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Nyt fra redaktionen v/ Vivi
Verdenssituationen har også sat sit præg på
Skamstrup og omegn - der er næsten ingenting, der er, som det plejer at være.
Jeg har været nødt til - fysisk - at undvære min
samarbejdspartner, som i denne omgang ”kun”
kunne være med til at redigere Vingesuset.
Jeg har dog haft stor støtte i at kunne få hjælp af et par af møllelaugets
øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Dead-line næste Vingesuset er d. 1. sept. 2020.
Vivi Clausen

Økonomi
COVID-19 har sat sit præg på åbningssæsonen og aktivitetsniveauet på
møllen her i foråret - og ingen ved, hvor længe det varer. Det betyder vores indtægtsgrundlag ikke længere kan forventes at blive ca. samme størrelse, som det plejer - men vi skal stadig betale de faste udgifter og vedligeholde møllen!
Hvis du vil være med til fortsat at bevare møllen, så 

Betal kontingent - hvis du ikke allerede har gjort det.



Meld dig ind som personligt medlem, det koster 100 kr om året.


Bankoverførsel: reg.nr. 1551 kt.nr. 3555022190



Mobilpay: 81918
HUSK AT OPGIVE NAVN OG ADRESSE

Besøg hjemmesiden:
www.skamstrupmolle.dk, som løbende opdateres
med de aktuelle aktiviteter.

Nyt fra bestyrelsen

Møllen har ikke åbent i sommer på grund af covid19 situationen. Vi må desværre undlade at
holde søndagsåbent i år. Vi glæder os til at holde
åbent igen i 2021. Vi kan desværre heller ikke
holde åbent til Dansk Mølledag d. 3. søndag i
juni.
Det er i skrivende stund meget usikkert, hvilke af
vores annoncerede arrangementer, der vil kunne
gennemføres. Følg godt med på vores hjemmeside, hvor vi vil holde jer orienteret, når vi ved
noget mere.
Vi har for længe siden planlagt generalforsamlingen til en dato i maj. Vi ved endnu ikke, hvornår
den kan gennemføres.
Generalforsamlingen vil blive indkaldt med
mindst 14 dages varsel på vores hjemmeside:
www.skamstrupmolle.dk
Møllen er stadig i gode hænder. Der bliver holdt
godt øje med den. Vores møllebande er så småt
begyndt at arbejde på vedligeholdelsen igen, dog med nogle nye forholdsregler. De månedlige
arbejdsdage er stadig aflyst, men enkeltpersoner
kan udføre aftalte opgaver.
Bestyrelsen.
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Invitation til mølleudflugt d. 25. juli v/ bestyrelsen
Igen i år inviterer vi til mølleudflugt med efterfølgende
spisning. I år er det planen,
at vi vil besøge Ramløse
Mølle lige nord for Arresø.
Vi vil se møllen og høre om
de udfordringer, de har i forbindelse med havari på vingerne.
I en storm tirsdag formiddag
d. 2. juli 2019 blæste den
ene vinge af møllen, og d. 3.
marts i år tog møllebyggere
både vindrose og den sidste
møllevinge ned - så nu står
Ramløse Mølle helt uden
vinger.
Vi mødes lørdag d. 25. juli 2020 kl. 13.00 ved Møllehuset i Skamstrup. Her
fylder vi bilerne op og kører samlet til Ramløse mølle, hvor en af møllens
frivillige vil vise os rundt og fortælle om møllens historie.
Når vi har set os omkring, giver møllelauget kaffe og kage.
Der er - som sædvanlig - fælleshygge efter udflugten. Denne gang er det
Flemming og Annica, der lægger hus til. Adressen er Grydebjergvej 30,
Skamstrup.
Der bliver tændt op i grillen. Medbring selv kød, så sørger møllelauget for
resten, dvs. drikkevarer samt diverse tilbehør som salat, kartofler og brød.
Af hensyn til planlægningen vil vi gerne vide, hvem der ønsker at deltage.
Tilmelding senest lørdag d. 18. juli 2020 til Flemming på tlf. 40 35 71 83.

