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Adresseliste
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Øvrige medlemmer:
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John Christensen, Grydebjergvej 9,
4440 Mørkøv, ~ 59 27 53 29
E-mail: JCH@KM.dk
Hanne Bach, Nørreskowej l
4440 Mørkøv, ~ 59 27 53 07
E-mail: Bach.Skamstrup@mail.tele.dk
Ruth Christensen, Grydebjergvej 9
4440 Mørkøv, g 59 27 53 29
E-mail: ruth.christensen@image.dk
Gitte Husballe, Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv, ~ 59 27 53 91
E-mail: ghhusbal@post9.tele.dk
Jens Christensen, Skamstrupvej 34,
4440 Mørkøv ~ 59 27 15 80
E-mail: jenschr@post6.tele.dk
Niels Blauner, Skamstrupvej 66,
4440 Mørkøv ~ 59 27 46 12
E-mail: blauner@mail.dk
Poul Pedersen, Teglværksvej 23
4450 Jyderup, g 59277178
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Vi siger tak til alte, som støtter projektet. Det være sig
.bidragydere, møllevenner, medlemmer, sponsorer, annoncører.
- kort sagt alle, som med en hjælpende hånd, med Positive,
tilkendegivelser eller økonomisk er med til at genopføre .
Skamstrup Mølle.
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"Vingesuset" udgives af Skamstrup Mølle/aug.
Redaktør: Hanne Bach
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11.3rgang

cmøllelau'J

Sommeren gc1r endnu en gang pc! hæld,
men hvor har vi glædet os over de mange
solskinstimer og ikke mindst i møllesammenhæng har det været olle tiders.

TRADillONER SKAL HOLDES· i HÆVD
DERFOR HOLDES iG(NI ÅRs

Hvis det havde regnet som sidste år, er
det ikke sikkert, 'at vi ville være nået så
langt, som vi nu er. Man må sige, at såvel
den meget aktive møllebande som den super-aktive Poul Erik {han har
fa!<tisk næsten hele sommeren arbejdet 6 dage (og langt fra alle dage
kun til kl, 16,00) om ugen - den sidste for at være med, nar møllebanden
arbejdede om lørdagen) har haft optimale arbejdsbetingelser. Det er
rigtig godt gået af J er alle - og i oktober maned sættes det
velfortjente punktum for sommerens slid; nemlig nar hatten flyttes op
pc!sin plads !!

;~>.:.

[)et er dog ikke det eneste vi kan fejre - her i september, helt præcis
den 17., er det faktisk 10 ar siden Skamstrup Møllelaug blev dannet ved
en stiftende generalforsamling.
Ikke fordi jeg mener, at det er noget at prale med, men jeg tror ikke,
at der i det ganske land findes andre møllelaug som inden for 11 ar har
bade restaureret og genrejst en mølle. Jo lidt er der vel at prale af:
Vores handlekraft .• vi lod os godt nok slc1ud dengang i december 1999,
men vi rejste os hurtigt og vendte fælles front mod malet - en ny mølle.
Og nu star den der - n~sten færdig!

""'!I
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J\U._MARKED
I ·$KAMSTRUP MØLLE
søndag d_Ii 8111~ ·1d9 , 1g18

'ørctag dl" 141112 klll 11g1'

Men uden. en trofast medlemsskare, en god driftig møllebande og
bestyrelse var det Ikke gc1etog derfor skal der. lyde en tak til Jer alle.
TUSINDE TAK!!!

her sælger vi ~kQmstrup$b~dst"j~l~tr<Eer,
jfJl~e~prQtiøn~r.' ~iv. julepynt 09 meget ondet godt'

Efterc1ret bringer mange mølleoktiviteter - hatten $kal sættes pc!plads,
andespil, julemarkeder og ikke mindst arbejdsdage ,..

I møll~nsjule-C;:Qf~
$~Ige$ gløgg øg 4Zbleskiverm.v.

MØD OP 06 STØT DET VIDERE AR8EJt>E
I 06 FOR MØU.EN.

