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Igen to søndage
D.2. dec. og d.16 dec. Begge dage Kl.11-16.00
En hyggelig oplevelse for børn, voksne og ældre.
Jul i den gamle mølle.
Der dufter af gløgg og varme æbleskiver. Man lokkes af hjemme-lavede bolcher, småkager og marmelade. Man fristes af fine juleting. Du må have en af
de fine juledekorationer.
Her kan du købe både juletræet,
stearinlysene, og pynten dertil. Småkager og slik til juleaften. Vært/
værtindegaven finder du også her.
Alt i medens jule-musik stille flyder
til dine ører.
Børnene kan gå i børneværkstedet på loftet og hygger sig
med let håndværk.
Tag hele familien med til julemarked i Skamstrup Mølle.
Det bliver hurtigt en tradition.

Besøg møllens hjemmeside på:

www.skamstrupmolle.dk
Der kan du også læse ”Vingesuset”
og se alle kommende arrangementer

4. apr.

Efter d, 16. Dec, sker salg af juletræer fra huset ved
møllevejen. (hos Gert Grønnegaard
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Medlemstal historik

Mølledagbog

Hvordan ser det ud med medlems tallet , og hvor hører medlemmerne
hjemme. Ja det er et spørgsmål vi er blevet stillet flere gange. Medlemstallet har siden branden i 1999, været konstant højt, hvilket vil sige ca.
200 medlemmer. Fordelingen er også ret konstant som det ses på nedenstående skema.
Områderne dækker:
Skamstrup = byen og nærmeste omegn.
Lokale = Bennebo, Skellingsted, Sørninge, m.v..
4440 øvrige = Mørkøv by og nord for skovvejen.
ikke lokale = de resterende,
u-fordelte = slettede medlemmer(fraflyttet, udmeldte, m.v.).
Antallet af medlemmer vil i år sikkert nå de 200 idet der er nogle, som
opdager, at de har glemt at betale når Vingesuset kommer ud 2. gang.
I foråret uddelte vi Vingesuset til alle i Skamstrup og nærmeste omegn.
Det blev til ca. 100 ekstra blade. Det har vi faktisk fået en del nye medlemmer ud af. Der er nogle som er tilflyttet som gerne vil støtte med et
medlemskab – det er vi glade for.
For nuværende har vi fået 23 nye medlemmer i år.

Område:

2007

2006

2005

Skamstrup

51

43

49

Lokale

34

29

32

4440 øvrige

46

47

48

Ikke lokale

50

54

59

U-fordelte
Antal medlemmer
26

181

5

15

178

203

10. maj 2007
Ordinær generalforsamling. Er beskrevet i Extrasuset som tidligere er
udsendt.
21. maj 2007
Vi har haft fællesmøde med Foreningen Skamstrup og Omegn i Møllehuset med begge bestyrelser. Et godt møde, hvor vi prøvede at identificere, hvor der var samarbejdsproblemer, sådan som der blev givet udtryk for på generalforsamlingen. Resultatet var, at vi ikke har nogle problemer. Selvfølgelig er der altid nogle ting hver forening kan ønske gjort
anderledes, og det må vi så tale om. Vi aftaler nyt fællesmøde i oktober.
22. maj 2007
I dag har jeg vist en Amerikansk mand rundt på møllen. Jeg var tilfældigvis deroppe, da han kom forbi på cykel. Steven var i Danmark for at
finde sine rødder i Grenå. Det gik så nemt, at han fik tid til, at cykel
rundt på må og få i landet. Han kom fra Wisconsin. Der har nogle danskere været med til at bygge en vindmølle. Han var meget interesseret,
så vi brugte en time på rundvisningen. Han havde set andre møller på
sin vej, men synes at Skamstrup var flottest, og mest rigtige mølle. Der
var melstøv på gulvet, så man kunne se, at den blev brugt.
27. maj 2007
Juhuu så kom de nye sejl, og vi er begyndt at sætte dem på. Der er slået pressenning ringe i sejlet i stedet for reb-stykker, til at slå over
”fuglene” på vingerne. Hans og Gert er derfor begyndt at splejse runde
reb-ringe i hulderne. Der er 3 i hvert sejl, så det tager lige lidt tid. De
blev ikke færdige i dag.
28. maj 2007
Så er alle 4 sejl sat på. Desværre kan vi ikke afprøve dem i dag. Det er
totalt vindstille. Dejligt at se de flotte lyse sejl, som nu dækker hele vingen. De er syet efter disse vingers mål.
10.juni.07
I dag var jeg på dyrskuet i Roskilde for at fortælle om Møllen og Skamstrup, og alle vores projekter. Landliv a/s som arbejder med udvikling
på landet havde inviteret. I 3 timer fortalte forskellige aktive mennesker
om deres projekter på Sjælland.
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Det var meget varmt, og foregik i et telt. Jeg fik forskellige kontakter,
som måske kan være nyttige siden hen, samt et par idéer med hjem.
Det er dog svært at identificere sig med foreninger i ”Landsbyer” på
1000-5000 indbyggere, når vi i Skamstrup kun er ca. 100 husstande.
De andre er jo ikke rigtigt på ”landet”. ☺
En fredag i juni 2007
Møllerne Verner Nielsen og Otto Rasmussen fra Lundby Mølle har besøgt os i dag. De skulle hjælpe møllebanden med nogle gode råd
vedr. skallekværnen og rensemaskinen. Kværnen blev tilmed prøvekørt, og den virker. Dog er der stadig plads til forbedringer forskellige
steder i processen. Det afskallede spelt er dog så fint, at vi kan male
det. Jeg tror de fremmødte fra møllebanden havde en god dag i selskab med erfarne møllefolk. Jeg ved ikke, om der var hvede øl på bordet til frokosten hos Jens.
En torsdag i juni 2007
DR P4Sjælland´s (regionalradio) journalist Peter Steen kontaktede
mig efter mødet på dyrskuet med et ønske om, at lave en reportage
med mig fra møllen. Al omtale er bedre end ingen omtale, så vi mødtes på møllen i dag. Vi talte igen om hvorfor ”lille” Skamstrup kan blive
ved med at starte og gennemføre store projekter (Møllen, Forsamlingshuset, skolestuen osv.). Bare jeg ikke har sagt alt for meget sludder. ..
15.september.2007
Hvor er det dejligt når andre møllelaug vil besøge os. Løve Mølle på
efterårstur kom forbi os i dag. Vi fik udvekslet mange erfaringer, og
idéer. Faktisk gik snakken så godt oppe i møllen, at vi næsten glemte
Ruth´s kaffe og æblekage i møllehuset. Vi sad tæt men godt i det lille
hus. Jeg glæder mig ofte over, at vi fik det bygget.

Mørkøv Maskinforretning A/S
Tlf. 59 27 50 16 .
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I år har vi også tænkt os at inddrage møllehuset til kagebagning,
samt bolcher-, og
Entreprenør
klejnekogning på åbningsdagene. Så også
her er der brug for hjælpere en times tid
eller to (ad Søren
gangen ;o)
)
Handrup
Jensen
Holbækvej
254, 4440 Mørkøv
At yde hjælp
på julemarkederne
er ikke
27 43
34
blot slid og slæb, Tlf:
men59
også
hyggeligt
samMobil:
21
27
84
33
vær med de øvrige hjælpere og så er det
sjovt og spændende at møde en masse
mennesker. Det er i hvert fald de tilbagemeldinger, vi har fået fra hjælperne, de tidligere år.
Så……. Kom og vær med. Det er hyggeligt, og vi har brug for din
hjælp.
Har du ikke tidligere været hjælper på vores julemarkeder, men
gerne vil prøve det ? Så tøv ikke! Du vil hele tiden danne makkerpar med en af ”de gamle rotter”, som vil hjælpe og vejlede dig, så
også du får en hyggelig dag ud af det.

