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Fra
REDAKTIONEN
Hej igen - med godt nyt.
Velkommen til Ann Dreyer, som har taget udfordringen op og har meldt
sig som ny redaktionsmedarbejder.
Jeg har tidligere arbejdet sammen med Ann i forbindelse med afvikling af
Katrinebjerg Ridecenters distance-ridestævner og er overbevist om, at der
nok skal komme lige så gode resultater ud af samarbejdet vedr. Vingesuset, som der gjorde, da vi arbejdede i det lokale stævnesekretariat.
Vivi Clausen
Indlæg til ”Vingesuset” kan sendes til:
Vivi.clausen@hotmail.com

HUSK - at besøge hjemmesiden:

www.skamstrupmolle.dk
- som løbende opdateres med de aktuelle nyheder.
Støt møllen - bliv personligt medlem
- kun 100 kr / årligt.
Bankoverførsel: reg.nr: 1551 kt.nr. 3555022190
eller
Mobilpay: 81918
Husk at opgive navn og adresse.

Landsmølledagen d. 16. juni v/ Niels
På dagen var det solskin og der blæste en frisk vind hen
over møllebakken,hviket gav en del udfordringer ved opsætning af teltet hvor der var indrette cafe og møllebod.
Der kom en jævn strøm af besøgende hen over hele dagen og vi havde sågar besøg af 2 Hollændere der var i
Danmark for at se på møller. Der blev solgt rigtig godt fra
mølleboden og cafeen.
På grund af den friske vind blev kun vindbrædderne sat og vi kørte det
meste af dagen med foderkværnen for at lave grisefoder. Sidst på dagen
var vi dog nødt til at sejle møllen op og sætte gang i melkværnen, idet vi
var ved at have udsolgt af mel.
Mølleinteresserede blev vist rundt i møllen af møllere, -svende og guider,
som berettede om møllens interessante historie.
Da børnene ikke kunne klare mere
fortælling, gik de ud til bålet, hvor de
bagte pandekager eller de prøvede
kræfter med hestesko-kast.
Der var også mulighed for at få en
træktur på en af ponyerne, som
Katrinebjerg Ridecenter stillede til
disposition.
Det var gennemgående en dejlig rolig dag, hvor guider og møllersvende
kunne hygge sig med gæsterne alt
imens møllen kørte for små omdrejninger og lavede grisefoder.

v/ Lene og Erik Jensen
Holbækvej 339 - Knabstrup
4440 Mørkøv
Telefon: 59273019

Åbningstider:
05.15 - 17.30 Mandag - Fredag
06.00 - 15.00 Lørdag - Søndag

Dem med sigtebrødet!

Møllebanden v/ Niels.
Møllen har i denne sæson indtil videre kørt fint, og vi har, de få gange vi
har kørt med den, fået malet en del mel.
Hen over sommeren har vi skiftet enkelte kamme på de store drivhjul i
hatten og ved kværnene for at sikre, at vi ikke får lignende havari som
sidste år.
Vi har desværre konstateret, at angrebet af borebiller i det gamle træværk har taget til, så her i vinter skal vi have igangsat nødvendige tiltag
for at stoppe angrebene.
Der har ikke været de store vedligeholdelsesopgaver i gang på møllen i
sommer, men møllebanden har hver torsdag været i gang med de mest
nødvendige opgaver.
Derudover har vi fået malet kampestenssokkelen på omgangen og kampestensvæggene på magasinloftet.
Der er lagt fliser under trapperne på omgangen og døre og vinduer er
blevet repareret.

Kom og luk sæsonen med os
Søndag d. 20. oktober kl.13 - 16
(sidste dag i efterårsferien)
Sidste chance for at se møllen i år inden vi pakker den ned
for vinteren. Hvis vind og vejr er med os, vil vi male årets
sidste mel.

Inde i varmen i caféen i møllehuset sælges dejlig varm
kakao med flødeskum, nybagte boller, og den gode
møllekringle.