"9'" og oplev et hygg~ligtl1\(lrked

99 ~f.øtg~Aopf"rels~n øf SkQmstrupMølle'

Hanne

Hilsen be$tyrelsen
. 2

,
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efterfølgende kaffebord gav formand og medlemmer en grundig
beskrivelse af møllelaugets organisation og virke.

Andespil

på det grundlag ønskede 10 medlemmer fra Skamstrup en større indsigt
i mølledrift. Møller Henning Hansen, ansvarlig for Løve Mølles drift, har
derfor i juli givet undervisning i mølledrift på to lørdage til to hold på
hver fem medlemmer.

f~

Det er planlagt at genopfriske den tilegnede viden på endnu en lørdag til
hvert hold i oktober, når hatten på Skamstrup Mølle er færdiglavet og
på plads.

J.;J."
l'>
~

~

fredag den 8. november
kl. 19.30

l.

I

I

Henning Hansen har ydermere tilbudt at være behjælpelig med
indkøring af Skamstrup Mølle i juni 2003 og derigennem videregive sin
omfattende erfaring til Skamstrup "møllerne" til drift af vores egen
mølle.

i Skamstrup
forsamlingshus

Selvom vi stadig må anses for lærlinge har samarbejdet med Løve Mølle
givet os en erfaring og viden, der kan sikre, at vi kan køre Skamstrup
Mølle på en korrekt og forsvarlig måde.

Vi spiller 20 spil om rigtige landænder
og selvfølgelig er der sidegevinster.

Vi siger derfor tak til møller Henning Hansen, hans lærlinge og svende
samt til hele møllelauget for deres uforbeholdne hjælp og formidling af
erfaring fra en velfungerende mølle.

Efter de første 10 spil holder vi kaffepause.
Vi sælger kaffe/the og kage, øl og vend.møllevin.
samt amerikansk lotteri med præmier sponseret af
omegnens handlende.

Jens

M0LLEVIN

h .~.

Prøv vores nye møllevin

~!': flaske~ for
3

Opråberen holder et rimeligt tempo, dog således, at
de fleste kan passe flere plader.
Dørene åbnes k1.18.30

100. - ind .. pant.

. Kan købes I Super - Brugsen I Mørkøv
eller i præstegården i Skamstrup.
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JUf\..JI 2003 - noget

om en handlingsplan, om

økonomi - og om en kommende stor dag i møllelaugets historie.

Nej, jeg har ikke taget fejl. Det er 2003 dette handler om!
Og det , det handler om er den første sæk me~ malet i vores
færdige møllel Hør blot her hvorfor:
I maj måned i år var den nyvalgte bestyrelse i gang. "Nye koste
fejer bedst" siges der, og måske var det netop derfor, at vi en
aften sad med en ny handlingsplan for møllearbejdet i hænderne,
udarbejdet
af
Jens
Christensen.
Med udgangspunkt i
møllearbejdet, som det da så ud og med en kassebeholdning på ca.
750.000 kr , var det tid at gøre status: Hvad vi/vi nå - hvad kan vi
nå inden pengene slipper op ?
Målsætningen blev, at vi skulle nå det hele! Kort sagt: en
færdigrenoveret mølle , fuldt funktionsdygtig og med uddannede
møllere. Og datoen var vi enige om: Mølledagen, den 3. søndag i
juni 2003.

Men allerede nu er disse bi lieder historie - møllehatten er i dag
ved at blive beklædt med spåner, lugerne ved vingeØlovede11
er
sat i og - ja allerede i morgen er det1te også
historie.

i,

EN STOR TAK TIL LØVE MØLLE

5 opgaver skulle klares inden da:
1. Møllehuset med omgivelser skulle gøres færdigt inden juni 02
2. Møllehatten på senest oktober 02
3. Uddannelse af møllere igangsættes snarest
4. Færdiggørelse af vinger inden foråret 03
5. Inventar m.m. i møllen på plads med udgangenaf maj 03.
Et budget blev udarbejdet og det viste sig, at de midler, vi havde
til rådighed, sandsynligvis kunne bære det hele. For at være helt
sikre satte vi os for at skaffe div. sponsorer.
så gik vi i gang.

