Nr. 2 oktober 2005
14. årgang

Kære Mølleven.
Så er vi her igen med ”Vingesuset”. Et halvt års tid er gået siden
sidst og vi ser i bladet – som altid – tilbage og ikke mindst fremad!
Når man læser min dagbog ( inde i bladet!) så vil man måske fornemme, at ”gassen er gået af ballonen!” Men sådan er det ikke! Vel
oplever vi det sværere at få engageret folk i visse sammenhænge – men mange er forsat trofaste i møllesammenhæng og udfører
gode opgaver. Jeg kalder ( i dagbogen) tiden for en ”stille og rolig
tid” for møllelavet – og det er vist rigtigt. Nogle vil måske synes
alt for stille – men alt skal finde sit naturlige leje, det gælder også
hvad interessen for møllen angår.
Det tror jeg vi har fundet nu! Og det giver god baggrund for at
kunne tilrettelægge fremtiden på den rigtige måde, så vi alle finder os tilpasse ved det og kan leve op til forventningerne.
Men det er klart at vi i bestyrelsen gerne ser en rigtig god opbakning fremover. Vi skal f.eks. lige have de sidste medlemmer til at
indbetale kontingent, så vi igen er oppe på ca. 200 medlemmer. Vi
skal have flere aktive i gang med at være møllere, svende og lærlinge og vi kan da også sagtens bruge flere flittige hænder i alt
det praktiske arbejde, på arbejdsdage, ved arrangementer m.m.
Så det er bare ud af busken! Vi tager gerne imod nye, som måtte
have lyst til at være med i et fællesskab og udføre en opgave af
større eller mindre karakter. Kontakt blot én fra bestyrelsen.
Og så en opfordring til alle vore medlemmer:
Snart står vi overfor nogle af vore gode traditionelle arrangementer: Andespil og julemarked. Økonomisk set er vi meget afhængige
af , at vi får en god indtægt via dem. Derfor denne opfordring:
Bak op om disse ting, tag familie, venner og bekendte med i forsamlingshuset den 4.11. og i møllen den 4.12. og 18.12. Vi vil prøve
at give de besøgende en god og festlig oplevelse og forsøger at
forny os på bedste vis.
Med disse ord: Tak for god opbakning i tiden der gik – og på gensyn til møllens arrangementer i de kommende måneder! På vegne af
bestyrelsen: John Christensen.
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Familiedag 2005
Søndag d.16. Oktober
Kl.12.00-16.00

Oplevelser for børn og voksne
I møllen laver du selv snobrøds dej og bager det over bålet udenfor. Bygger drager, og dypper stearinlys. En pilefletter besøger os.
I møllehuset. Sy en hvedevarmepude til de ømme muskler. Se møllens billedmapper, og videoer om møller.
Uden for møllen kan du flyve med drage. Der er ponyridning, og en mobil smedje arbejder.
Hestevognen kører tur i den omkring liggende natur.
I cafeén har vi salg af bl.a. nybagte boller, pølsehorn, kaffe og kage.
Møllen maler mel hvis vinden tillader det, og vi indvier
vores nye kværn nr. 2.
Entre kr.25 pr. person. incl. opgaveark til børn. Børn
under 5 år har gratis adgang.
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MØLLEDAGBOGEN FORTÆLLER …..!
En kort karakteristik af tiden
som er gået siden jeg sidst
skrev dagbog i april lyder sådan: ”En stille og rolig tid – med
rigtig gode oplevelser ind i mellem!” Her lidt mere detaljeret
måned for måned:
April og maj :
Forårssæsonen var arbejdsmæssigt i gang, da vi den 19.
maj afholdt den årlige ordinære generalforsamling i præstegården. Allerede denne aften
gjorde betegnelsen ”stille og
rolig ” sig gældende. Nærmest
på rekordtid fik vi klaret det
obligatoriske: aflagt beretning,
fremlagt regnskab og valgt de
fornødne nye medlemmer til
bestyrelsen m.m.
Ud af bestyrelsen trådte Ruth
Christensen og Dan Birk Andersen. Ind i bestyrelsen valgtes i stedet Jette Bach og
Hans Husballe. Kristian Nielsen – som var indtrådt som suppleant undervejs i forrige periode - valgtes tillige som ordinært medlem. Nye suppleanter
blev Bjarne Bach og Knud Pe4