Vi ses igen til maj 2020

Mørkøv Bolignyt
Skamstrupvej 1 - 4440 Mørkøv - Tlf: 59275185

Udflugt til Tadre (nedre) mølle v/ Ulla Klein
I år fik jeg, som nyt medlem af møllelauget*, fornøjelsen af at deltage i
mølleudflugten d. 27. juli - som gik til
Tadre mølle i Lejre Kommune.
Vejret var varmt og lummert, men der
var dejligt svalt i ”svinehuset”, som
blev renoveret i 2009 og bruges til
foredrag og naturskole. Her fik vi kaffe og kage og et instruktivt og spændende foredrag af formanden for
Tadre Mølles Venner, Bent Brun Larsen.
Vandmøllen blev bygget af Bille-slægten på Aastrup Gods i 1400-tallet.
De nuværende bygninger fra 1840 blev købt af Mølle-Maries forældre i
1914. Mølle-Marie (1902 - 2002) blev møller efter sin far i 1945 og købte
selv møllen i 1952. I 1985 solgte Marie møllen til Nationalmuseet, som
derefter overdrog den til Roskilde Museum - Marie fik lov til at blive boende, så længe hun levede.
I dag vedligeholdes og drives møllen af Tadre Mølles Venner, som MølleMarie stiftede i 1978 - med formålet at medvirke til møllens vedligeholdelse som et nationalt kulturminde.
Den omfattende
renovering af gårdens bygninger og
vandmøllen blev i
2009 udført af frivillig arbejdskraft - et
samarbejde mellem
Dansk Naturfredningsforening og
foreningen Tadre
Mølles Venner. Alt
arbejdet blev gjort
med nænsom hånd,
så Maries gamle
køkken, inventar og de flotte urtehaver og lægeurtebede hensætter besøgende i den rette nostalgiske stemning.

Vi gik en kort tur langs Elverdamsåen og hørte bl.a. om den
nedlagte Øvre mølle. Vi sluttede ved møllehuset, hvor vi var
inviteret til at se den gamle
mølle i funktion. Men desværre
blev der ikke malet mel denne
dag - der var ikke nok vand i
åen!
Alt i alt - en flot tur som kan
anbefales.

Om aftenen samledes vi igen - til et overdådigt sammenskudsgilde hos
Ruth. Flot dækkede borde, varm grill, masser af salat, brød, drikkelse og
overdådige kager til kaffen.
* Jeg synes, møller er interessante og har derfor også valgt at være med
til at vise Skamstrup mølle frem, når der er ”Åben mølle” om søndagen.

Åbningssæsonen 2019 v/ Gitte
Vi har igennem årene haft lidt forskellige modeller for åbningsdage.
I år valgte vi at gå tilbage til at have åbent hver søndag. Vi tror, at det
er nemmest for vores potentielle gæster at finde ud af.
Samtidig har vi samme åbningstider som Skolestuen.
Vi åbnede tilmed tidligere på året end de senere år. Det kræver lidt flere guide-timer. Det kunne løses ved at de ”gamle” guider tog flere vagter eller ved at finde nogle flere guider. Begge løsninger har været i spil
i år.
Der er kommet mange nye guider til, men dem kan vi jo ikke bare lade i
stikken i møllen med en vejledning i hånden. Derfor har ”de gamle”
guider også taget flere timer. Der har hver søndag været både en ny og
en gammel guide på vagt.

Hvordan har sæsonen så været? Vi synes det har været en fin sæson.
Der har været en del flere gæster end sidste år, og også flere gruppebesøg. Det er jo heldigt, når vi skulle oplære nye guider.
Hvordan er det så gået for de nye guider? Det er gået så fint. De har
sat sig ind i guide-vejledningen,
og er gode til at spørge om mange andre ting. Vi har haft nogle
hyggelige snakke ind i mellem
de besøgende gæster. Der skal
nok blive nogle gode guider ud
af dem, og vi håber, at de alle vil
være med igen til næste år.

”Mølle-begreber” v/ Vivi
Mølleguiderne - både de ”gamle” og de
”nye” - skal jo fortælle en hel masse om
møllen, når der kommer gæster. Det er
ikke kun den historiske baggrund, der
skal fortælles om, men også om møllens
funktion og virke.
I denne forbindelse bruges en masse faglige termer/udtryk og de skal selvfølgelig
forklares, så gæsterne kan følge med i
rundvisningen.
Kan du forbinde prikkerne rigtigt?