4

Løve Mølle er en galleri mølle, der blev opført i dens
nuværende form i 1881. I 1961 blev møllen fredet og har
siden været vedligeholdt og drevet af Løve Mølleiaug.
Møllelauget er særdeles velfungerende med medlemmerne
ansvarlige for drift, vedligehold og turisme.
En sådan erfaring er nødvendig for at sikre korrekt drift og vedligehold
af Skamstrup Mølle. Løve Møllelaug tøvede ikke et øjeblik med at dele
deres erfaring og har beredvilligt stillet deres viden til rådighed for
Skamstrup.
I den forbindelse besøgte ca. 20 medlemmer af Skamstrup Møllelaug
I Løve Mølle 26.juni og fik en fremvisning af møllen i drift. Ved det

17'

Om vores plan lykkes ?- Ja, det kan du læse mere om i
"Mølledagbogen" - men en ting er sikkert: I bestyrelsen vil vi gøre
alt for, at målet nås, så den første sæk mel males i Skamstrup
mølle en junidag i 2003.

JC

Det er snart jul igen !!

,.
)

[

Vi har brug for din hjælp og håber, at
du igen i år vil hjælpe os med en eller
flere af de mange praktiske opgaver.
Vi har brug for:
•
•

...\.

•

æbleskivebagere
folk, der kan sy, strikke, male, lave sløjdting, lave
juledekorationer , bage småkager, sylte, stå i
boderne , hjælpe i cafeen, hjælpe med at lave
bolcher ...
nye ideer

Vi vil allerede nu bestille materialer til alle de ting, der skal produceres
og vil gerne have et overblik over, hvor mange og hvilke ting vi modtager.
Vi har dog en lille bøn: Hvert år bruger vi uforholdsmæssigt meget tid
på at prissætte de ting, vi får forærende - så derfor beder vi dig: Giv
os en melding om, hvad du synes netop din ting bør sælges for.
Hvis du har lyst til at hjælpe os, så ring venligst snarest til mig
Ruth
!

'e~~59

27 53 29
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Vi er heldige !!

Indenfor de seneste måneder har vi søgt og fået følgende sponsoreret:
Selvtrækkende Stiga plæneklipper fra Landboisenkram, Mørkøv,
tilsagn fra Nyrup Plast v/Henrik Johansen om kr. 10.000,00 til køb af et
sæt kværnsten,
tilsagn fra SH Industri

v/Tommy Jensen om fabrikation

af rustfri

stålindsats til melkværn,
materialer og vejledning til brandslukning til meget favorable priser fra

M

·.

...

Mørkøv
#~fÆ~T)1I
Murerforretning ApS

BETON & MURERARBEJDE:
PER OG WALTHER JENSEN, TLF. 592741

VVS firma v/Jens Christiansen,
levering af 2 pulverslukkere fra Falck, Snertinge,
tilsagn fra Jyderup Tømmerhandel om levering af håndværktøj,
kobberinddækninger forarbejdet af Poul Madsen, Mørkøv,
fabrikation af vinduer og trapper af Arne Nielsen, Bennebo,
kantsten og fliser fra UNICON, Mørkøv,
grus, sten og stabilgrus fra Entreprenør Egon Andersen, Mørkøv og
jord til anlæg fra Entreprenør Jan Slott, Mørkøv.
og det siger vi

TUSINDE TAK for.

Men vi søger stadig sponsorer ti I

~CD\lkøL-

CASEli'æ':ÆlI1I5
~"'Dllii'''''

er

kranservice til nedtagning af midlertidig hat og opsætning af den nye hat,
transport af vinger fra Løve tilSkamstrup,
maling til færdiggørelse af mølle og vedligehold,

19
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MASKINFORRETNING AIS
Telefon 59 27 50 16

SALG - SERVICE - REPARATION

buskrydder ,
planter, gødning og flis til beplantning af møllegrund
kværnsten til melkværn,
kværndrev med aksel og hjul til melkværn,
2 vinger,
materialer til og fabrikation af sigte til mel, og
el-kabler, stikkontakter, lamper m.v. til installation af lys i mølle.