tersen.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig, som
det fremgår af bladets bagside. Nyt var især, at Hans
Husballe overtog den ledige
kassererpost efter Ruth, som
har beklædt posten siden møllelavets stiftelse i 1992 og været med i bestyrelsen gennem
alle år. Det er der grund til at
sige tak for. En stor indsats
for mølleprojektet sluttede da.
Arbejdsdagene fortsatte i
april og maj. Det var ikke de
store ting vi fik udrettet dertil var opbakningen for ringe - men stille og roligt fik vi
småopgaver fra hånden og kom
videre med de lidt større. Bl.a.
fik vi etableret vejbelysning
hele vejen rundt om møllen på
sydsiden.
Den 22. maj åbnede vi – med
lidt forsinkelse i.f.t. planen for møllesæsonen 2005. Siden
har der været mølledage hver
søndag ligesom der har været
enkelte besøg af større grupper. Besøgstallet har ikke været noget at ”råbe hurra” for –
men stille og roligt !!

I maj var Poul Erik Rasmussen
og undertegnede deltagere på
Møllerforeningens årsmøde i
Givskud. Det var en god oplevelse og vi fik skabt mange gode kontakter til møllevenner
landet over.
Juni og juli:
Nogle af disse møllevenner
mødte vi igen, da vi var på udflugt til Fyn den 4. juni og bl.a.
oplevede Lumby mølle og Grubbe mølle. Turen var arrangeret
af møllelavet med deltagere
fra Landsbyforeningen og Forsamlingshuset. Se Gerts omtale af turen andet steds i bladet!
Stille og roligt foregik det ikke
helt, da vi den 3. søndag i juni

holdt åben i anledning af
Landsmølledagen 2005. Der var
gang i den, med hestevognskørsel, mølle, cafe, hvor bl.a. gamle retter med korn som ingrediens blev vel tilberedt af bl.a.
Ida Jørgensen og Gunhild Falster-Hansen. Desuden var der
aktiviteter for børn. En god
dag med en hel del besøgende.
Snart bevægede vi os ind i
sommerperioden – og der blev
måske lidt for stille og roligt
omkring møllen. Men sådan er
det, når det er frivilligt arbejde!
August/september:
På arbejdsaftener og arbejdsdage fortsatte vi klargøringen
af såvel kværn nr.2, som sigte

Hovedgaden 28
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 50 42
Fax: 59 27 50 15
moerkoev@spks.dk
www.spkr.dk
Besøg vores nye vinleverandør

VinJensen

På: www.vinjensen.dk
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Tiden nærmer sig, hvor begge
dele kan tages i brug. Det bliver spændende. Der blev også
tid til græsslåning, maling af
møllekrop ( lidt mangler i skrivende stund!) + div.
Det festlige indslag i august
bestod i BYFESTEN 2005, arrangeret som altid i samarbejde med byens øvrige foreninger.. Det blev – efter min mening – endda en meget fin dag,
hvor vejr og program gik op i
en højere enhed og hele dagens
program var godt besøgt. Jo,
skamstrupperne har taget byfesten til sig! . Omkring 100
var samlet til fest om aftenen i
Forsamlingshuset til grillstegt
pattegris , samvær, sang, musik
og dans. Én af de bedre byfester blev det – dog synes jeg vi
mangler opbakning fra mange
af vore møllemedlemmer omkring dette arrangement. Det
må kunne gøres bedre!
Svært er det også - p.t. - at
samle folk til arbejdsdage.
Mange er engagerede i restaureringen af Forsamlingshuset –
så det er forståeligt nok – men
møllen kræver også sit! Et lille
hjertesuk: Der er forsat mange
opgaver at tage fat på – vi må
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hjælpes ad!
Oktober:
Oktober er ny i skrivende
stund, så der er ikke noget at
fortælle derfra. Men vi ser
frem til nogle gode arbejdsdage fortsat – samt DEN STORE
SÆRLIGE MØLLEDAG første
søndag i skolernes efterårsferie.
Her slutter så dagborgen for
denne gang. Næste gang er vi
meget klogere på flere ting:
Kan vi blive ved at gentage succeserne med andespil og julemarked? Vi håber det!
På gensyn til disse ting – og tak
til enhver for en god og solid stille og rolig – indsats i tiden
der gik fra april til oktober
2005.
John Christensen.
- KONTINGENT:

Med dette ”Vingesus” følger – som
altid hvert forår – indbetalingskort beregnet til at betale kontingent for tiden 1.4.2005 til
31.3.2006. Kontingentet er uforandret: kr. 100 pr. medlem.