Ring til Gitte 59275391 eller send en
E-mail: gitte@skamstrupmolle.dk

STØT VORE SPONSORER
DE STØTTERJyderup
OS! Centret
4450 Jyderup
Tlf:
59276700
Fax:
59276605
Mail:
Jyderup@spks.dk
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Hjælpere og ting til julemarkedet.
Alle vores julemarkeder har været store succeser. Dette kan vi i
høj grad takke de mange mennesker for, som hvert år frivilligt
har hjulpet os både før, under og efter julemarkederne.
Denne linie vil vi selvfølgelig gerne fortsætte. Men det kan vi kun, hvis vi stadig kan regne med have tilstrækkelig frivillig arbejdskraft.
Vi skal bruge hjælpere til at fremstille eller skaffe en masse ting
til at sælge. ( håndarbejde, nisser, engle, småkager, marmelade,
æbleskiver osv osv. )
Vi skal også bruge hjælpere sidst i november til at lægge nogle timers arbejde i skoven, så vi kan få juletræer, samt hjælpere til
klargøring dagen før, og på selve markedsdagene.
Vi håber derfor på jeres opbakning, og vil gerne bede jer om at
GIVE TILSAGN OM HJÆLP allerede nu (mens I husker det ☺)
eller senest i begyndelsen af november således, at vi i god tid ved,
hvad vi har at gøre godt med.
Fortæl os også i hvilket omfang du kan eller vil hjælpe, samt hvad
du gerne vil hjælpe med.
Har du gode ideer til juleting vi kan fremstille, eller har du forbindelse eller kendskab til fordelagtige indkøb af juleting, som er lette
at sælge, er vi meget interesseret
i at høre om det.
På den måde har vi mulighed for at
bringe lidt fornyelse ind i vores
julemarked hvert år.
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19.september.07
Så har vi haft debatmøde i Møllelauget i Forsamlingshuset i forlængelse af generalforsamlingen. Se artikel andet sted i bladet.
Hver torsdag, hver uge, siden sidste dagbog
Én, to, tre eller flere arbejder én, to, tre, eller flere timer på møllen hver
torsdag. De hygger sig, slider, slæber, bander, drikker kaffe mm. J, og
sørger for at møllen både udvikler sig inventarmæssigt, og vedligeholdes.
Hvor de svinger værktøj kækt.
Folk, I skylder dem respekt.
(nå ja, det er jo snart julemarked….)
Gitte Husballe

Entreprenør & Maskinudlejning
Rendegraver 4X4
Minigravemaskine med div. Skovle
Hydraulikhammer og jordbor 15-30 cm
Traktor med kost
Traktor med brændeflækker
Pladevibrator 30-300 mm
Jordraket underpresning under vej
Diamantboring 10-300 mm
Honda havefræser
Solvej 65 4440 Mørkøv
Tlf. & Fax: 59 27 54 88
Mobil 30 45 88 88
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Entreprenør og
Focus
Mørkøv
Tlf: 59 27 51 62
Alt i spil-

Støt vores
Annoncører !
De støtter os

B e n n e b o v e j 7 4 4 4 0 M ø r kø v
Tlf: 59 27 40 05
Fax: 59 27 41 90
Besøg vores nye vinleverandør

VinJensen
På: www.vinjensen.dk
6
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Sæsonafslutning/Familiedag.

Møllebandens virke.

Søndag d. 14. Oktober var dagen, hvor vi afsluttede sæsonen med
åben mølle. Og sikke en søndag! Alle betingelserne for at det skulle
blive en god dag var til stede. Vejrguderne gav os præcis det vejr
vi gerne ville have, hvilket vi formoder også var årsagen til det relativt høje besøgstal (ca. 120 betalende + børn). Solen skinnede fra
en klar himmel, og vinden blæste ikke for meget og ikke for lidt, så
vingerne og kværnen kørte næsten konstant i hele åbningsperioden, så der blev virkelig malet en del mel, og aldrig har vi solgt så
meget frisk mel på én dag i sæsonen. Ca 50 kg. Hvedemel og 20 kg.
speltmel
Ud over, at de mange besøgende således kunne se på aktiv mølledrift, kunne de også forlyste sig med et spil ”krolf” på græsplænen
omkring møllen. (spillet er en blanding af krokket og golf). Til at
vejlede og holde styr på reglerne i dette spil, havde vi fået assistance fra Dansk krofl union (Tænk jeg vidste ikke at der var noget der hed sådan). Der ud over kunne børnene lave karsemøller,
og drager samt bage sig en dejlig pandekage over bål af de dertil
udleverede materialer til pandekagedej.
Når man var åndelig mæt af aktiviteterne på møllen og møllebakken, kunne man varme sig i caféen over en kop kaffe og stille sulten af med pølser eller hjemmelavede frikadeller og rugbrød og
sidst men ikke mindst kunne de besøgende lade sig transportere en
tur rundt i vores dejlige by og landskab i hestevogn.
Alt i alt er det mit indtryk, at det var en herlig dag, hvor både de
besøgende, og os der var hjælpere kunne tage hjem med en positiv
oplevelse i bagagen.

En lille men ganske effektiv gruppe har fået sig en næsten fast
rutine med at mødes onsdag eller torsdag i næsten hver uge til
arbejde og ikke mindst hyggeligt samvær. Deres selvvalgte opgaver består mest i få lavet flere/nye mekaniske installationer og
forbedre på de eksisterende.

