndag kl. 13 - 16  
i perioden 5. maj til 20. oktober. 


