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Foreningen Lydum Mølle har til formål:
"At erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling, kulturmiljø
og naturoplevelser."

Sidst i juni modtog foreningen Gavebrevet om at Realdania havde besluttet at bevilge op
til 3.640.000 kr. til istandsættelse af Lydum Mølle med henblik på realisering af
kombineret aktivitets- og værested for strømproduktion samt ramme for naturaktiviteter i
forbindelse med området omkring Lydum Å. Realdania betaler herudover
rådgiverydelser afholdt til udarbejdelse af projektet indenfor en ramme på i alt 450.000
kr. inkl. moms. Med Gavebrevet i hånden er de sidste brikker faldet på plads og
udførelsen af første fase kan gå i gang.

Formandsskifte
Inden Generalforsamlingen meddelte Herman H. Kristiansen at han ikke ville genopstille
til valg til bestyrelsen, men at han gerne ville opstille som suppleant. Undertegnede der
var suppleant blev valgt til bestyrelsen. Når man ser tilbage på den gamle bestyrelse med
Herman i front kan man ikke sige andet end at det er et fantastisk stykke arbejde der er
blevet gjort, fra de første spæde tanker i Ellen og Herman's køkken og til nu, hvor vi kan
sætte byggeriet i gang. Jeg er klar over at der har været meget arbejde og mange møder
undervejs - og sikkert også nogle blindgyder. Der har også været en fantastisk opbakning
fra Jer - Lydum Borgere, Medlemmer og Aktionærer samt fra den nu hedengangne
Blåbjerg Kommune. Det er godt fem år siden projektet tog sin start - nogle syntes det er
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lang tid, men så husk lige, at Lydum Mølle nævnes første gang i et dokument fra 1347,
og meget tyder endda på at den er noget ældre - så alt det der er nået på kun fem år er
rigtig godt gået - så Du - Herman og resten af bestyrelsen kan med rette være stolte af
Jeres arbejde!

Jeres nye formand hedder Torben Vinge Christensen, jeg er bosat i Varde, er gift med
Annette og har to døtre, Karina og Kristina. De sidste 13 år har jeg arbejdet for Varde
Museum. Jeg har med en fortid som mekaniker, været med i gruppen der under Benny's
vinger renoverede Holeby Diesel Maskinen, så helt ukendt er jeg jo ikke. Jeg må da
ærligt indrømme at jeg følte det som - ikke så lidt af et skulderklap, da jeg blev spurgt
om jeg kunne tænke mig at tage en tørn i bestyrelsen. Min interesse for vandmøller går
langt tilbage. Allerede som barn var jeg fascineret af vand og kanaler, og jeg husker
tydeligt når vi som børn var med mine forældre i sommerhuset i Bork, så skulle turen der
op - altid, når jeg kunne vælge, gå over Lydum - der hvor "vandet kom ud af huset".
Arbejdet med bevaringsværdige bygninger og miljøer er for mig ikke helt ukendt, da jeg
gennem fem år var formand for Bevaringsforeningen for Varde og Omegn, det er bl.a.
også derfor at jeg ikke er overrasket over at der er meget arbejde bag kulisserne i et
projekt som det med Lydum Mølle. Jeg er dog også bevist om at bevaring aldrig må
blive lig med stilstand. Jeg vil som formand arbejde videre i samme ånd som I kender men uden Jeres hjælp går det altså ikke - det er nemlig et teamarbejde.
Som en af mine gode bekendte plejer at sige det : Tilsammen Er Alle Mestre.

Mindeord

Mandag den 26. maj afgik Kaj Viggo Rasmussen ved døden på Chr. Fjords Hospice ved
Hvide Sande. Kaj sov stille ind, omgivet af sine kære efter kort tids sygdom.
Kaj var det første menneske jeg mødte på Lydum Mølle, det var lige efter de første
artikler om foreningen i aviserne, og derfor kørte jeg til Lydum en søndag eftermiddag
for at se møllen. Inde i maskinsalen arbejdede en mand med en gammel elmotor - det var
Kaj. Hans lune Vendelbomål fornægtede sig jo ikke - det tror jeg ikke en Vendelbo
hverken kan eller vil løbe fra. Det blev begyndelsen til et godt venskab, langt blev det jo
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desværre ikke. På en måde kan man jo sige at Kaj stadig er her, da der jo ikke er meget
på møllen som han ikke på en eller anden måde har haft med at gøre, nu står de fint
renoverede gamle elektriske artikler på møllen og vidner om en dygtig håndværker der
kunne sit kram. Vi er mange der kommer til at savne Kaj 's viden og lune bemærkninger
når han lige slog et smut forbi møllen ved tirsdagsmøderne på værestedet.
Mine varmeste tanker går til Kirstine og den øvrige familie - æret være Kaj's minde.