Gert G.
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For et par år siden begyndte vi monteringen af en skallekværn,
som vi havde fået fra Ulbølle Mølle på Fyn. Den skød fra sin nedstøbte lejebom i kælderen ved køregangen op gennem gulvet til
magasinloftet, hvor den blev monteret på gulvet med helt nyt kar,
fremstillet af vores ”træmand”. Trækket til den kommer fra broloftet med en lodret aksel samt remskiver og fladremme.
Det næste, der kom op var en tromlesorterer, placeret i kælderen
under loftet så kerner og skaller kommer lige fra kværnen ned og
bliver sorteret. Der forlyder dog ved denne proces et ønske om at
kunne få suget/ blæst de lette dele fra, da de fylder rigtig meget
i sækken, hvor der også kommer en del kerner med. Der henvises
til tidligere beskrivelse i Vingesuset af skallekværn, tromlesorterer og grynbrækker samt deres funktion.
Nu i den forgangne forårs- og sommerperiode kom turen til en valse, som er kommet til Skamstrup fra Nørre Jernløse Mølle. Den
er blevet grundigt sat i stand og malet, inden den blev løftet op
med talje - tung, som den er - til broloftet, hvor den så fik plads
næsten under trappen til kværnloftet, vel overvejet så den kunne
blive trukket af samme akslen, som trækker skallekværnen.
Det er også lykkedes at få drivkraften fra den lodrette aksel til
valsen ved hjælp af et vinkeldrev fra en grønthøster samt remskiver og remme. Den er blevet lettere prøvekørt og mangler kun
fastgørelse af en afskærmning. Den ser som alt andet, der er lavet i møllen rigtig flot ud. Dens funktion bliver næppe at valse
7

havregryn, men måske vil valsen skulle klemme kernerne før de males til mel og den kan evt. valse korn til foderbrug.
Næste igangværende projekt er opbygning af en elevator fra resterne af en fra det gamle frørenseri i Skamstrup. Den bliver placeret, så den kan transportere materiale fra sortereren i kælderen til magasinloftet, så det kan køre igennem skallekværnen igen.
Elevatoren er nu nok af lidt nyere dato, men falder godt ind i møllens øvrige inventar med sin konstruktion, som er næsten helt i
træ.
Sjovt nok er møllens inventar stykket sammen fra flere forskellige
steder, såvel som også møllen kommer ude fra, men fundament og
beliggenhed er stadig Skamstrup.
Skulle der være nogen blandt læserne, der kunne få lyst til at opleve arbejdet mv. sådan en hverdag, er man velkommen, hvis man
kikker ind, ligeså er man på arbejdsdagen, som er den sidste lørdag
i hver måned på nær enkelte undtagelser.
Møllebandekontaktudvalgsenestemedlem
Bjarne

Artikler fra ”Møllen”.
Skamstrup Mølle er jo ikke den eneste fungerende mølle med en
historie bag sig. Det er der rigtig mange møller i vores lille land,
som har, og som man kan læse om i bladet ”Møllen”, der udgives af
”Dansk Møllerforening”. Men det har slået os, at det ikke er ret
mange af vores medlemmer, som har lejlighed til at læse dette blad.
Derfor vil vi i fra næste år råde en smule bod på det, ved at bringe
udvalgte artikler om hvad der røre sig rundt omkring på disse mange møller.
Udvælgelsen af artikler vil ske efter, hvad vi skønne, kan have interesse for vores medlemmer.
Derved håber vi at kunne skærpe interessen for møller yderligere,
og/eller opmuntre til et besøg på nogle af disse møller, hvis jeres
vej falder forbi.
Red.

Møllevin
Vi har endnu sidste års gode møllevine på lager, og der er
selvfølgelig vores egne etikette på alle 3 typer.
Køb dem hos Gert Grønnegaard, eller på julemarkedet.
Priser:
Hvidvin: Kr. 50,Rødvin: Kr. 50,Portvinen er et kapitel for sig. Og så hedder den Ruby Mølle Port.
Kraftfuld og robust med en varm dvælende eftersmag. Den kan slet ikke sammenlignes med det
portvin de fleste af os kender. Den er meget
bedre. Den skal smages. Kr.90,Vi regner med også at have en ny rødvin med på
julemarkedet.
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Hjemmearbejde.
Vi har på tilbud indkøbt nogle samlesæt til julepynt. Det er små overkommelige sæt, der ikke kræver den store kreative eksamen.
Det er primært malerarbejde, og lidt limearbejde, samt kort fremstilling
efter vejledning.