- MØLLENS HJEMMESIDE:

Husk at klikke ind på Skamstrup
mølles hjemmeside på adressen:
www.skamstrupmolle.dk og se nyheder m.m.

Fredag d. 4. nov.
Kl.19.30
I Skamstrup forsamlingshus

Vi spiller 20 spil om store ænder og 20 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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Udflugt til Fyn.
I flere år har møllelaugets bestyrelse haft planer om at arrangere
en udflugt for medlem-merne til nogle af de mange spændende
møller, der er rundt om i vores land. Men én ting er at have planer;
en helt anden sag er at føre planerne ud i livet.
Så derfor var bestyrelsen i år fast besluttet på, at dette skulle
der rådes bod på.
På forhånd var der gjort nogle tanker om, hvor turen skulle gå hen,
så der skulle blot findes ud af hvordan udflugten skulle foregå, og
hvordan vi kunne gøre det til en fornuftig pris.
Det sidste afhang lidt af, hvor mange deltagere vi kunne friste til
at tage med på en sådan udflugt, så der blev forsigtigt stukket en
finger i jorden hos de andre foreninger i Skamstrup for at finde
ud af om vi eventuelt kunne arrangere turen i fællesskab.
Interessen fra de andre foreninger var heldigvis tilstede, så nu
var det bare om at få lagt en tidsplan, bestille en bus, annoncere
og få det hele til at falde i hak.
Lørdag d. 4. juni skulle vi mødes ved forsamlingshuset kl. 8.00 og
derfra køre med den lejet bus til Lumby mølle på Fyn. Det gik da
også fint for de fleste af os at være der til tiden, men Hans skulle
liiiige slagte en ko inden, så det kneb lidt mere for ham. Men heldigvis er vi jo et tålmodigt folkefærd, så skulle det betyde noget at
vente på ham en halv
time? Tiden kunne jo
indhentes igen, hvis vi
kunne lokke chaufføren
til at træde lidt mere
på pedalen.
Faktisk ankom vi kun et
kvarter senere end
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planlagt til Lumby mølle, hvor vi blev modtaget af Søren Hansen,
som foruden at være i Lumby møllegaards bestyrelse, også er med
i ”Dansk møllerforenings” bestyrelse.
Med i modtagelseskomiteen var også Otto Rasmussen, som er forhenværende redaktør af det landsdækkende blad ”Møllen”.
Straks efter ankomsten blev kaffen og morgenbrødet hevet frem
og indtaget, mens Søren og Otto berettede om møllen og dens historie. OG – at det ikke hedder Lumby – men lumBY (med tryk på
by).
Efter kaffen var det tid til at kikke nærmere på møllen, som er
flot vedligeholdt og noget større og anderledes end ”vores” mølle
og ligger i nogle fantastisk flotte omgivelser.
Hvis jeg skulle skrive møllens historie, ville den fylde hele Vingesuset, så derfor får i den kun i ultra kort version.
Møllen er fra 1820 og blev drevet af skiftende ejere helt frem til
1965. Fra 1970 til 1990 var møllen overtaget af Danske Møllers
Venner, og siden 1990 ejes den af Odense kommune, men bliver restaureret og vedligeholdt af foreningen Lumby Møllegaard, som
blev stiftet i 1985.
Efter besøget på Lumby Mølle gik turen videre til Den Fynske
Landsby. Ved ankomsten blev madkurvene hevet ud af bussen, og
slæbt ind hvor der var borde og bænke. – Så også her blev besøget
indledt med at indtage føde. Derefter gik vi rundt i landsbyen i
mere eller mindre spredte grupper.
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Den Fynske Landsby er et arbejdende frilandsmuseum, der viser
et fynsk land og landsbymiljø som det så ud i tiden omkring 1850.
Et besøg i museet er derfor som at blive sat 150 år tilbage i tiden,
og mens man går rundt i de gamle bindingsværkshuse kan nemt forestille sig, hvordan landlivet formede sig dengang.