Aktiviteter på Lydum Mølle
Gennem de sidste par måneder har der været en del besøg på møllen, hvor vi har lavet
omvisninger og fortalt om projektet.

Den 19. maj havde vi besøg af bestyrelsen for Nørre Holm Vandmøllelaug (NHV), de
holdt i forbindelse hermed et bestyrelsesmøde. Glædeligt er det efterfølgende at kunne
læse at NHV har modtaget kr. 4 mill. i støtte. Vi var vært ved et lille kaffebord. NHV har
som gengæld lovet en rundvisning på Nørre Holm. Dagen efter havde vi besøg af
Ringkøbing Motorcykel Klub, der var en tur fjorden rundt - det var et overvældende skue
med 41 velpudsede motorcykler i gårdspladsen. Udvalget for Kultur og Fritid var den 29.
maj på en besigtigelsestur til forskellige kulturtilbud i vor del af Varde Kommune.
Udvalget blev orienteret om møllens historie, værestedet og foreningens renoveringsplaner. Derudover har forskellige grupper besøgt møllen (familieudflugter mv.).

Arbejdslørdag
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Lørdag den 30.juni summede møllen af aktivitet. Flere havde valgt at give en hånd med
havearbejde og oprydning rundt om møllen.
Karlo lagde maskinkraft til opsætning af et sandfang ved indløbet til møllekanalen samt
til oprensning af en del af denne.
Et hold tog sig af at nedtage skillevæggen i maskinsalen - så nu har der åbenbaret sig et
smukt og lyst rum til opstilling af "Den Nye Maskine" - en fin gammel dame fra 1956.

Arbejdet blev nøje fulgt.

Den "Nye Maskine"
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Benny og jeg var i april på Dansk Motor Samling i Grenå for at aftale købet af "Den Nye
Maskine".
Det er en 3 cyl. B&W på ca. 200 hk. der er bygget på Holeby Motorfabrik og har med
den medfølgende Thomas B.Thrige dynamo på 545 ampere, 220 volt været installeret
som strømmaskine i det gode ØK skib M.S. SINALOA, bygget på A/S Nakskov
Skibsværft som nybygning nr. 139 i 1956. Ikke magen til, men alligevel alt i alt en
maskine tilsvarende den gamle Holeby der engang stod i maskinsalen.
Henrik Højer fra Dansk Motorsamling afprøver og efterser maskinen, inden den leveres
til Lydum Mølle, men ellers er den købt som beset - så bare rolig, der bliver som arbejde
for maskinholdet en rum tid endnu, bl.a. af kosmetisk art, da den lige nu fremstår i en
noget ramponeret, rædselsfuld, lysegrøn farve - den skal selvfølgelig være "Lydum
Mølle Rød" med sorte topstykker som det hører sig til her i huset.

Møllefrokost
Årets Møllefrokost for aktonærer finder sted på Lydum Mølle lørdag den 30.august
kl.17:00.
Møllen er vært ved maden, drikkevarer kan købes.
I forbindelse med frokosten vil vi informere yderlige om projektet.
Tilmelding senest mandag den 25.august af hensyn til maden til:
Torben Vinge Christensen tlf. 7522 4823

Søren Mikkelsen tlf. 7528 7029
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Bestyrelsen

På et bestyrelsesmøde den 10.april konstituerede bestyrelsen sig således:
Benny Jakobsen, bestyrelsesmedlem, værested/aktiviteter
Ivan Thomsen, bestyrelsesmedlem, tilsyn med bygninger
Søren Bak, kassere/sekretær
Søren Mikkelsen, næsrformand, udenomsarealer
Torben Vinge Christensen, formand
Suppleanter:
Vera Vad
Herman Kristiansen

Adresseændring/aktiekøb/kontakt

Evt. adresseændring og aktiekøb; kasserer/sekretær Søren Bak, Lydumgårdvej 10, 6830
Nr.Nebel. Tlf.: 7528 7838 Mobil 2346 1219 eller
Foreningen kan kontaktes på formandens adresse:
Torben Vinge Christensen, Trimlebakken 8, 6800 Varde. Tlf. 7522 4823 eller
Se også www.lydum.dk under Lydum Mølle.