Er du mand/kvinde for at
færdiggøre et sæt eller to, så kontakt
mig, så du kan se eller høre om udvalget.
Der er nisser, snemand, små nisser, større nisser, mus, engle, vokslys
osv.
Nu har du mulighed for, at hjælpe når du har ½ time ledig ind imellem.
Lige når det passer dig.

Øverste billede:
Valsen

Gitte Husballe 59275391, e-mail gitte@skamstrupmolle.dk

Nederste billede:
Remtrækket til den
Lodrette aksel
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DK-Benzin Mørkøv
Tove Damgård
Hovedgaden 2
4440 Mørkøv
Fredag d. 2. nov.
Kl.19.30
I Skamstrup forsamlingshus
Vi spiller 20 spil om store ænder og 20

STATOIL-SERVICECENTER
Lizzi og Carl Jørgen Sørensen
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 53 56

Mørkøv Hallen
Skamstrupvej 5
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 55 12

sidegevinster.
Efter de første 10 spil holder vi kaffepause. Vi sælger
kaffe/the og kage, øl og vand, Møllevin, samt lotteri.
Præmierne i lotteriet er sponsoreret af omegnens
handlende.

Opråberen holder et rimeligt tempo, dog således,
at de fleste kan passe flere plader.
Dørene åbnes kl.18.30

Skamstrup Møllelaug
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Hvad snakker de om?
Knækkede byggryn
Knækkede byggryn fås i flere størrelser, fine mellem fine eller
grove. Jo grovere grynene er jo længere kogetid ( 20 min. til 1
time ). Bruges som jævningsmiddel og til byggrynsvælling, bygsuppe, bygvandgrød samt byggrynsgrød / sødgrød.
Valsede byggryn, Bygflager.
Valsede byggryn er varmebehandlet, de er valset flade. Denne
form for byg har en kort kogetid, 10 min.
Bruges til morgenmad, til bygvandgrød, byggrynsgrød / sødgrød, i
bagværk, som fyld i supper og stuvninger.
Havregryn
Afskallede valsede korn af havre.
Havrekornene renses, varmebehandles, afskalles, skæres i op til
flere stykker, endelig fin eller grov valses havren.
Havregryn anvendes til grød, vælling, brødbagning, kager, jævning,
mussli, fars.
Hvedeklid
Findes groft og fint malet.
Hvedeklid er de fint malede skaldele fra frøet, hvedeklid er meget
fiberrigt. Bruges i brød.
Hvedekim
Det inderste af hvedekernen, indeholder mineraler, vitaminer og
fedtstof.
Bliver hurtigere harsk i forhold til andre produkter af hvede. Kan
opbevares i fryser eller køleskab.
Benyttes rå eller ristede, i bagværk eller på morgenmad.
Så ved vi da det…………………..
18

Referat fra Debatmødet
Torsdag d. 20/9 – 2007 kl 19.30 i Skamstrup forsamlinghus.
Indledning ved Gitte.
Som udgangspunkt bør man ikke gøre noget ved det der fungerer.
På den anden side kan tingene også altid gøres bedre.
Ruth F. mener at møllen gør for lidt for skamstrupperne, og møllen
maler for lidt mel til Andelslandsbyen Nyvang.
Gitte H: Der kommer sjældent ret mange skamstruppere til cafedagene der ellers er lavet primært for lokalbefolkningen. Nyvangs
stald brændte, og havde i en periode ikke nogle dyr. Efterfølgende valgte de at købe færdigfoder. Det var ikke fordi møllen ikke
ville samarbejde med Andelslandsbyen Nyvang.
Jens C: Før stalden på brændte, fik møllen 17 sække korn. Heraf
blev malet ca. 100 Kg. Som blev leveret til Nyvang inden de flyttede dyrene. Resten af kornet blev enten solgt eller brændt, da de
ikke ønskede det tilbage. Så det var ikke store mængder der blev
malet til Nyvang.
Oluf J: Hvad angår paragraffen om møllen som samlingssted, hvad
vil møllelauget foretage sig i den retning, og hvordan med samarbejdet med andre foreninger?
Kristian N: Forklarer at et nej til et tilbud fra en anden forening
ikke altid er udtryk for manglende samarbejdsvilje, men anden
prioritering af indsats, da der ikke er ubegrænsede kræfter til
rådighed. Derudover er forskellig planlægning ikke lig med manglende respekt for hinandens arrangementer, men blot et udtryk
for mangfoldighed.
Som med så meget andet så er det altid sværere at sige nej til
folk, men ofte det mest ansvarsbeviste hvis man på forhånd ved,
at man ikke kan løfte opgaven tilfredsstillende, og det er trist,
hvis det er blevet opfattet som modvilje til samarbejde.
Hanne: Mener at møllens aktiviteter i hovedtrækfungerer, og at
alle de smarte ideer er kommet frem på foregående møder.
Kristian: Ide, Nyvang påtænker ifølge avisen at bygge et bagerimuseum, det kunne være en mulig løftestang til om muligt at male
11