Fra Den Fynske Landsby gik turen videre til Grubbe vand- og vindmølle ved Fåborg.
Da vi kom til stedet kunne vi ikke rigtigt finde ud af, hvor bussen
skulle sætte os af. Men inden vi nåede at tænke så meget over
det, kom en herre på meget militærisk vis marcherende, iført kasket, brunt arbejdstøj og gummistøvler (han var som hevet ud af
en dansk landmandsfilm fra 50´erne.) og anviste udstigning af bussen og parkering af denne. Det viste sig at være ejeren af møllerne, Niels Erik Jervelund.
Han førte os også straks til Vindmøllen, som dog var uden hat og
vinger, og blev derfor via bæltedrev drevet af en gammel men flot
vedligeholdt dieselmotor.Møllen der er en hollandsk vindmølle, der
oprindelig stod ved Nykøbing Sjælland. I 1892 blev den nedtaget
og fragtet til dens nuværende plads. Den blev drevet som forretning frem til 1960 og siden som ”museum af Niels Erik Jervelund.
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I 1990 gennemgik den en omfattende restaurering, men blev kraftigt beskadiget i stormen 99, hvor vingerne blev revet af.
Fra vindmøllen gik vi over til vandmøllen som i anledning af vores
besøg blev sat i gang.
Her Var der imponerende mange ting at se på. Bl.a. kunne vi se både valse og sigte i funktion.
Hvornår vandmøllen er opført vides ikke. Men den nævnes i biskoppens visitatsbog i 1599
Og møllens ejere kan spores tilbage til 1610.
Som afslutning på besøget, bød Niels Erik på en kop øl, som vi nød
mens han fortalte om sit eget liv på møllerne og fremtidsplanerne
for disse.
Efter et farvel og tak for øl og rundvisning, var det tid at vende
hjem til Skamstrup igen.
Tidsplanen var overskredet med en times tid. Men hvad gør det
når det har været en dejlig dag med interessante og gode oplevelserne.
Hvis der skal siges noget negativt om turen, må det kun være, at
den for møllelauget ikke kunne løbe økonomisk rundt. Dette skyldes, at vi have valgt en dato for turen hvor mange var engageret
til anden side, og vi derfor ikke var deltagere nok til at fylde bussen op, som vi havde håbet på og kalkuleret med. Men på trods af
det og med erfaringer rigere, har det givet os blot på tanden med
at arrangere udflugt
igen til næste år. Vi
håber derfor, at beretningen om dette
års udflugt kan friste
nogle af jer, der ikke
var med til at tage
med på næste års udflugt.
Gert G.
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Entreprenør og
Aut. kloakmester

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

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
12

I år to søndage

D.4. dec. og d.18 dec
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 og
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.
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DK-Benzin Mørkøv
Tove Damgård
Hovedgaden 2
4440 Mørkøv

STATOIL-SERVICECENTER
Lizzi og Carl Jørgen Sørensen
Holbækvej 239
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 53 56
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Mørkøv Hallen
Skamstrupvej 5
4440 Mørkøv
Tlf: 59 27 55 12

Møllevin
Så er den næste årgang møllevin lige ved at være på vingerne.
Vi går denne gang en kvalitet og prisklasse op. Det er tid til, at
prøve noget nyt. Vi får derfor både en hvidvin og en rødvin, samt
en rigtig god portvin. Der er selvfølgelig vores egen etikette på
alle 3 typer.
Rød og hvidvin er fra det sydfranske solbeskinnede Bondeville,
160 meter over havet, ved foden af Larzac.
Hvidvinen er en sprød og lækker forfriskning, der egner sig godt
som aperitif, til skaldyr og andre fiskeretter. Kr.50,Rødvinen produceres på druetyperne Syrah, Grenache og Carignan,
der er typiske for området. Det giver en glød og aromatisk rødvin,
der er velegnet til mange kødretter. 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.89,Og det får du mulighed for på julemarkedet, hvor du også møder vores leverandør, ”Vin Jensen” som giver smagsprøver på alle 3 vine.
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Hvid Hvede giver hvedebrød
med rugbrøds egenskaber
Hvid Hvede giver hvedebrød
med rugbrøds egenskaber. Man
kan erstatte meget af den alm.
hvedemel med en ny hvedesort,
der har mange af de samme gode egenskaber som rugmel i
rugbrødet. Hvedesorten - Hvid
hvede - betragtes af Hjerteforeningen som en sundhedsmæssig revolution på brødmarkedet, fordi brødet indeholder
meget fuldkorn, som giver de
nødvendige fibre, vitaminer og
mineraler, man ellers går glip
af ved at spise lyst brød.

ligt hvidt hvedebrød. Det har
derfor samtidig bevaret et
højt indhold af kostfibre, vitaminer og mineraler og andre af
fuldkornets gavnlige indholdsstoffer i forhold til brød bagt
på almindeligt forarbejdet hvede. Samtidig bibeholdes den
karakteristiske milde smag og
lyse udseende, som er kendetegnet ved hvedebrød.

