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Vingesuset udgives af Skamstrup Mø//e/aug.
Redaktører: Ruth Christensen

VI' sigør tak til ol/e, som støtter m,l/eprøJektet. Det være sig·
medlemmer, bidragydere, m,l/evenner, sponsorer, onnonc,rer,

Kort sagt ol/e, som med en hjtZlpende hånd, med positive tIlken-
degivelser el/er ,konomisk støtte er med t/l at bevare

Skamstrup M,I/e.
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ET PAR TANKER I ANLEDNING AF MØLLELAUGETS

12-ÅRS FØDSELSDAG.

For nylig rundede vi den 17. september, 12-arsdagen for stiftelsen af
møllelauget. Lige nu sidder du med "Vingesuset" i handen, det 25. i
rækken. En slags jubilæumsnummer, uden at det dog bærer særligt
præg deraf.
Nar vi lader tankerne ga tilbage igennemarene, sa har det været
ar med stor aktivitet, ikke blot pa det bygningsmæssige omrade, hvor
2 møller er blevet rejst, et klubhus og et redskabsskur er blevet byg-
get og omgivelserne omkring møllen er blevet ordnet og anlagt. Nej,
ogsa alle de øvrige opgaver, som et foreningsarbejde indebærer, har
medført en stor indsats fra mangesside. Gode arrangementer er ble-
vet gennemført, flere af dem er blevet tilbagevendende traditioner
og til stadighed er der blevet gjort en indsats for at tilvejebringe
midler til at gennemføre det hele. Det er lykkedes. Nu star vi sa i en
situation, hvor vi kan høste frugten af det store arbejde: Møllen fun-
gerer igen, næsten som en mølle bør. Og det har været glædeligt at
opleve de mangebesøg sommeren i gennem, glædeligt at fa lov til at
arbejde med møllen. Det hele var aldrig lykkedes, hvis ikke der havde
været opbakning til det hele. Her tænker jeg ikke blot pa den kreds
af særlige aktive, som har gjort en konkret indsats i møllearbejdet,
men ogsa pa de mange,som lokalt og ude omkring i landet trofast har
ydet støtte til mølleprojektet gennem de mangear.
Til alle.- aktive som passive medlemmer (p.t. ca. 190) - vil jeg gerne i
denne indledning til "Vingesuset" sige,at vi i bestyrelsen haber, at
interessen vil fortsætte. Vi har endnu mangeopgaver at tage fat pa,
bade hvad angar vedligeholdelsen af det, som nu er etableret og med

fortsat at installere nyt inventar i møllen.
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BEREDSKAB I
Som omtalt i bladet, er det vigtigt at vi fremover er
påpasselige i alle henseender, når møllen er i drift.

Men:
Også når møllen ikke er i drift og ingen derfor er tilstede
i -leIler omkring møllen, er det vigtigt at holde øje med den.
DERFOR opfordrer vi alle borgere i Skamstrup til dagligt at
holde et vågent øje med møllen og tage et medansvar for at ind-
berette om f.eks.

- Mislyde fra krøjeværk og vinger.
- Evt. bevægelse af vinger uden for

åbni ngstider.
- Røgudvikling.
- Færdsel af mistænkelige personer,

eller legende børn på møllen.

Bestyrelsen har nedsat en beredskabsgruppe, som altid kan
kontaktes, om noget synes unormalt ved møllen. Ring hellere en
gang for meget, end en for lidt!
Gruppen består af følgende personer:

Beredskabschef: Gert Grønnegaard
John Christensen
Poul Erik Rasmussen

~9 27 n 18
59 27 53 29

59 26 59 37/
29 26 10 59
59 27 e4 27

øvrige:

Bent Larsen

Ved brand eller andet som kræver myndighedernes hjælp:
Alarm 112. 19



Beredskabsplan

3. december 1999 er en dato som de færreste i Skamstrup sikkert
glemmer. Nemlig da byens vartegn udbrændte totalt.
Efterfølgende er en del forholdsregler blevet skærpet, og der er
gjort tiltag for, at sådan en katastrofe ikke skal ske igen.
Et af disse tiltag er, at der er udarbejdet en meget detaljeret be-
redskabsplan, som ikke kun omhandler beredskab i forbindelse med
brand eller stormskade, men også omhandler ulykker, der kan ind-
træffe i forbindelse med mølledrift.
Beredskabsplanen er beskrevet i sin helhed i den håndbog, som blev
færdig i sommer, men som desværre endnu ikke er udgivet.
MEN.... Det er jo ikke helt nok at nedfælde sådan en beredskabs-
plan på papir. Det er absolut nødvendigt at afholde øvelser jævnligt.
En vigtig årsag til jævnligt at afholde øvelse er, at give de personer,
der indgår i beredskabsgruppen og de personer, der betjener møllen
lejlighed til at afprøve nødprocedurer og møllens nødmateriel og fin-
de ud af, hvor det nøjagtigt befinder sig. Man skal jo tænke på, at
der sker løbende udskiftninger i både beredskabsgruppen og blandt
møllerne og at de nye, der kommer til skal være lige så grundigt in-
struerede.
En anden vigtig grund er, at afprøve om planen i det hele taget vir-
ker tilfredsstillende eller om der eventuelt skal foretages justerin-
ger i den. Det kan også tænkes, at sådanne øvelser afslører, om det
er nødvendigt at foretage tilføjelser eller ændringer på nødmate-
riellet.
Den første øvelse vil finde sted lørdag d. 23. okt. hvor vi håber at
så mange af dem, der arbejder med møllen, vil deltage.
Efter øvelsen vil vi i fællesskab evaluere. Gik det som forventet?
Skal der foretages ændringer/forbedringer? Hvad skal der til for
at gøre det bedre? Hvor ofte skønnes det nødvendigt at afholde
øvelser? Osv.
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At fastholde interessen betyder 2 ting: At vi fortsat er mange, som
er parate til at gøre en praktisk indsats for møllen på alle nødvendige
områder og desuden, at vi har mange, som fortsat bakker økonomisk
op om foreningen. Vi håber fremover på at få indbetalt kontingenter,
at blive støtte via annoncer i vores blad, at få del i sponsorater og
gaver. Derfor tillader vi os også at vedlægge et nyt girokort til de af
vore tidligere medlemmer, som endnu ikke har betalt kontingent for
året 2004/05. Kontingentet er fortsat uændret: Kr. 100,- pr. med-
lem. I bestyrelsen - som tæller 3 nye medlemmer - er vi fortsat fuld
af optimisme for fremtiden. Vivil gøre vores til at tilpasse os den nye
situation, som jo består i, at vi fra at have været i en decideret byg-
gefase igennem mange år, nu er gået over i en fase, hvor mølledrift og
turisme har stor prioritet. Men samtidig vil vi ikke glemme, at forud-
sætningen for fremover at kunne drive møllen og vise den frem til
interesserede består i at fastholde et solidt og godt møllelaug, hvor
det sociale sammenhold og fællesskab er drivkraften.
Endnu et par ting ligger mig på sinde i dette forord. Det første be-
står i en gentagelse af den opfordring, som tidligere har lydt til især
alle skamstrupborgere: dagligt at holde et vågent øje med møllen.
Vejr og vind har daglig indflydelse på møllen og ved evt. mislyde.
driftsforstyrrelser eller andet mistænksomt, bedes man omgående
kontakte en fra bestyrelsen (tlf.nr. findes på bagsiden!)
Det andet jeg gerne vil henlede opmærksomheden på er vores nye
hjemmeside.
Klikind på www.skamstrupmolle.dk. Der kan du læse mere om møllen,
dens historie, vores beredskab m.m. men ikke mindst nyt om vore
kommende arrangementer. Enhver er velkommen til at komme med
nye ideer/forslag til forbedringer af hjemmesiden. Kontakt bestyrel-
sen.
Med tak for det forløbne t år, som er gået siden sidste "Vingesus" og
med tak for hjælp og støtte til enhver, sendes de bedste hilsener på
vegne af bestyrelsen. John Christensen.

• e
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MØllEDAGBOGEN
FORTÆLLER

~72-~,EØ
Vi er nået ind i den første ef-
terårsmåned. Det suser i træ-
erne og bladene falder. Snart
lakker det mod enden af "åben-
mølle-sæsonen" og det er tid at
samle op omkring det, som ske-
te i møllelauget siden foråret
2004 indfandt sig.