mel for bagerimuseet.
Ester: Ide, kunne man trække flere unge til ved hjælp af kurser?.
Gert G: Gert har prøvet at melde sig til et møllerkursus, men kurset blev aflyst pga. manglende tilmeldinger. Det er nok meget
svært at finde nok interesserede i Skamstrup og nærmeste omegn, til et kursus.
Vi skal annoncere kurset i en langt større radius.
Oluf J: Det ser ud til at der er to måder at skabe aktivitet. Nemlig ved at der er mølledrift og turisme!.
Bjarne B: Der er ingen turisme uden at møllen arbejder, så turismen er betinget af mølledriften som han ser det.
Hanne B: Man har bygget møllen som et arbejdende vartegn fra
”gamle dage”. Der er blevet tilbudt møllerkurser, men folk faldt
fra. Hvor finder vi interesserede folk?
Hans H: Det er ikke altid der er vind til at man kan male mel. Derfor har der været søndage, hvor der ikke kunne køres med møllen.
Oluf J: hvor er de personer, der blev møllere på møllerkurset. (der
blev for en del år siden hold et møllerkursus)
Hanne B: Nogle var for unge, nogle havde ikke tid til at fortsætte.
Gitte H: Der er kommet een ny. I betragtning af, at dem der arbejder med møllen i dag er så forskellige i alder og i forhold til,
hvad andre møller har til rådighed, er vi ikke så ringe stillet endda
Leif C: Der er to foreninger, og vi er ’på jagt’ efter de samme folk.
Vi skal have formidlet ud at vi står sammen. Leif står inde for, at
de møder Foreningen Skamstrup og Omegn og Skamstrup Møllelaug
har haft, har været konstruktive og ikke været præget af samarbejdsproblemer, og det er den retning vi skal.
Punkt 2
Gitte H: Hvordan bliver vi mere for de lokale?
Hanne B: Det er almindeligt at man ikke besøger de seværdigheder
der ligger tæt på.
Poul Erik: Skamstrupperne vil gerne nyde, men ikke yde. Han gruer
derfor for om der vil være hjælpere nok næste år når vingerne
skal males.
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evt ikke lave en fælles pressegruppe?.
Hans H: Der bør også være plads til forskelligheder.
Jens C: Situationen er anderledes nu, end da man begyndte at arbejde med møllen. Det er derfor mere nødvendigt at tale med een
stemme. Der er noget mærkeligt i at FSO har 70 aktive medlemmer der laver en masse når møllen ikke har.
Gert G: Det er der ikke spor mærkeligt i. Det skyldes sikkert at
dem som laver en masse for FSO, gør det fordi netop det de laver
interesserer dem. Personligt kender han (Gert) 3-4 mennesker i
byen som laver en masse for FSO, men som ikke er det mindste
interesseret i møllen.
Poul-Erik: Hvis man sammenligner 1992 med forsamlingshuset
hvordan ser hjælpersituationen ud da.?
Jens C: Tror at der bliver et stigende aktivitetsniveau i forsamlingshuset.
Hanne B: Giver Oluf ret. Personlige forespørgsler om hvorfor folk
ikke kommer op på møllen er ikke passende.
Dem som arbejder frivilligt i FSO; deltager de hver uge, eller er
det en engangsforestilling? Bestyrelsen bør tage de meninger, der
kommet ind som mail under overvejelse..
Inger N: Der er stor forskel på forsamlingshuset/FSO, der dækker en bred interessespektrum, og møllen, hvor interessen kun er
mølleriet og relaterede emner. D.v.s. et mere snævert interesseområde og derved en mindre skare med samme interesse, hvilket
fordrer et større indsats med få ’hænder’ for at få tingene til at
fungere. Derfor kan de to foreningerne ikke direkte sammenlignes
på den baggrund.
Bjarne: Tror ikke på at der kommer mere frivillig arbejdskraft
fra lokalsamfundet fordi foreningerne bliver lagt sammen.
Der lukkes af for debatten da tiden er temmelig fremskreden, og
der takkes for deltagelsen og de mange meninger og forslag, som
vil blive gennemgået grundigt, så udfaldet forhåbentligt kan blive
til gavn og glæde for medlemmerne.
17