Hvad er Hvid Hvede?
Hvid hvede er en forædlet
hvedesort, der er udviklet ved
at krydse forskellige hvedetyper med udvalgte egenskaber.
Med Hvid hvede er det ikke
længere nødvendigt at formale
og sigte melet meget fint, som
man normalt gør ved hvedemel
for at opnå de gode bageegenskaber. Det betyder, at
brød bagt på Hvid hvede indeholder op til ca. 20 gange mere
fuldkorn end et typisk alminde16

Hjerteforeningen bakker op
om Hvid Hvede
Ifølge Hjerteforeningens
sundhedschef, Lars Ovesen, er
de nye Levebrød med Hvid hvede en form for produktudvikling, som kommer folkesundheden til gode, fordi produkterne
kan give forbrugerne et sundt
alternativ til det almindelige
hvedebrød.

”Det nye brød har klare fordele for folk, der ønsker at gøre noget
ved deres sundhed, og som ikke vil undvære hvedebrødets milde
smag. Fuldkorn virker forebyggende for hjertesygdomme og har
formentlig en række andre sundhedsmæssige fordele med hensyn
til kræft, tarmsygdomme og overvægt”, siger han.

-KOMMENDE MØDER OG ARRANGEMENTER
Sæt

”X” i kalenderen

ved følgende møder og arrangementer i den nærmeste fremtid:
Søndag den 16.10. kl. 12 –16 : Efterårsmølledag.
Fredag den 28.10. kl. 18.30: Medarbejderfest.
Lørdag den 29.10. kl. 9.00: Arbejdsdag med beredsskabsøvelse.
Fredag den 4.11. kl. 19.30: Andespil i forsamlingshuset.
Lørdag

den

26.11.

kl.

9.00:

Arbejdsdag/skoven?

Søndag den 4.12. og 18.12 kl. 12-16: Julemarked i Møllen.
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Entreprenør

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

Focus
Mørkøv

Tlf: 59 27 51 62
Alt i spilDet er lige os!

STØT VORE SPONSORER
DE STØTTER OS!
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Bemærker du noget usædvanligt ved møllen f.eks. Mislyde,
bevægelse af vingerne uden får åbningstid, røgudvikling, mistænkelige
personer eller legende børn på møllen.
Så kontakt én fra
Beredskabsgruppen, som består af:
Gert Grønnegaard
John Christensen
Poul Erik Rasmussen
Bent Larsen

59
59
59
59

27
27
26
27

77
53
59
54

09
29
37
27

/ 23 60 50 53
/ 23 35 13 24
/ 29 26 10 59
/
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Adresseliste
for Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Formand:

Næstformand:

Kasserer:

Sekretær:

Øvrige
Medlemmer:

John Christensen, Grydebjergvej 9
4440 Mørkøv
59 27 53 29
mail: jch@lm.dk
Gitte Husballe, Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv
59 27 53 91
mail: ghhusballe@webspeed.dk
Hans Husballe, Skamstrupvj 30
4440 Mørkøv
59 27 53 91
mail: ghhusballe@webspeed.dk
Gert Grønnegaard, Skamstrupvej 29
4440 Mørkøv
59 27 77 09
mail: gert.groennegaard@adslhome.dk
Tommy Jørgensen. Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv
59 27 2 87
mail: tina-tommy@wanadoo.dk
Kristian Nielsen, Parcelvej 19
4470 Svebølle
59 29 30 99
Mail: kristian@skjaldesang.dk
Jette Bach, Lindholt vej 11
4440 Mørkøv
59 27 44 07
Bjarne Bach, Alleshave 13
4593 Eskebjerg
59 27 53 07
Knud Petersen, Karsholtevej 10
4293 Dianalund
59 27 59 57