Marts og april.
Vi var tidligt i gang med ar-
bejdsdagene. Bl.a. skulle red-
skabsskuret bygges færdigt og
indrettes, så vi kunne få styr på
værkstøj og materialer. I møl-
len var der flere ting
(afskærmninger m.m.). som
skulle forbedres og bringes i
orden inden sæsonstart. Det
lykkedes alt sammen. Vi havde
også folk på arbejde i Holløse
mølle. Henrik Christiansen, som
ejer møllen, havde lovet os en
del af det gamle mølleinventar
til låns i en årrække.
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Det blev taget ned og kørt til
Skamstrup m.h.p. på renovering
og installering i vores mølle.
Bl.a. nedtog vi en meget gammel
og spændende melsigte, som nu
er blevet restaureret og snar-
ligt opsættes i møllen. Be-
styrelsen holdt møder og for-
beredte de kommendemåneder.
Sidst i april inviterede vi til et
guidekursus i møllehuset. Ca. 20
interesserede deltog i kurset,
tilrettelagt af Jens Christen-
sen. Det fik vi gavn af i somme-
rens løb.
Fra Tornved Y' s Men' s Club
modtog vi uopfordret en flot
pengegave på kr. 1000.

Maj og juni.
Maj måned er traditionelt må-
neden for årets ordinære gene-
ralforsamling. Således også i år.
J eg er ikke overtroisk, men da-
toen den 13. viste sig at være
en uheldig dag. Beretning og
regnskab blev godkendt - men
det lykkedes ikke at få sam-
mensat en fuld bestyrelse. Jeg
beklager, at det gik sådan. Det
burde det ikke have gjort.

så skete der på dette område ikke mere sommeren over. Desværre.
I skrivende stund den 4. september er jeg på vej til sidste anmeldte
besøg. Nimbusklubben lægger deres vej forbi møllen på deres årlige
museumsløb. Vi håber, at de flotte gamle motorcykler kan trække et
par gæster til ude fra.

r-. ~_":"O!I.;.

Det er da en pæn række af anmeldte besøg. Alt i alt har vi haft 19
søndage med alm. åben mølle, med 2-4 mand på vagt, med 0-12 gæster
pr. gang. Ca.6-7 gange har der slet ikke været nogen gæster. Det vil
vi selvfølgelig gerne have hver gang! Derfor har vi har brug for dig!
Gerne som besøgende, men også for at fortælle os, hvordan vi får
endnu flere besøgende. Hvad mener du kan trække gæster til? Vi i
bestyrelsen ser det jo med "møllebriller" på. Du ser det mere med
"turistens briller". Vi sidder i lidt af et dilemma. Vi kan nøjes med at
holde åbent en gang om måneden, men så får vores møllere mm. for
lidt træning og glæde ud af det. Og hvis der ingen vind er lige den
dag, skal vi alligevel indkalde holdet en ekstra dag, hvor der er vind,
til træning og evt. maling af mel. Hvordan skal Møllen holde åbent til
næste år? Gitte Husballe

Har du kommentarer eller ideer til både vingesu-
set eller vores hjemmeside modtager vi dem med
tak. Send dem til Ruth Christensen eller en af
bestyrelsesmedlemmerne. Adresserne står ba-
gest i bladet!
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"ÅBEN MØLLE" 2004
Møllens åbne sæson er ved at være slut, og vi kan lave en slags
status.
Vi har i denne sæson været meget heldige med vinden. Der har
været rigtig meget sus i vingerne i år.
På første åbningsdag i april kunne møllen dog ikke arbejde, men
kom i løbet af ugen på plads. Den 20.5 havde vi et anmeldt be-
søg af ca. 50 personer på familietur til rundvisning og kaffe.
Det var, som det altid er når grupper besøger møllen, meget
hyggeligt. Vi havde mange hjælpere i gang, som gjorde af gæ-
sterne følte vi havde kontrol over tingene, og de fik en god op-
levelse.
Ugen efter kom en gruppe på 20 på vej til personalefest.
Den 12.06 havde en faggruppe samlet 15-20 personer til et be-
søg i møllen med kaffe.
Dagen efter besøgte Dansk Møllerforening os som afslutning på
deres årsmøde. Et spændende besøg, synes jeg. Nu skulle vi jo
ligesom have fagfolks vurdering. De var meget imponerede af
både møllen og laugets arbejde igennem årene, og vores frem-
visning.
Landsmølledagen den 20.6 er sikkert omtalt andet steds i bla-
det. Det var en god dag. Hyggelig og med mangegæster.
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Men efter at have haft tid til at
sundeos lidt, fik vi indkaldt til et
møde, hvor problemerne blev
drøftet igennemog efterfølgende
fik vi på en ekstraordinær
generalforsamling valgt en ny be-
styrelse.
Til bestyrelsen nyvalgtes Gert
Grønnegaard og Tommy Jørgen-
sen, begge Skamstrup, og som ny
suppleant: Kristian Nielsen.Ud af
bestyrelsen gik - somønsketalle-
rede forud for den ordinære ge-
neralforsamling: Henry Bisgaard
og Jens Christensen, begge2 ef-
ter en stor og god indsats i be-
styrelsen.
Hvad møllearbejdet angik var det
2 gode måneder. Der blev arbej-
det med reparation af sigten og
der var nok at se til i øvrigt med
vedligeholdelse af grund og be-
plantninger.
Samtidig startede "åben-mølle-
sæsonen" op. Vi fik besøgaf en
hel del gæster/selskaber såvel
ved de almindelige søndagsåbnin-
ger, som på andre dage.Guiderne,
møllerne - og hjælperne i øvrigt -
havdenok at se til.