aktiviteter relativt tæt op ad de visioner der blev udstukket i
2004, hvilket umiddelbart ikke kan være helt skidt ifølge møllehåndbogen. I forhold til at resten af samfundet de sidste på år
generelt har manglet arbejdskraft, så må det da være relativt positivt at møllen har kunnet opretholde de planlagte aktiviteter.
Gitte H: Hvem er ”man”, hvorfor er det altid møllelauget og møllebanden der skal være fremtidens møllere?
Vi kunne gennemføre møllerkurset med ’venner’ men med hvilket
resultat?.
Det med at se ud som en forening udadtil, hvad er så ”udadtil”?.
F.eks. når journalister ringer så kan de ikke adskille foreningerne,
så hvis journalister er ”udadtil” så er målet nået, da der er flere
eksempler på at både FSO og SM er blevet kontaktet om hinandens arrangementer.
Kari I: konstaterer at der mangler frivillige alle steder. Ikke blot i
foreningerne i Skamstrup.
Jens C: Det var ikke meningen at bestyrelsen skulle lave alt det
arbejde, som blev nævnt tidligere.
Bent: Hvis vi skal male mel til nyvang, så er vi nødt til også at male
på hverdage, da der ikke altid er vind om søndagen.
Leif: Da han flyttede til byen, blev han budt velkommen af landsbyforeningen. Det var derfor nærliggende og lettest for ham at
blive medlem her. Møllelauget burde på samme måde være lidt mere åben og udadvendt.
Gitte H: Kunne man forestille sig, at man kunne give rabat hvis man
tilmeldte sig begge foreninger eller, at man fik rabat hvis man er
medlem af den anden forening?.
Poul-Erik: Måske hvis man fik et ekstra giro kort. Man kunne også
give en gave, hvis man skaffede et nyt medlem!.
Leif. Fordi man har mange medlemmer er det ikke ensbetydende,
med mere frivillig arbejdskraft.
Hanne B: Dem der er tilstede her; hvorfor kommer de ikke op på
møllen.
Oluf J: Man bør ikke blive personlig på et debatmøde. Kunne man
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Hvis man vil uddannes som møller, skal man bare skrive sig på listen som lærling.
Manglende personalepleje, hvorfor har vi ikke været på udflugt.
Hvor er møllebanden, og hvor mange er der?
Bjarne B: der er vel 10-12stykker tilbage i møllebanden.
Hanne B: De unge var ikke nødvendigvis for unge men har så meget
andet at tænke på.
Poul Erik: Hvis man har sagt ja til at være møller, må man også
finde tiden til det.
Gitte H: hvordan får vi flere til at komme på arbejdsdagene?
Gert G: Vi skal have signaleret at vi er mere åbne.
Kari I: Man kan ikke tvinge folk til at være frivillige.
Leif C: Når man bor i lokalområdet så ser man ikke hinanden og
man kommer ikke op på møllen om søndagen, hvis der ikke er noget
nyt.
Oluf J: hvorfor stemmer man ikke dørklokker til arbejdsdage, det
gjorde man førhen?.
Poul-Erik: Er irriteret når han bruger meget tid, og så får medhjælperinfo når han kommer jævnligt.
Man kunne overveje at dele ”hjælperne” op i to grupper:
’møllebandem’, og ’kaffeholdet’, så man ikke driver rovdrift på alle
hjælperne.
Gitte H: Det vil være forkert ikke at sende ens hjælperbreve til
folk, da nogle måske vil føle sig oversete.
Poul Erik: Det var ikke ment sådan at han ikke vil modtage brevene. Han har nogle gange manglet nogle hjælpere, men har ofte stået alene og når der så ligger et brev der tigger om hans hjælp så
kan det godt blive lidt træls.
Gert G: Ville gerne selv kunne forestå en del af det håndværkerarbejde, der skal foretages i møllen, men har ikke de nødvendige
forudsætninger og muligheder. Og da heller ingen andre har, forudser han derfor at når Poul-Erik og Jens ikke længere kan hjælpe, så må møllelauget til at betale for det.