 Bildning
 Hollandsk
mølle
 Krøje
 Melkværn
 Omgang
 Sejl
 Stjernehjul
 Stokkedrev
 Vindrose

 Et hjul der består af to skiver med stokke i
kanten. Kammene fra stjernehjulet griber fat i
stokkene og får hjulet til at dreje rundt.
 En mølle hvor kun toppen/hatten drejes så
vingerne vender mod vinden.
 En slags balkon, der går hele vejen rundt om
en hollandsk mølle.
 Rillet mønster på en kværnsten, som får stenen til at male kornet bedre.
 På hollandske møller kan der være en lille
”vejrmølle”, som holder hat og vinger rigtigt i
forhold til vindretningen.
 Kværn bestående af to møllesten, hvor den
øverste sten drejer rundt og kaldes løber. Den
underste sten er fast og kaldes en ligger. Arbejdsfladen er stenenes vandrette flader.
 Stykker af stof, der spændes ud over vingerne
på en vindmølle for at fange vinden.
 Det store vandrette kamhjul i møllen, der fordeler kraften fra vinger til kværne og sigter.
 At dreje møllehatten, så vingerne kommer op i
vinden.

Mølledagbogen v/ Gitte
Onsdag d. 24. april.
I aften har vi haft fælles guidemøde med FSO i Skolestuen.
Der var mødt ca. 20 potentielle
nuværende og nye guider op.
Nogle har været guider det ene
sted, nogle det andet. Nu gik opfordringen på at flere af skolestuens guider skulle melde sig som
guide på møllen også. Det var
også tilladt at gå den anden vej.
Efter lidt info vedr. begge turiststeder var der flere, der skrev sig på listerne. Herefter vil vi forsøge at få
resten med på listen også. Nogle skulle lige tjekke kalendere.
Søndag d. 5. maj. Møllen åbnede samtidig med Skolestuen. Vi havde
caféen åben med dejlig møllekringle.
En dag i maj. Jeg blev ringet op af en mand, som lige ville fortælle at et
par nysgerrige piger havde fundet ud af, at den ene dør på omgangen
ikke var lukket med haspen indefra. Tak for det. Så kunne jeg lige smutte op og lukke. På omgangen sad 3 søde piger med picknickurv og tæppe. De havde fået lov til at gå op på møllen og hygge sig. Dejligt at se at
også de mindre borgere kan bruge møllen til noget.
Søndag d. 9. juni. Vi var ved at gå tør for mel. Der var solgt ret godt på
åbningsdagene. Pludselig var der vind nok, og vi fik samlet et hold og
malede mel - ca. 40 kg mel. Så er der mel til Dansk Mølledag.
Lørdag d. 15. juni. 6 mænd og kvinder og ét telt
5x8 meter - under en time efter står der et telt uden
sider. Det skal blæse en del i nat, så vi venter lige
med siderne til i morgen. Teltet er godt bundet fast
med store stropper op over taget og ned i nogle
kæmpe fortøjninger. Klar til Dansk Mølledag.

Søndag d. 16. juni. Teltet har klaret vinden, og vi fik sat sider i. I den
ene gavl - i vindsiden - måtte vi lave lidt forstærkning i form at noget reb
trukket på kryds og tværs på indersiden. Så trykkede vinden bare siden
ind mod rebene. Vi har i øvrigt haft perfekt vejr. Vind og solskin. Først på
dagen kørte foderkværnen bare lige så langsomt. Senere blev der skiftet
til melkværnen, fordi vi havde solgt det mel, der var forhåndsmalet.
Torsdag d. 20. juni. Det er tanken, at vi i år skal være sammen med
Foreningen Skamstrup og Omegn om den årlige sommerkomsammen
(tidligere byfest). Derfor havde vi i dag et planlægningsmøde med to personer fra FSO. Det skal nok blive et godt arrangement og samarbejde.
3 første onsdage i juli var det planen, at Katrinebjerg Rideskole skulle
ride op til møllen om aftenen. Det blev kun til 2 gange på grund af ridelæreren havde et lille uheld dagen før 2. onsdag. De 2 gange var hyggelige.
Lørdag d. 27. juli. Udflugt til Tadre mølle og spisning hos Ruth.
Se andet sted i bladet.
Lørdag d. 3. august. Et brudepar er i dag blevet borgerligt viet på møllebakken - med efterfølgende hygge med 12 gæster, inden den store
fest i forsamlingshuset. Det kan man altså også bruge bakken eller møllen til. Vi havde rullet den røde løber ud.
Søndag d. 18. august. Til den kommende sommerkomsammen skal vi
bruge 2 stk. 3x3 meter pavillioner. Vi havde måske to på loftet af møllehuset, men det er mange år siden, de har været fremme. Ingen vidste
om de var intakte. Derfor besluttede to af os at prøve at samle dem på
forhånd. To fjumremikler og et telt - kan give grå hår. Godt at vi ikke blev
filmet. Efter at have identificeret hvilke stænger, der burde have hvilke
numre, gik det noget bedre. Så var begge pavillioner OK. Nu bliver det
nemt at samle dem næste gang.