Det havde de også på selve
Landsmølledagenden 3. søndag
i juni. Det blev en festlig og
goddagmed aktiviteter inden-
for forskelligt kunsthånd-
værk, som de besøgendefik
lov at prøve evner og kræfter
med, med hestevognskørsel,
cafe m.m. Møllen kørte det
bedste den havde lært og
friskbagt brød af eget mel
blev hurtigt udsolgt til de
mange besøgende.Tusind tak
til alle de, som gjorde deres
til, at det blev en rigtig mølle-
dagmeden omsætningpå
ca.4000 kr.
Juli og august.
Vi fortsatte de følgende må-
neder medsøndagsåbenti møl-
len. Der var ikke altid stort
fremmøde - menjævnligt nog-
le, somkiggedeforbi. Indimel-
lem blev der også rakt gode
gaver over disken i form af
kontante midler til møllearbej-
det. Det var hver gangen glæ-
de.
I augustmeddelte
Niels Blauner, at han ønskede
at udtræde af bestyrelsen og i
stedet indtog suppleanten
hansplads.
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Den 21. august holdt vi byfest for
4. gang sammen med Landsbyfor-
eningen, Familie og samfund, samt
Forsamlingshuset. Det blev igen
en rigtig, rigtig god dag med man-
ge deltagere, et godt program, en
fin fest og et godt samarbejde.
Arbejdsdagene blev genoptaget
dog ikke med den store tilslut-
ning.

September og oktober.
September blev "mødemåneden".
Der blev holdt møder i bestyrel-
sen, med "møllerne" og med de
øvrige foreninger. Ting skal jo
drøftes, besluttes og planlægges.
Arbejdsdagene fortsatte, der var
(er!) hele tiden noget at tage fat
på: Vinduer i møllehuset blev ma-
let, nye lampestandere sat op
langs møllevejen, græs blev slået,
sigten varmebehandlet o.s.v. Alt
imens holdt vi søndagsåbent i møl-
len, hvor enkelte måtte trække
det store læs!
Nu er det oktober og vi ser frem
til nye aktiviteter. Snart er der
aktivitetsdag - især for familier
med børn - snart er åben-mølle-
sæsonen slut. Derefter venter

nogle af de traditionelle
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møllearrangementer:
Andespil i november og julemar-
ked i december. Vi glæder os til
at sige velkommen til mange
deltagere/besøgende og håber
på en god indtægt.

Med en tak til alle, som "fik vin-
gerne til at snurre" i de forløb-
ne måneder, slutter mølledag-
bogen så denne gang med et:

Pågensyn!

En sigte skal i saunal

For at standse angreb af bore-
biller skulle sigten varmebe-
handles. Det skete i saunaen
hos Hans og Gitte! Nu håber vi
at det lykkedes.

ARBEJDSDAGE

OKTOBER NOVEMBER DECEMBER

23.10. 13.11. 4.12.
KL.9.00 Klo 9.00 Klo 9.00

Beredskabs- Arbejde med Til julemarke-
øvelse for møllein- det

alle, som fær- ventaret
des i møllen

27.11.
Evt. arbejde i

skoven
Samt møllein-

ventar

Alle bidrag til bevarelsen af møl-
len modtages

med tak
på kontoen

9882- 1014150
,...------ , , 15
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BETON & MURERARBEJDE:
PER OG WALTHER JENSEN. TLF. 592741 19

ANDESPIL
FREDAG, DEN s. NOV.