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Kristian: Den fælles udflugt; Hvem står for den? Og hvad skete
der siden den ikke blev afholdt?
Gitte H: Vi stod for udflugten i 2005. Sidste år skulle landsbyforeningen, arrangerer den, men det blev aflyst. I år var det i flg. kalenderen nok møllelauget, der skulle arrangere udflugt, men efter
forårets generalforsamling har bestyrelsen brugt del energi på
opsamling på det. Og desuden har det ikke været drøftet med
FSO, om de ville prøve igen.
Poul-Erik: Foreningerne bør samarbejde.
Hanne B: Hvad menes der ifm. Samarbejde? Er det samplanlægning eller medhjælp.
Gitte H: Primært samarbejde om de punkter der er relavante for
møllen i henhold til vedtægterne, sædvane og resourcer.
Leif: Vi prøver at planlægge i samarbejde. Men vi kender ikke hinandens årsplaner endnu.
Kaffepause!
Gitte H: kan vi male mere mel eller foder?.
Kari I: Kan man male mere mel og kræves der godkendelse? Svar:
Ja
Pou-Erik: Prøv at spørge gårdbutikkerne ang. godkendelse og hvordan de klare det.
Gert G: Har vi tilstrækkelig frivillig arbejdskraft, hvis vi skal til
at producere mere? Hvis vi stiller gårdbutikker i udsigt, om leverenser af mel, forpligter vi os til at levere.
Gitte H: Der er muligvis et EU direktiv der gør at kravene til selvkontrol og administration bliver nedsat for små producenter, det
kan måske give os mulighed for en godkendelse baseret på frivillig
arbejdskraft.
Kristian N: Kan man sætte en hjælpemotor på kværn eller gangtøj,
så een møller i praksis kunne håndterer møllen så den kunne male
mere driftsikkert, hvis man skulle leverer til f.eks. Nyvang?
Derved kunne vi også klare os med mindre arbejdskraft.
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Poul-Erik: Ja, man kan sætte en motor på en gårdkværn, og lade
den fungerer som hjælpekværn. Derimod bør der ikke være motor
på gangtøjet.
Leif: Hvorfor skal der males mere mel?
Hans H: Folk forventer at møllen kører om søndagen.
Gitte H: Hvordan får vi flere folk med, hvordan motiverer vi folk?
Poul-Erik: vi kan blive ved at advisere.
Bjarne B: F.eks.: Tilmed dig som ”møller for en dag” i annoncerne.
Hanne B: Møllen har ligget der i nogle år, og vi har altid manglet
frivillige. Kunne man høre Nyvang om deres frivillige ville deltage i
møllekursus.
Poul-Erik: Nyvang vil ikke have en mølle, det hørte ikke til andelsbevægelsen.
Leif C: Hvorfor har man ikke på julemarkedet en liste, hvor gæster kunne skrive sig på til , hvis de var interesserede i mølledrift?
Gitte: Det er også forsøgt. Men der var ikke nogle frivillige til at
gribe fat i folk til det sidste år, og hvis man blot lægger en seddel
er der sjældent nogen der skriver sig på,
Jens C: Han syntes ikke at det er mølledriften der er i fokus. Han
syntes ikke at håndbogen bliver fulgt. Han kan ikke forstå at
hvert medlem i bestyrelsen ikke skaffer en ven, og så får lavet et
møllekursus. Han tror ikke at folk kommer til udefra. Han mener
at folk skal se de to foreninger som en.
Hanne B: Sidste gang et møllerkurset blev afholdt, stillede alle
med en ven, og de faldt fra alligevel. Selvom de to foreningerne
bliver opfattet som een, så kommer der vel ikke på magisk vis flere frivillige og hjælper af den grund.
Kristian N: i følge møllehåndbogen skrevet i 2004 var der 10 visioner som møllelauget skulle forsøge at nå i fremtiden, og vi følger
de 9 den tiende er, at der skulle være to ugentlige åbningsdage
hvor vi kun har een. Desuden står der at i 2004 var der mangel på
arbejdskraft, så alle visionerne ikke kunne nås, og da der ikke er
kommet markant flere frivillige i 2007, så lægger møllelaugets
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