
 

3. årgang nr. 2 - august 2007 

Søndag d. 2 september kl. 13-17 holder Varde Kommune "Åbent hus" 

på en række steder rundt i Kommunen. 

Deriblandt også Lydum Mølle. 

Vi håber mange lægger vejen forbi og ser Lydum Mølle  

  



 

Kære medlemmer og aktionærer 

Så er denne sommer snart ved at synge på sidste vers. 

Der er ikke sket meget på Møllen siden sidst. 

I juni var hele bestyrelsen igen i Århus ved Exner´s Tegnestue. 

Årsagen var, at Realdania bad om at få renoveringen opdelt i mindre 

etaper. 

Det drøftede vi med Exner´s, og de har siden udarbejdet et revideret 

budget, der sammen med yderligere oplysninger nu ligger hos Realdania. 

Resultatet heraf forventer vi at have medio august, og vi håber selvfølgelig 

på et positivt svar. 

Hvis det lykkes, bliver det i første omgang til nyt tag på det meste af 

Møllen, samt renovering af vestgavlen i Møllebygningen. 

Dermed kan vi også begynde at bruge Møllen til nogen af de aktiviteter 

som vi fra starten planlagde - bl.a. lejrskole for skoleklasser. 

Herman H. Kristiansen 

Formand 

 

  

  

 

"MOTOREN" 

Motoren har fødselsdag nu d. 30 juli, og 

bliver 70 år. 

Det var meningen det skulle fejres på 

datoen,men er nu udskudt til 

Møllefrokost,hvor motoren bliver startet 

ca. 16.30; altså lige før spisning. 

Der har været lidt problemer undervejs, 

men efter "kærlig pleje", og yderligere 

10.000 i donation fra Augustinusfonden 

skulle den være klar til at køre lidt endnu 

Den har nået "pensionsalderen",og må 

behandles derefter!!  

 

   

  



 

 

Fiskekort: 

På sidste generalforsamling blev der udtrykt ønske om at vi skulle sælge 

fiskekort til lystfiskerne. Vi er ved at lave et oplæg til en folder, og der er 

opsat "kasse" til betaling ved indgangsdøren til stuehuset. Det kommer 

foreløbig til at køre på frivillig basis. Ligeledes har vi aftalt med 

Lydumgård, at det også gælder for denne strækning. Pris for 1 dag = 50,- 

kr. Pris for ½ dag = 30,- kr Vi håber at lystfiskerne vil respektere den 

afmærkede rute, og ønsker "god fangst"!! 

 

 

 
  

  



 

 

Drivvejen 

Det nu nedlagte Ribe Amt har i samarbejde med Varde Museum opsat 

informationsskilt ved Åvej (Lydum Mølle). Her står kort beskrevet 

Møllens historie. Rigtig FLOT!  

 

  

  

 

Kano sejlads. 

På grund af amternes nedlæggelse har det ikke været muligt for os at få 

tilladelse til udlejning af kanoer og sejlads fra møllen og ud til fjorden. 

Ansøgningen om tilladelse ligger nu hos Varde Kommune, så vi ved endnu 

ikke om det ikke bliver i år vi kommer til at sejle til Bork Havn. 

 

Adresseændring: 

HUSK at meddele evt. adresseændring. Så kan vi altid sende "NYT" til 

jer, og undgår, at brevet kommer tilbage. Det er ærgerligt, og sparer en 

mængde tid. Henv: Søren Bak. tlf.: 7528 7838 - E-mail: 

bak@blaabjergweb.dk Vi sælger stadig nye aktier. Henvendelse til 

ovenstående. 

 

  

  



 

Foreningen Lydum Mølle har til formål: 

"At erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt 

for historieformidling, kulturmiljø og naturoplevelser. 

Foreningen kan kontaktes på formandens adresse:  

Herman Kristiansen, Lydumvej 121, 6830 Nr.Nebel. 

tlf: 7528 9546 Mob: 2371 5220 – E-mail: herman@dbmail.dk 

Se også :www.lydum.dk under "Lydum Mølle" 
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