Jyderup Tømmerhandel a/s
www.

Meredin.
Har du lyst til at yde et bidrag eller kender du nogen, som har (måske ved
de det bare ikke selv endnu!) er du meget velkommen til at kontakte Jens

6

på ~ 59271580

com

Drivsåtvej 5 • 4450 Jyderup·

TIt. 59 27 61 50 • Fax 59 27 69 50

Kallundborg Tømmerhandel a/s
Bredgade 48 • 4400 Kalundborg·

Tlf. 59 51 00 51 • Fax 59 51 0050

15

Besøg

Pladearbejde ..
AutoreparalIon .
Førsikringsskader .
'Frontruder··············

Kildebjerggårds
Marked

Mølledagbogen fortæller!

•.Gamle ting og sager
, •.Møbler - porcelæn glas - malerier - bøger
- antik m.m.

I

Åbent lørdage 13-17

I

Holbækvej 194
4440 Mørkøv
Tlf. 59 27 59 00

.•

!I.

AGGERSVOLD SAVVÆRK
TELF.59276063·

BILTLF.30538263

- Brændesalg direkte tre skov TILBUD

i

GIVES!

t

ÅBNINGSTIDER:
Mandag-torsdag
kl. "'"
_" _, _, _" . " '"
Fredag kl. ",.""
,_,,,,,,,_,,,,,,,,,
- eller efter aftale
SKOVLØBER
kl. 7,00-7,30

Thorkild

Wlsbech

- 12,00-13,00

lOK'
.::~

I

7,00-15.30
7,00-15,00

I

træffes mand-fred.
på tII_ 59 27 60 63

- 16,00-16,30

DK-Benzin Mørkøv

Tove & Finn Damgård

Kør dansk

Hovedgaden 2
4440 Mørkøv

I
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Det er med en særlig fornemmelse, jeg sætter mig til computeren
for at skrive mølledagbog denne gang. For når dagbogen er ført
ajour, så er der skrevet 10 års møllehistorie under denne
overskrift. I skrivende stund er der kun få dage til at møllelauget
kan fejre jubilæum ( l7.september) og bortset fra en enkelt gang,
har det været en fornøjelse at genkalde de oplevelser, der lå
forud for enhver dagbog.
Således også denne'gang, hvor jeg vil se tilbage på tiden fra april
2002 og til dags dato.
APRIL:
Foråret var kommet og der kom gang i arbejdsdagene. Der var
udenomsarealerne omkring huset, der skulle gøres færdigt, samt
div. hjælp til Poul Erik, som nu for alvor var i gang med
møllehatten. Den 27. holdt vi den årlige generalforsamling med 25
deltagere - og nyvalg til bestyrelsen. Elisabeth Fabricius og Henry
Bisgaard havde valgt at sige stop. I deres sted kom J ens
Christensen og Niels Blauner ( begge Skamstrup) ind i bestyrelsen.
Henry fortsatte dog som suppleant. Som altid blev det en god og
rar oplevelse at gøre status overfor medlemmerne.
MAJ:
På sit første møde konstituerede bestyrelsen sig "som vi plejede"!
Men Jens og Niels var klar til at tage fat - og ikke mindst Jens
har siden lagt utrolig megen energi og kræfter i det praktiske
møllearbejde, ligesom han med et udkast til en nyudarbejdet
handlingsplan , satte skub i os "gamle" bestyrelsesmedlemmer .
Konkret kom det i første omgang til udtryk i arbejdet med
færdiggørelsen af møllehusets omgivelser. Vi fik sponseret sten
og fliser af "Unicon" i Mørkøv til en værdi af ca. 10000 kr., stabil og grusmateriale af Egon Andersen, Mørkøv, og efter mange
timers
arbejde
fra "møllebandens" medlemmer afsluttedes
arbejdet med anlæg af parkeringsarealer, flisebelægning m.m. i
maj måned. Flot resultat.
7