Søndag 1. december
afholdes
det årligt tilbagevendende
”Tænd lys-arrangement”.
Se program i næste ”De ni sogne”
(kirkebladet)

SMÅKAGEBAGEAFTEN
onsdag d. 20. november
fra kl.17.00 til senest 22.00.
Vigtig opgave som glæder mange.
Vi har brug for hjælp til, at bage de mange småkager, vi sælger på julemarkedet. Du behøver ikke at kunne bage. Vi skal nok vejlede dig.
Der er også opgaver med at lægge i dåser, klippe etiketter, og div. opvask.
Vi sørger for dej, mad og drikke.
Vi bager i skolekøkkenet på
Skovvejens skole, afd. Kildebjerg i Mørkøv.
Har du lyst til at deltage - så kontakt:
Gitte: tlf. 23 44 84 28 evt. mail: formand@skamstrupmolle.dk

Lørdag d. 31. august. Sommerkomsammen (tidl. Byfest) startede med
morgenkaffe på møllebakken. Vi havde rejst teltet og to mindre pavillioner, samt indrettet magasinloftet til kaffebrygning og lignende.
Kl.8 mødte frivillige fra både møllelauget og FSO (Foreningen Skamstrup og Omegn) for at gøre klar til morgenkaffe. Lige som i går aftes
hvor vi satte telte op, gik samarbejdet glat.
Kl. 9.30 kom ca. 35 af byens borgere og nogle børn, som hyggede sig
sammen i det helt fantastiske gode vejr.
Senere gik to mindre grupper
på workabout, eller tur rundt i
byen eller landskabet med to
”guider”.
Møllen var åben.
Tilbage på møllebakken
kl.12.30 blev der ristet pølser til
salg. Det blev også til et par
hyggelige timer.
I forbindelse med denne sommerkomsammen
kårer FSO hvert år
Årets Skamstrupper.
Endnu en gang blev det bekræftet, at møllen
er en del af byen. Årets Skamstrupper blev
nemlig i år vores næstformand Niels Clausen.
Han fik nogle fine ord med på vejen af FSO
formand Jens Christensen. Jeg synes det var
et godt valg. Det er kun få år siden, at jeg fik
pokalen. Det glæder mig at også andre i møllelauget kan få den hyldest.
Efter en kort pause for
de frivillige mødtes
man igen kl.18.00
medbringende alt til
aftensmaden. Den store tønde-grill var klar.
18 borgere havde
valgt at få en hyggelig
aften ud af det. Det var
et godt arrangement at
udvide vores samarbejde med.

Søndag d. 1. september. I dag har vi haft besøg af deltagere i 8,5 km
vandretur rundt om Skamstrup på en tur med
Dansk vandrelaug. Der var 35 deltagere, men kun
16 valgte at gå med op på møllen. De var alle
sammen i møllen og få en guidet rundtur.
Det store telt fra i går stod der stadig sammen med det sammenbragte
møblement af plastik borde/stole fra FSO og møllens bord/bænk sæt.
Fint for så kunne deltagerne spise deres medbragte frokost der. Efter
besøget blev teltet taget ned igen i en fælles aktion.
Søndag d. 8. september. Det var så årets Høstdag sammen med kirken. Det var hyggeligt og det var godt vejr. Det er sjældent, at der ikke
er vind på møllebakken. Der var ikke så mange børn med i år, men alt
i alt var vi 80 - 90 mennesker, som efter gudstjenesten hyggede nogle
timer på bakken og i møllen. Et lille
fødselsdagsselskab kom også forbi på
en vandretur med medbragt picknick
kurv. I år havde vi fået 3 store halmballer stillet op som klatrestativ. De
fangede børnene med det samme.