Mølledagbogen v/ Gitte
Onsdag d. 9. oktober. Lokalrådet har kontaktet os, fordi de gerne vil give os kr.1.000,- til nogle lyskæder. Vi har i eftermiddag haft et møde med
dem på møllen for at se på mulige løsninger. Det var svært, da vi jo
egentlig ikke havde planer om mere julelys. Vi har få dage til indkøb og
opsætning ,da der skal tages et billede til 4440smil.
Torsdag d. 17. oktober. Så er kæderne sat op, og der er taget billede.
Niels og jeg er - efter en tur rundt i byen - blevet enige om ,at lyset ikke
skal se sådan ud i december. Det tages nu ned igen og vi må i tænkeboks.
Søndag d. 20. oktober. Det var så den sæson. Vi sluttede den med en almindelig åbningsdag tilsat café med boller, kringle, og
varm kakao. Der var desværre ikke ret mange,
der tog i mod den invitation. Vi satte sejl, men
det var blot for syns skyld. Der var ingen vind.
Lørdag d. 26. oktober. I dag har vi deltaget i
Foreningen Skamstrup og Omegns markedsdag i forsamlingshuset. Der var ca. 6 lokale
hobby-kunst-håndværkere som udstillede, arbejdede og solgte deres produkter. Vi havde
taget lidt materiale om møllen og mel med, og
var klar til at fortælle om vores forening. Det er
vist ikke en overdrivelse at sige, at det ikke var en stor succes. Arrangementet faldt sammen med flere andre store arrangementer i nærområdet,
og der kom kun meget få gæster. Så har vi også prøvet det.
Fredag d. 4. november. Endnu et godt andespil løb af stablen i aften.
Der var knapt så mange spillere som sidste år (her taler vi om +-15 stk),
men derudover gik det fint. Det skal nok give de sædvanlige 5-6000 kr i
overskud.

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!

Onsdag d. 20. november. 90 æsker småkager og 90 pølsehorn blev det
til i aften. Vi var 14 til småkageaften i skolekøkkenet. Halvdelen havde ikke været med før, og det var ikke alle som kendte alle. No problemos - det
gik bare der ud af. Overraskelsen var stor, da jeg åbnede døren til køkkenet. Det var blevet totalt renoveret siden sidst. Det er blevet flot og godt.
Det gamle køkken var fra den gang, jeg gik i skole dernede - en gang i
start 80´erne. Mine opskrifter fra dengang trænger også til renovering. De
er lavet på spritduplikator og er ved at falme helt væk.
Lørdag d. 23. november. På grund af julemarkedet havde vi i dag indbudt til en ekstra arbejdsdag. Den var godt besøgt, og der blev både ryddet op og gjort rent i møllen, og flere kilo bolcher blev klippet i møllehuset.
Så er vi klar til - at gøre klar til julemarked.
Søndag d. 1. december. Nu kan der godt blive afholdt julemarked. Vi har
gjort klar hele dagen. Møllen er pyntet og gjort klar til indflytning. Alle varer
er pakket og prismærket.

I eftermiddag afholdt vi ”Tænd
-lys” sammen med kirken og
FSO. Der var ca.75 deltagere
på møllen. De fik varm kakao
og en overraskelse i form af
en ny sang sammen med det
nye julelys, som blev tændt
lidt efter lidt med hvert vers.
Det blev godt modtaget. Der
er nu nyt lys på de to juletræer, en kæde hele vejen rundt
om møllens nederste skørt og
rundt om dørene, samt på to
sider af møllehusets tag. Efter
december vil vi evaluere på
om lyset skal bruges på samme måde til næste år. Det hvide lys er meget hvidt, men det
er valgt ud fra, at vores projektører er hvide.

7. og 8. dec. december. Julemarkedsdage.
Det har ikke været
et af de bedre julemarkeder besøgsog salgsmæssigt.
Lørdag var bedst.
Søndag var vi
stærkt udfordret af
både kraftig vind
og regn, samt en
vigtig håndbold
landskamp i TV.
Vi brænder heldigvis ikke inde med
store mængder
spiselige ting, som
ikke kan gemmes.
Der er dog en del sigtebrød tilbage. De er nu pakket og frosset ned, så
kan de bruges til torsdagsholdet og på div. arbejdsdage. Omsætningen
er heller ikke den mindste, vi har oplevet. Nu er det bare spændende,
hvad resultatet bliver. Når der ikke er så mange gæster, har de frivillige
god tid til at tale både sammen og med gæsterne. Et afslappet og hyggeligt marked.