Senere på måneden holdt vi møder i byggeudvalget og i
"Møllebanden". Den nye handlingsplan var udgangspunktet, og der
var bred opbakning til at stå sammen om det mål bestyrelsen
havde sat sig: At færdiggøre hele møllerestaureringen inden juni
2003. Opgaver og ansvar blev fordelt - og det var utroligt positivt
at opleve, at så mange påtog sig arbejdsopgaver, som vi ellers
havde måttet overlade til Poul Erik. At have udsigt til målet:
maling af den første sæk mel og tilmed at have tro på at pengene
ville række til vejs ende, gav os alle et vældigt løft.
Skamstrupvej
Og i JUNI tog vi så fat! Nu gjaldt det møllehatten. Poul Erik
skulle have al mulig støtte. Og vi gjorde vores bedste. Spåner blev
tjæret - 5000 i alt - dækbrædder blev høvlet - jern og metal
sorteret, renset og malet, bolte og beslag fremstillet, møllekrop
malet m.m. En særlig og vigtig opgave bestod i at få etableret
brandslukningsanlæg i møllen. Med Jens Christiansen VVS som
sponsor af materialer lykkedes det for Møllebanden inden
månedens udgang - godt hjulpet af Poul Madsen og Søren Handrups
minigraver betjent af Kurt Frederiksen.
Sidst på måneden havde vi en dejlig aftentur til Løve Mølle. 20
deltog den aften, som var en introduktion til det kommende
planlagte møllerkursus i JUU . Det blev gennemført over 4
lørdage med i alt 12 deltagere fra Skamstrup Møllelaug. Hvor var
det spændende at få lov at beskæftige sig med det, som det hele
peger hen imod: At kunne betjene vor egen mølle i Skamstrup.
Kurset fortsættes for øvrigt til foråret, så skulle vi være godt
rustede til at byde velkommen til mølle! Der skal lyde en stor tak
til møllevennerne fra Løve, især til møller, Henning Hansen, som
forestod kurset - en tak for gæstfrihed og formidling af deres
viden.
Derefter holdt "Møllebanden" ferie! Men Poul Erik fortsatte
ufortrødent arbejdet - vi havde jo et mål!

8
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1 . 4440 Mørkøv

MØRKØV-HALLEN
Skamstrupvej 5.4440

.r.

Mørkøv

. Tel!. 59 27 55 12
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STATOIL Servicecenter
LIZZI OG CARL JØRGEN

SØRENSEN

Holbækvej 239
4440 Mørkøv

Tlf. 59 27 53 56

't

Her kan din annonce få plads i næste
nummer af "Vingesuset"
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Sparekassen Sjælland

Hovedgaden 28 . 4440 Mørkøv
Tlf. 59 27 50 42
Fax 59 27 50 15
moerkoev@spks.dk
www.spks.dk.

••
"l

Mørkøv:

Rin'gstedvej

7

gør det
du er bedst til
det gør vi
~

~9 27 59 <6

.•

»S~«

•. "

Hovedgaden 1 \,,_~
Mørkøv

./f\)

FOCUS

Mørkøv
TIf.59275162
Alt i spilDet er lige os!

f:JA\\~
,~

Entreprenør

~~" •.J
Qf;J

Søren Handrup Jensen
Holbækvej 254, 4440 Mørkøv
Tlf. 59 27 43 34 & mobil: 21 27 84 33

~--------------~1
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OG SEPTEMBER:

Snart var ferien forbi og vi tog fat igen. Et dejligt syn mødte os
efter ferien: Spærene til møllehatten var rejst. Nu fornemmede
man for elver. hvad forårets og forsommerens arbejde skulle føre
til. Bestyrelsen og byggeudvalget holdt møde og planlagde de
kommende opgaver. Alt pegede på, at møllehatten kunne blive
færdig i september/oktober. Men først skulle møllen beklædes.
Brædder påsattes, senere tjærepap og i skrivende stund spåner.
Sideløbende blev der knoklet med alle metaldelene til
krøjeværket, et stort og drilagtigt arbejde, viste det sig. Men nu
er det på plads. Der blev - og bliver fortsat fremstillet div. beslag
og bolte, ligesom malerholdet har fuldt op at gøre med div .
opgaver. Samtidig arbejdes på andre opgaver. Murersjakket anført af Hans Kristian - er "på banen" med opmuring af
stensætning og pudsning af møllesoklen. ligesom Arne Nielsen i al
stilhed forarbejder smukke ting til os: Nyt gelænder på omgangen,
nye sprossevinduer, indvendig trappe m.m.
En arbejdslørdag først i september bliver "Møllebanden" forvist
fra sit "territorium" ! Møllehuset vrimler af "piger" , der lægger
planer for julemarkedet. Herligt at se så mange have lyst til at
give en hånd med i forberedelserne. Men vi forsvinder skyndsomt
til terrassen for at få slukket tørsten i varmen.
Og så var der midt i det hele "lige" en byfest at tage sig af i
samarbejde med Landsbyforeningen og Forsamlingshuset. En
strålende solskinsdag blev det med gode og festlige aktiviteter,
samt et godt samarbejde foreningerne imellem. Desværre må jeg
komme med et lille hjertesuk: Der var for få møllevenner blandt
deltagerne dagen igennem! Det må vi lave om på næste år!
Og så er vi så her midt i september. 4 måneder efter den nye
handlingsplans ikrafttræden.
Holder vi planen? Dertil kan jeg kun
svare: JA! Arbejdet skrider fremad, mange "bandemedlemmer"
m.fl. er rigtig flittige og datoen er fastsat: Fredag den 11.
oktober sættes møllehatten pål Endnu mangler en del opgaver,
bl.o. nedtagning af den midlertidige hat, oplægning af egetræsrem

'---"~'._---~"-"---'-----'---'------_._-----'
..
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og tandkrans på møllekroppen, færdiggørelse af spånepåsætning
og krøjehjul m.m.
Men vi når det - og mere ti I !
Til sidst skal der i denne dagbog lyde en rigtig stor tak til de, der
har
hjulpet
os
med
sponsormaterialer
og
særlige
håndværksopgaver - herunder også en stor tak for en splinterny
græsslåmaskine fra Mørkøv Maskinforretning. Også tak til Poul
Erik og Jørn Nilsson for godt arbejde.

F rede Vi nd tømrer- og snedkermester
59275632
•

s•

T••••It'It"RIIUOI

•• p...
Og så gik da de første 10 år med møllelauget. 10 dejlige,
spændende, men også arbejdsrige år. En enkelt nedtur var der ganske alvorlig endda - men vi fik rejst os og ser nu frem til gode
arrangementer i de kommende måneder: Møllehattens påsætning,
andespil og julemarked - men først og sidst: frem til en junidag i
2003, hvor målet nås.
Kan man forlange mere som formand? Mange venlige hilsener:
John.
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Nybygning - Ombygning
Tilbygning - Isolering
Glarmesterarb. - Gulvbelægning
Alt i bygningssnedkerarb.
Døre og vinduer
i og uden for standard mål.

,,,0' M"""h"del & "d'ejo'o,

Entreprenør & Maskinudlejning
Rendegraver 4X4
Minigravemaskine med div. skovle
Hydraulikhammer og jordbor 15-30 cm
Traktor med kost
Traktor med brændeflækker
Pladevibratorer 30-300 kg
Jordraket underpresning under vej.
Diamantboring 10-300 mm
Honda havefræser

Bennebovej 7 . 4440 Mørkøv

Tlf. 5927 4005
Fax 5927 4190
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• Entreprenør
• Aut. Kloakmester
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Solvej 65 . 4440 Mørkøv
Tlf. & Fax 5927 5488
Mobil
3045 8888
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