
Nr. 2  okt. 2008 
17. årgang 

Lørdag   4. Oktober kl. 9.00:  Arbejdsdag 

Søndag 12. Oktober kl. 12.00-16.00: Familiedag 

Lørdag  25. Oktober kl. 09.00:  Arbejdsdag 

Fredag   7. November kl. 19.30:  Møllebanko  

Lørdag  22. November kl. 09.00:  Lave.juleting-dag 

Lørdag  29. November kl. 09.00:  Arbejdsdag 

Søndag 30. November:   Tænd lys 

Lørdag 6. December kl. 09.00:    Arbejdsdag og klargøring 
til julemarked. 

Weekenden 13 og 14 december:    Julemarked 
       ( se annonce i bladet) 

Kom og vær med til en dag med hygge, 
arbejde og socialt samvær. 

Besøg også møllens hjemmeside på: 
w w w . s k a m s t r u p m o l l e . d k 
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16. mar. 
2009  

Redaktør: 
Kari Ingerslev 
og 
Gert Grønnegaard 
 
 

 

Adresseliste 
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse 

 
  Formand:  Gitte Husballe, Skamstrupvej 30 
    4440 Mørkøv  � 59 27 53 91 
    mail: ghhusballe@webspeed.dk 
  Næstformand: Kari Ingerslev, Hedekæret 11 
    2640 Hedehusene   �  21 76 00 25 
    mail: karii@mail.dk 
  Kasserer:  Hans Husballe, Skamstrupvej 30 
    4440 Mørkøv   �  59 27 53 91 
    mail: ghhusballe@webspeed.dk 
  Sekretær:  Kristian Nielsen, Parcelvej 19 
    4470 Svebølle   �  59 29 30 99 
    mail: kristian@skjaldesang.dk 
  Bestyrelses 
  Medlemmer:  Anita Esbjørn. Skamstrupvej 102 
    4440 Mørkøv   � 59 27 18 01 
    mail: esbjoern@hotmail.com 
    Anders Christensen, Skamstrupvej 83 
    4440 Mørkøv   � 21 78 83 66  
    mail: anders@lisehoej.dk 
    Bjarne Bach, Alleshavevej 13 
    4593 Eskebjerg  � 59 27 53 07 
    mail: Bach@mail.tele.dk  
Suppleanter:   Hanne Bach, Alleshavevej 13 
    4593 Eskebjerg  � 59 27 53 07 
    mail: Bach@mail.tele.dk  
    Arne Andersen, Rosenhaven 22 
    4470 Svebølle 

 
 

Søren Handrup Jensen 
Holbækvej 254,  4440 Mørkøv 

Tlf.: 59 27 43 34 og Mobil: 21 27 84 33 
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Entreprenør 

Søren Handrup Jensen 

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

Mølledagbog: 
 
21.04.08 
Så er den nye sæson næsten i gang. Vi har lige haft opstartsmøde 
med sæsonens hjælpere. Vi startede med en brød, pølser og ost. 
Desværre lykkedes det ikke at samle alle hjælpere. Det havde el-
lers været hyggeligt. Det var interessant at høre Bent fra Nr. 
Jernløse Mølle fortælle om deres historie, oplevelser, og nuværen-
de udfordringer. 
 
26.04.08 
Møllen skulle egentlig have været gjort klar til åbningsdagen i dag. 
Det var arbejdslørdag, men der kom kun ganske få.   
 
12.05.08 
Så er sæsonen blæst i gang. En flot foromtale i de lokale aviser, og 
et fantastisk godt vejr, gav en god start på sæsonen. 23 betalende 
voksne samt nogle børn. Det er ok i forhold til det minimale arran-
gement. Pigerne i caféen havde da nok at lave. De nyvaskede og im-
prægnerede sejl skulle først hænges på - og kornet skulle en gang i 
gennem det gamle hånddrevne renseri. Så kunne vi starte mølleriet, 
lige da der var flest gæster på kværnloftet. Perfekt! - Vi fik kun 
kørt kornet igennem kværnen én gang, så lagde vinden sig, og da var 
det lukketid. Kurt med hestevognen fik kørt en del ture. Tak til alle 
hjælpere. 
 