Mandag d. 16. december. Der har været hærværk på møllen. Øv. De hvide pæle, som holder kæderne på omgangen er hevet op og smidt ned på
jorden. Kæderne ligger rundt omkring. Spånedyppe-stativerne oven på
tjærekarret er løftet ned (de er ret tunge), og låget er fjernet. Der er ikke
ødelagt noget, men det er alligevel ikke i orden. Der er tillige pillet lidt ved
julelyset. Jeg antager, at det er drengestreger. Hvem har børn’ som har
haft frit spil i weekenden?
Lørdag d. 28. december. Så er der igen pillet ved julelyset . Kan det virkelig være rigtigt, at vi skal til at have kamera op? Hvilke børn kan ikke
håndtere at gå alene rundt i byen?!
Lørdag d. 29. februar. Arbejdsdag aflyst. Det er ikke noget vi gør ret tit,
men der er ikke rigtigt noget, der kan laves i dette våde vejr. Så vil vi hellere spare på de frivilliges timer til næste gang.
Torsdag d. 12. marts. Der har været storm med vindstød af orkanstyrke det ser ud til at alt er OK på møllen.
18. marts 2020. Det begynder at se tvivlsomt ud om vi kan åbne sæsonen d.1. maj, og holde generelforsamling først i maj. Det er egentlig heller
ikke så vigtigt i forhold til hele samfundssituationen i Danmark, ja hele verden.
Lørdag d. 21. marts. Der er coronavirus-epidemi i Danmark. Der opfordres til at lukke ned i foreningerne lige som i resten af Danmark. Vi skulle
have haft fælles arbejdsdag med FSO i dag. Det kan vi selvfølgelig ikke
forsvare at gennemføre. Planlagt fælles-bestyrelsesmøde med FSO aflyses også.
Torsdagsholdet er aflyst og det påtænkte møllerkursus må nok også flytte.
Der er styr på, at møllen bliver tilset regelmæssigt alligevel.
Nu er det spændende at se, om vi også må aflyse vores nye tiltag ”Luk
lyset ind” 2. påskedag d. 13. april.
Vi har besluttet at udskyde Vingesuset i forhold til normalt, da de
første arrangementer i bladet nok
ikke bliver til noget.

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt i forhold til COVID19.
Datoen er pt. ukendt, men vil blive offentliggjort på vores hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
Ifølge møllelaugets vedtægter afholdes ordinær generalforsamling som
angivet ovenfor og med denne
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere og protokolfører
Bestyrelsens beretning
Regnskab og evt. budget
Indkomne forslag
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant
Eventuelt

Ad 4:
Årsregnskabet i sin helhed vil blive fremlagt på generalforsamlingen og
kan ses på hjemmesiden via link i invitationen til generalforsamlingen.
Bilagskontrol og saldoafstemning er foretaget den 12. feb. 2020 uden anmærkninger.
Ad 5:
Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring af §6 Bestyrelse:
Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde
efter generalforsamlingen - med en formand, en næstformand og en kasserer.
Valg af sekretær udgår.
Sekretærfunktionen fordeles i dag blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Forts. efter regnskabet.

Ad 7:
På valg som bestyrelsesmedlem er Gitte Husballe, Bjarne Bach og
Jens Munch-Steensgaard
Ad 8:
På valg som suppleant er Ruth Sørensen.
På valg som bilagskontrollant er Lisbeth Frimann.
På valg som bilagskontrollantsuppleant er Vivi Clausen.
Forslag til den årlige generalforsamling skal ifølge vedtægterne være
indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 1.marts. Der er ikke indkommet yderligere forslag.

Vi passer stadigvæk på Møllen v/ Niels
Som skrevet andet sted forventer vi desværre ikke at kunne åbne møllen i
sommer. I de sidste 5 - 6 uger har der ikke været aktiviteter på møllen, i
det torsdagsholdet har holdt pause med at mødes. Der er selvfølgeligt
stadig blive udført tilsyn på møllen, så vi er sikre på, at den ikke lider overlast. Desuden er der altid noget, der kan planlægges.
Vi har henover sidste sommer konstateret, at borrebilleangrebene på møllen stadig er aktive. Derfor har vi haft
en ekspert til at kikke på dette og fået den tilbagemelding,
at vi er nødt til at behandle møllen, hvis den skal bevares
for eftertiden. Angrebene er dog ikke mere kritiske end
behandlingen kan vente til 2021.
Da en borebillebehandlig af møllen koster ca. 50.000 kr., har vi besluttet
at søge fonde. Dette pågår nu i sommer med henblik på, at vi kan udfører
behandlingen i foråret 2021.
Det planlagte kursus for møllersvende i april håber vi at kunne afholde til
september.
Nu da vejret er blevet bedre og vi kan være mere ude har tordsdagsholdet
besluttet at mødes igen. For at være sikker på at holde afstand, opholder
vi os kun udenfor eller i møllen.
Der er her i foråret en del mindre opgaver, der kan laves. Disse planlægges så man arbejder alene og med afstand til de andre.
De større opgaver som maling af vinger og krøjeværk må desværre udskydes, idet det her er svært at holde afstand.