Ridelejrbesøg v/ Ann
Igen i år har Katrinebjerg Ridecenter gjort brug af Skamstrup Mølles
store gæstfrihed.
Børnene på vores ridelejre i
sommerferien, er meget
glade for aften-rideturen til
møllen. I år kunne vi heldigvis
bage pandekager over bålet.
Samtidig var forældrene inviteret
til at deltage.
Niels fra bestyrelsen
fortalte om møllen, og hvis der
var vind nok, kørte den.
Det er efterhånden blevet en tradition, som alle glæder sig til. Vi håber, vi
kan komme igen næste år. Tak til alle møllefolkene.

Mørkøv Maskinforretning A/S
Tlf. 59 27 50 16

Nyt tiltag: Luk forårets lys ind!
2. påskedag 2020 afholder møllen, FSO, og
kirken et lille event à là ”tænd-lys”, men denne
gang handler det om det naturlige lys.
Til jul er lyset stearinlys og elektriske lys og i
løbet at vinteren har vi alle sammen siddet og
puttet os inde døre. Til påske er det på tide at
komme ud af hulen og mødes for at hylde det
ægte lys.
Detaljerne er ikke på plads endnu.
Kig efter flere detaljer på hjemmesiden
og facebook midt i marts.

Foreløbigt program:
Kl. 9.00: Start i
forsamlingshuset.
Kl. 11.00: Færdig på møllen så kan alle nå
familiefrokosten.

Hovedgaden 41, 4440 Mørkøv
www.butik-aase.dk

Skamstrup Møllelaugs bestyrelse
Formand:

Gitte Husballe
Tlf. 23 44 84 28
Skamstrupvej 30
4440 Mørkøv
mail: formand@skamstrupmolle.dk

Næstformand:

Niels Clausen
Tlf. 52 17 51 24
Lindholtvej 1
4440 Mørkøv
mail: nielsclausen53@gmail.com

Kasserer:

Bjarne Bach
Alleshavevej 13
4593 Eskebjerg
mail: bach@mail.tele.dk

Referent:

Margit Petersen
Tlf. 93 60 23 20
Skamstrupvej 23
4440 Mørkøv
mail: margitsegen@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Flemming Rasmussen
Grydebjergvej 30
4440 Mørkøv
mail: ulkestrup@mail.dk

Tlf. 20 32 83 04

Tlf. 40 35 71 83

Jens Munch-Steensgaard Tlf. 61 74 76 35
Langevang 1, Stigs Bjergby
4440 Mørkøv
mail: langevang1946@gmail.com
Suppleanter:

Ruth Sørensen
Skamstrupvej 78
4440 Mørkøv

Tlf. 24 95 02 82

Ann Dreyer
Tlf. 22 12 40 22
Katrinebjerg 3
4440 Mørkøv
mail: katrinebjerg@katrinebjerg.dk
Hjemmeside:

skamstrupmolle.dk

Årets aktiviteter
Kom og luk
sæsonen med os :

20. okt. kl. 13 - 16.

Andespil:

1. nov. kl. 19
i Skamstrup forsamlingshus.

Småkagebagning:

20. nov. kl. 17. Skolekøkkenet, Skovvejens skole,
afd. Kildebjerg, Skamstrupvej 18, Mørkøv

”Tænd-lys”arrangement:

1. dec. kl. 16.

Julemarked:

7. og 8. dec. kl. 11 - 16.

Arbejdsdage - kl. 9.:

2019: 26. okt., 23. nov. (rengøring af møllen) og
1. dec. (klargøring til julemarked og ”Tænd-lys”).
2020: 25. jan., 29. feb., 28. mar. og 25. apr.