11.06.08 
Poul Erik og jeg har i aften været til filmpræmiere på Holbækfil-
men 2007, hvor møllen indgår med flere klip. En lidt romantiserende 
film om de gamle kommuner der er blevet til Holbæk kommune. Når 
man lige skal have forstærket det romantiske, bringes et klip med 
Skamstrup Mølle med snurrende vinger. Der er et fint klip inde i 
møllen med Jens Christensen. og Poul Erik Rasmussen. Vi har et ek-
semplar af filmen i Møllehuset. 
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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 

Entreprenør og 

Bennebovej  7   4440 Mørkøv 
Tlf :  59  27  40  05  
Fax:  59  27  41  90 



 

 

STØT VORE SPONSORER 

DE STØTTER OS! 

4 17 

4.06.08 
Selv om vejret kunne have været bedre, så fik vi en fin fest for 
de aktive medlemmer i aften. Bjarne havde grillet en gris hele da-
gen, sponsoreret af Søren Skovgaard. - Tak for det ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kari havde kokkereret i møllehuset. I telt på bakken nød 28 gæ-
ster hovedretten. Så blev det for koldt, og vi trak ned i møllehuset 
til dessert, kaffe, og liquer. Hyggelig aften med sang og snak.  

 
 
 
 
 

 

Mørkøv Maskinforretning A/S 
Tlf. 59 27 50 16 . 

Besøg vores vinleverandør 

VinJensen 
På: www.vinjensen.dk 

eller 
I hans vinkælder 
Slagelsevej 50 
I Jyderup 

 

Jyderup Centret  
4450 Jyderup 
Tlf:59276700 
Fax:59276605 

Mail:Jyderup@spks.dk 
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Nye og tidligere aktive fik lidt mere styr på hvem der er hvem. Nye 
fik lidt lokal historie med hjem af de ældre. En reserve meldte sig 
til morgendagens opgaver, da ”køkkenchefen” kom lettere til skade 
med foden. Det er dejligt at vi har udskiftningsspillere parat i så-
dan en situation.  
 
15.06.08  
Dansk Mølledag. 13 personer var i aktivitet i løbet at dagen, hvor vi 
havde guidede rundvisninger, pandekager på ophøjet bålsted, drage-
værksted, café og hestevogn. Vejret var stadig ikke helt med os.  
 
Det var møllevejr med meget vind, men ikke markedsvejr pga. kulde 
og en enkelt kraftig byge! Da vi ikke tager entre på Mølledagen, har 
vi ikke tal på gæsterne, men der var ikke så mange som der har væ-
ret de sidste par år. Den kraftige vind kombineret med manglende 
kontrol af kilerne i hattehjulet betød desværre at 3 tænder knæk-
kede. Det satte en stopper for yderligere maling af spelt i dag. I 
øvrigt en skade flere andre møller fik samme dag pga. det meget 
varme og tørre vejr. 
 
04.08.08 
Jeg har lige været til møde vedr. et nyt Åmose netværk. Ét af fle-
re nye netværk under ”Regional Madkultur”. Vi er producenter, for-
midlere, eller sælgere at lokale fødevarer. Et netværk der giver 
muligheder både afsætnings- og turistmæssigt.  Se omtale andet 
sted i bladet.. 
 
07.08.08 
Vi har tidligere talt om at vores flagstang er for lille. På afstand 
ligner den et lagkagelys med sine kun 8 m. I dag er vi blevet tilbudt 
en 18 meter høj flagstang. Ok - en lidt speciel en. TDC vil gerne give 
Skamstrup bedre mobiltelefoni, og tilbyder derfor sætte en anten-
ne op i byen. I stedet for en grim gittermaste, kan det gøres som 
en flagstang,  

 

Efteråret byder på lam... 
Køb fantastisk Dansk, Økologisk og lokalt lammekød fra Gotlændere. Eft-

eråret er sæsonen for rigtig dejligt lammekød. Vi sælger hele og halve 

lam (et halv lam vejer ca. 10-15kg). Du bestemmer selv hvordan du skal 

have det og vi leverer det til din hoveddør! 

Lisehøj 

 
Skamstrupvej 83 - 4440 Mørkøv - Tlf. 5920 8867 - www.lisehoej.dk 

rikke@lisehoej.dk og anders@lisehoej.dk 

 
OKSEKØD UNGKVÆG LAMMEKØD GEDEKØD 
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 TDC vil betale et beløb hvert år i 10 år på ca. 20.000 kr. — penge 
som vi sagtens kan bruge. Bestyrelsen har derfor besluttet at ar-
bejde videre med ideen, men vi har også besluttet at den ikke skal 
stå hvor den nuværende flagstang står, så den ikke tager billedet 
fra møllen.  
     