KL. 19.30 I SKAMSTRUP
FORSAMLINGSHUS

-
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Telefon S9 27 [>0 Hi
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SALG - SERVICE - REPARATION
Vi spiller 20 spil om ænder og sidegevinster.

I pausener der salg af:
Kaffe/te/kage
Kinesisklotteri.

Præmierne er sponseret af omegnenshandlende.
Dørene åbnes kl. 18. 30

På gensynlHilsen bestyrelsen.

Jyderup Tømmerhandel a/s
Dr,vs:\lvei 5 • ·1450 Jyrlorup • Til 592761 50 • Fax 59 27 69 se

Kallundborg Tømmerhandel a/s
Btedgade 48 • 4400 Kalundborg' Tlf. 59 51 00 51 • Fax 59 5' JO 50

www.
Meredin.

com
14 ' 7
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JULEMARKED
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MED

JULETRÆSSALG
OG

JULESTUE
I

SKAMSTRUP MØLLE
Søndag den 5.12.04
Lørdag den 18.12.04

kl. 11.00 - 16.00

juletræer + pyntegran
juledekorationer
håndlavede nisser, julepynt m.m.
hjemmelavede godter m.m.
møllevin. julekort
juleccfe: gløgg, æbleskiver, kaffe

TAG HELE FAMILIEN MED TIL ET HYGGELIGT MARKED OG
STØT SKAMSTRUP MØLLEI pÅ GENSYN

møllebestyrelsen

8

EFTER MARKEDET
DAGLIGT SALG AF JULETRÆER

FRA GRAVERBOLIGEN I SKAMSTRUP

,

Entreprenør
Aut. kloarkD1.ester

•••
Bennebovej 7 . 4440 Mørkøv

Tlf. 5927 4005
Fax 5927 4190
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For pengenes ..~kyld!

•5
Sparekassen Sjælland

-tcvccqace: 28 ' ~1\40 Morkov
T", 59 '27 50 42
-ax 59 27 50 15
moerkoevClFlpks.dk
www.spks.dk.

DagligBrugsen
Ringstedvej 7. vlorkov.

FRISK ;\IEO DET HELE - OGSA :'\IED PRISEN!

---.::-:-:--.
///;927 59 <6'-'

/

/»S~«',,-- _------------,
" Hovedgaden 1 \ ,'

Mørkøv
,.~---
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FOCUS
Mørkøv

Tlf.59275162
Alt i spil-

Det er Iige os!
, Holbækvtj 254,4440 MorkGv

Tlf, 59 27 43 34 & mobil: 21 27 84 33

---_._---
/1),

ii, f;~{, Entreprenør Sd-l'J
Søren Handrup Jensen

'. 1

Kære medlem
~,J

Det er snart jul igenIII

Vi har brug for din hjælp og håber, at du
igen år vil hjælpe os med de mangepraktiske
opgaver.

Vi har brug for :

.:. Æbleskivebagere,

.:. folk, der kan sy, strikke, male, lave sløjdting, lave ju-
ledekorationer, bage småkager, sylte, stå i boderne,
hjælpe i cafeen, hjælpe med at lave bolcher ...

.:. har nye ideer

Vi vil selvfølgelig betale udgifterne til materialer og også
gerne bestille dem, hvis du gerne vil ha' det.
Hvis du har lyst til at hjælpe os, så ring venligst

senest
den 1. nDvember til:IJ1,....~,...- .,.- ~.,. ..- Ruth Christensen

Tel. 59 27 53 29 9
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Kør dansk

DK-Benzin Mørkøv
Tove Damgård
Hovedgaden 2
4440 Mørkøv

Frede Vind tømrer*ogsnedkermesterApS

5927 5632
• ' ••••••' ••AIllItJOI. Nybygning - Om bygning
~ . ~ Tilbygning - Isolering
i ! Glarmesterarb. - Gulvbelægning
c ,.

; ~ Alt i bygningssnedkerarb.
~ ~ Døre og vinduer
• ""OIUUIIlIlJOI. i og uden for standard mål.

Mørkøv Hallen
Skamstrupvej 5
4440 Mørkøv

Tel. 59 27 55 12
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ST ATOIL-SERVICECENTER
Lizzi+ Carl Jørgen Sørensen

Holbækvej 239
Tlf. 59 275356 GCI~n.,Kcan· Mosklnhøndel & udlelnlng

Entreprenor & 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

Solvej 65 . 4440 Mørkov
Tlf. & Fax 5927 5488
Mobil 3045 8888
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