Mine besøg på Skamstrup Mølle som Nissemor
v/ Jenny Abelgren*
Jeg har i ca. 1/2 år haft en slags mellemstation i Skamstrup, jeg boede
der mellem 2 flytninger. Jeg har nydt synet af møllen hver dag og ikke
mindst hver aften, møllen med det smukke lys. Da der så i december
kom endnu mere lys, ja så kom der også endnu mere nydelse fra mig.
Første søndag i advent kiggede jeg ud af vinduet - så den usandsynligt
smukke aftenhimmel og besluttede mig for at gå en tur op på møllebakken. Da jeg nåede halvvejs og lige rundt i svinget, så jeg pludselig en
masse mennesker, så jeg var - til min store overraskelse - altså ikke
alene på bakken. Der kom en sød dame hen til mig og spurgte om jeg
ville have varm kakao!!! Noget overrasket svarede jeg, at jeg ikke var en
del af selskabet, men bare skulle nyde solnedgangen. Så fortalte hun
mig, at jeg var meget velkommen - for de skulle lige til at indvie det 'nye'
lys! Jeg var altså havnet i en lysfest og ikke et privat bryllup eller noget
andet som også tit bliver fejret på møllen.
Med en varm kop kakao i hånden, sang jeg lystigt med på sangen, sammen med alle de for mig fremmede mennesker, men alle havde et smil
på læberne.
Fanget af denne stemning fik jeg lyst til at tilbyde mig som Nissemor
den kommende weekend, da de skulle holde julemarked.
Her var det hyggeligt at hilse på alle
de besøgende - både på børn og deres voksne. Rigtigt mange børn havde
nemlig taget deres forældre, bedsteforældre og venner med.
På møllen kunne man smage alt mellem kiks og klejner - og købe æbleskiver i den hyggelige café, hvor jeg fik
talt med en masse søde familier.
Oppe i toppen af møllen kunne man
lave sine egne bolcher. På alle etager
fik jeg delt mange pebernødder ud fra
min kurv til de fremmødte. Underligt
nok havde jeg mange tilbage, da dagen var omme.

Måske savnede jeg som Nissemor nogle flere fremmødte, men det kan
du jo overveje til næste julemarked. Der var lagt et stort arbejde i dette
års julemarked, så jeg tager nissehuen af for alle jer, der har været med
til at arrangere det og håber inderligt at flere møder op næste gang senere i år.
Tak til alle jer der faktisk fandt vejen forbi møllen denne weekend i december.
Jeg glæder mig hvert år til denne årstid, hvor jeg kan glæde rigtigt mange børn og også gerne deres familier i alle aldre.
Jeg er professionel Nissemor og har
været det gennem 30 år. Normalt laver
jeg sammen med Julemanden det store
juleshow, oplæsning, et trylleshow eller
en lille teaterforestilling.
Jeg var medejer af Teatergården i Roskilde
I mange år, hvor vi producerede mange
forestillinger.

Mørkøv Maskinforretning A/S
Tlf. 59 27 50 16

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*
Sæsonåbning:

3. maj kl. 13 - 16. AFLYST

Generalforsamling:

UDSAT - Afholdes når det bliver
sundhedsmæssiget forsvarligt.

Landsmølledag:

21. jun. kl. 11 - 16. AFLYST

Ridelejrbesøg fra
Katrinebj. Ridecenter:

Vides endnu ikke.

Mølleudflugt:

25. juli - se invitation på s.13.

Sæsonafslutning med
høstgudstjeneste +
åben mølle:

6. sept. kl. 10 i kirken og derefter hyggeligt
samvær på møllen.til kl. 16.

Andespil:

1. nov. kl. 19 i Skamstrup forsamlingshus.

”Tænd-lys”arrangement:

1. dec. kl. 16.

Julemarked:

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

Mdl. arbejdslørdage:

Foreløbig aflyst.

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