 
     Gitte 

 

v/Tove Damgaard 
 

Hovedgaden 2 
4440 Mørkøv 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

I møllen sælger vi  dekorationer, lys, hjem-
melavede bolcher, småkager, marmelade og 
møllevin og i cafeen kan du købe varm ka-
kao, gløgg og æbleskiver. 
 
 
 

Udenfor sælger vi både små og store 
juletræer. 
Børnene kan gå i børneværkstedet og 
hygger sig med let håndværk. 
 
 
 
Tag hele familien med til julemarked i Skamstrup Mølle. 

Det bliver hurtigt en tradition. 

 

 

i år én weekend 
D.13. dec. og  d.14 dec. 

Kl. 11.00 — 16.00 (begge dage)  
 
En hyggelig oplevelse for børn, voksne og ældre. 

 

 

Har du husket at betale kontingent? 
 
Hvis der i dette blad ligger et girokort, er det fordi din indbeta-
ling af kontingent for året 2008/09 endnu ikke er registreret. 
 
Vi håber, at du fortsat ønsker at støtte møllen og derfor benyt-
ter dig af girokortet. 
 
Husk at et medlemskab er til gavn for den mølle, som vi alle 
ønsker at bevare.  
      Bestyrelsen 
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 Skallekværn til eksamen! 
Vi har måttet overgive os og ladet drivkraften til skallekværn, 
tromlesortererne og elevatoren overgå til elektricitet, da det var 
for vanskeligt at få omdrejninger nok og holde dem konstant med 
vindkraft, hvortil kommer den lange vej ned med remtræk og ud-
vekslinger. 
Der er også lavet en ændring, så indløbet fra elevatoren til skalle-
kværnen er flyttet over i den anden side, for at prøve at give kor-
net lidt længere behandlingstid, før det når udløbet. 
Nu kom så dagen, hvor vi med kyndigt tilsyn skulle have afprøvet 
maskineriet. 
Den 26. juni til formiddagskaffen ankom et par gode fynske mølle-
venner, 
Verner, som overdrog skallekværnen til Skamstrup Mølle, sammen 
med Otto. De to drager i øvrigt en del rundt i landet og ser på møl-
ler, giver gode råd og deler ud af deres erfaring. 
Maskineriet kom i sving, og der blev afskallet spelt med et rigtig 
tilfredsstillende resultat. Der blev også gjort forsøg med afskal-
ning af bygkerner, hvilket så lovende ud. En tur over håndrenseren 
bagefter, og der er et pænt rent produkt til formaling. 
Ind imellem blev der drøftet indstillinger, møllekonstruktioner, for-
skellige typer drev, mel, formalinger og møller mv. 
Så blev det tid til frokost og Ruth Sørensen havde heldigvis sagt ja 
til sørge for opvartningen og serverede  smørrebrød og dertil noget 
at drikke. 
Efter spisningen var der tid til lidt mere snak, inden Verner og Otto 
ville drage mod Fyn, men duften af friskbrygget kaffe med nybagt 
kage til, fik nu gæsterne til at udsætte afrejsen lidt. 
Herefter var der kun tilbage at rydde lidt op og lukke møllen af ef-
ter en meget hyggelig mølledag. 
 
 
         Bjarne 

Find 5 fejl 
(løsningen kan ses bagerst i bladet) 

Arbejdsdag d. 4. Oktober. 
 
Møllen trænger til mere vedligeholdelse 
end ”Tordenskjolds soldater” kan over-
komme. Så - 
KOM OG HJÆLP OS ! 
Vi har derfor sat en 
ekstra arbejdsdag på 
Kalenderen 
d. 4. Oktober. Kl.09.00 
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Aktiv Mølle 

med familieaktiviteter.  
D.12. Okt. 

 

   
Børn og voksne 
sammen 

 
 Bål 

 
Mølleriet 
arbejder 

 

 

 Korn bliver 
 til mel? 

 
 

 
  

Hyggelig hestevogn 
 
 

Flot udsigt  
Fra bakken 

 

 

 

  
Kr. 25,- pr. person 
Børn til og med 4 år 

er gratis. 

 

  
Café med frokost 

og kaffe. 

 

 Søndag d.12. 
oktober kl. 12.00-

16.00. 
Skamstrupvej 29B 

  

 

Kom og vær med  
 
Lørdag d. 22 november er der lave-salgsting-til-
julemarked-dag. Har du en god ide til hjemmela-
vede ting  f. eks nisser, mus og engle er du vel-
kommen til at komme og lave det sammen med 
os.  

Der er også mulighed for at lave marmelade. Det kræver blot at du 
tager dine egne bær med så har vi sukker og glas i Møllehuset.  Kom 
og lad os få en hyggelig og flittig dag sammen. 
Vi sørger for en let frokost. 
Af hensyn til mad og planlægning vil vi gerne vide om du kommer 
Giv venligst besked til Gitte eller Kari. Senest 20. november 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Køb den i møllen, 
Hos John Christensen (i præstegården), eller ring og aftal afhent-
ning med Hans Husballe på tlf.: 59 27 53 91 

 

Til gave og til fest. 
Det glæder altid bedst. 

Rødvin, endnu 2 slags…………………….kr. 50,- 
 
Hvidvin……………..kr. 50,- 
 
Portvin…………..….kr. 90,- 
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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 

 

 

Hovedgaden 41 
4440 Mørkøv 

Tlf.: 59 27 40 96 

Støt vores 
Annoncører ! 
De støtter  

Skamstrup mølle 

 

 

Fredag d. 7. Nov. 
Kl. 19.30 

I 
Skamstrup forsamlingshus 

  

Vi spiller 20 spil om store ænder og 20 sidege-
vinster.  
Efter de første 10 spil holder vi kaffepause. Vi 
sælger kaffe/the og kage, øl og vand, Møllevin, 
samt lotteri. Præmierne i lotteriet er sponso-
reret af omegnens handlende. 

 

Opråberen holder et rimeligt tempo, dog såle-
des, at de fleste kan passe flere plader. 

 
 
 

Dørene åbnes kl.18.30 
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ÅmoseNetværket 
 
Hvad er nu det? 
Det er et nydannet netværk mellem lokale fødevareproducenter, 
eller sælgere af lokale fødevarer, f.eks gårdbutikker eller restau-
ranter. 
Netværket hører hjemme under organisationen Regional Madkul-
tur som på nordisk plan arbejder for de lokalt producerede føde-
varer. Medlemmerne af Regional Madkultur får en plakette til at 
sætte på væggen ved indgange. Så kan man se at her får man loka-
le fødevarer. Vi behøver ikke være medlem for, at være med i 
Åmosenetværket. Der er dannet flere netværk i Danmark. Hvert 
netværk skal helst bestå af ca. 15 deltagere 
 
Hvor kommer Møllen ind? 
Vi kommer ind som producent af mel og gryn og er samtidig et 
godt punkt på en kulinarisk oplevelsesrute. 
 
Hvad skal vi så med netværket? 
Det ved vi ikke endnu.. Dog ved vi at første opgave vil være, at la-
ve en eller flere kulinariske oplevelsesruter med turforslag og be-
skrivelser. Hvad vi derudover vil bruge netværket 
til er op til os selv. Vi kan lave fælles markedsføring, erfaringsud-
veksling, 
produktudvikling osv. De første kontakter blev kom i stand allere-
de ved det forberedende møde indkaldt af repræsentanter for 
Gefion og Regional Madkultur m.fl.. Der er søgt og bevilget penge 
til to oplevelsesture i september, hvoraf den første tur fandt sted  
d.15. bl.a. med besøg på brødfabrikken og i møllen, hvor Jens Chri-
stensen fortalte om møllen. 
         Gitte 

 

HUSK arbejdsdag sidste lørdag i oktober ! ! ! 
 
Møllelauget har igen i år fået mulighed for at ”tjene” juletræer til salg på møllen. 
 
Arbejdsdagen den 25.oktober vil derfor blive brugt på skovarbejde. 
Dette skal derfor være en opfordring til at DU møder op 
som ”aktivist” – så dette job ikke også hænger på nogle få hænder.  
 
Bjarne 

 

Focus 
Mørkøv 

Tlf: 59 27 51 62 
Alt i spil- 

Det er lige os! 

 

 


