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Foreningen Lydum Mølle har til formål – at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle
som omdrejningspunkt for historieformidling, kulturmiljø og naturoplevelser.

Siden sidst
Vi får flere og flere besøg af foreninger og selskaber på Lydum Mølle og på vore guidede ture i og omkring
Lydum.
Varde og Omegns Bevaringsforening for Landbrugsmaskiner besøgte os på sin aftenudflugt, der stod i
energiens tegn, da turen samme aften også gik til Lyne Gl. Elværk, alt i alt en hyggelig aften for de 25
deltagere i turen.
Lørdag den 18. juni vibrerede luften af en, vel, egentligt velkendt lyd, omkring 15 prægtige mænd fra
Esbjerg Nimbus Klub lagde vejen forbi Lydum Mølle på deres herlige maskiner. Enkelte kom dog i biler, de
måtte så lide, den tort, hånligt at blive kaldt for ”stueplanter” – sikkert lidet flatterende i sådanne kredse.

Det var et flot skue med de fint restaurerede Nimbus Motorcykler i gårds-pladsen. Maskinerne var
fremstillet fra 1934 til 1956 af Fa. Nielsen og Fisker i København – dem med Nilfisk Støvsugeren. Efter endt
rundvisning på møllen fortsatte selskabet turen ud i det blå, vi andre stod tilbage på gårdspladsen og
nød motorlyden, der fortonede sig i det fjerne – et stykke moderne klassisk dansk musik fra det tyvende
århundrede.
Vi havde også besøg fra Barcelona af 6 personer, der var frivillige i organisationer, der arbejder med
lokalsamfundsudvikling. Det er ofte de samme problemstillinger, vi møder, uanset om man er fra Spanien
eller fra Danmark – men vi løser dem ofte vidt forskelligt. Under besøget i Varde Kommune, der varede fra
30. maj til 17. juni besøgte vore gæster forskellige aktiviteter og projekter, helt eller delvis udført af
frivillige.
Der var afsat en dag til besøg i den tidligere Blåbjerg Kommunes område, med besøg på Nymindegab
Museum, med gruppen omkring Gafprammene, Møllegården i Outrup, med fokus på Møllegårdens Venner,
Seniorgruppen, Outrup Børnehave, med fokus på Outrup Børnehaves Venner og endelig Foreningen Lydum
Mølle.
Sogne- og Idrætsforeningens Sommerfest blev afholdt omkring møllen. Dagen begyndte med kaffe i
Madpakkehuset, hvorefter deltagerne i kanoer sejlede til Bork Hytteby. Om aftnen var der tændt op i
grillen. Det var en ny måde at arrangere sommerfesten på. Men dejlig er det, at stedet også bruges af
Lydum Borgerne.

Generalforsamlingen 2011
Igen i år blev generalforsamlingen, under Preben Wulff’s ledelse, gennemført i fred og fordragelighed.
Der var genvalg til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer. Efterfølgende har bestyrelsen
konstitueret sig som hidtil.
Forslagene til vedtægtsændringer, der præcisere offentlighedens adgang til arealerne syd for åen, og hvem
der tegner foreningen blev vedtaget uden bemærkninger.
Ændringer i bestyrelsen
Som det sikkert allerede nu, er mange bekendt, rejser Mette Hansen og Søren Bak til Grønland for at
arbejde i en treårig periode, hvorefter de atter vender hjem til Lydum Gård. Når I modtager denne udgave
af bladet er Mette begyndt på sit nye arbejde og Søren følger trop i begyndelsen af oktober.
I Kassererens fravær overtager Førstesuppleant Vera Vad Winkler, posten, hun er nu ved at være indført i
Kassererfunktionen. Velkommen til Dig, Vera – jeg glæder mig til samarbejdet.
Herfra skal der lyde en stor tak til Dig, Søren for det store arbejde Du har lagt i Kassererposten, jeg er fuldt
ud klar over at det – især gennem perioden med restaureringsprojektet, var den tungeste bestyrelsespost
med megen arbejde.
Arbejdsdage
På de planlagte arbejdsdage fik vi mange forskellige gøremål fra hånden, der bliver lagt stor energi for
dagen. Nedenfor fremgår det, hvor vidt vi egentligt spænder, der må gå mange specialister rundt i Lydum!
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Alm. Vedligehold.
Etablering af en ny gangbro over stigbordet ved Turbinebygningen.
Færdiggørelse af ankomst-pladsen.
Rydning af lager og værksted. Armene var til fyraften noget lange, da vi havde båret omkring 5 tons
”gammelt jern” udenfor, når vi får afregningen fra produkt-handleren vil det, jo nok lune lidt på
kontoen.
Ny beklædning på bænke og borde ved omløbsstryg og shelter.
Brændstofledning, afspærring omkring Den Nye Maskine.
Klippe hæk og rengøre udenomsarealer.
Afrensning af Madpakkehuset, så det er klar til behandling med træbeskyttelsesmiddel.

Det bedste sådan en aften er nu alligevel, når vi slutter af med hyggen omkring kaffebordet.

Fællesmøde for foreningerne i Lydum Sogn
Mødet blev afholdt den 18. maj på Lydum Mølle. Der deltog repræsentanter fra alle sognets foreninger.
Der blev bl.a. drøftet cykelsti på Kvongvej, bedre tilslutning til Fastelavnsgudstjenesten, tilslutning til
Sommerfesten og Naturens Dag. Den husstandsomdelte Aktivitetskalender blev tilrettet til udsending inden
15. juni.
I 2012 holdes mødet, den 10. Maj i Lydum Forsamlingshus, se referatet på www.lydum.dk

Restaurering af udstillingsgenstande
Vi er efterhånden kommet dertil, hvor vi skal til at klargøre de mange fine genstande, der findes på møllen
til udstillings- og demonstrationsgenstande.

Mange af genstandende ligger stadig i den originale emballage, alene dette gør genstandende ekstra
spændende.
Hen over vinteren restaurerede vi en celleskifter, som regulerede antallet af batterier der skulle oplades.
Benny har netop restaureret en shuntregulator, denne anvendtes, kort fortalt til, at tilpasse el
produktionen til det aktuelle forbrug.

Ansøgning om økonomiske midler
Pt. har vi to fondsansøgninger til behandling. Der søges om 36.000 kroner til kanoer og 1,675 mil. kroner til
renovering af Turbinebygningen.
Fra Varde Kommune har vi igen i år fået bevilget 30.000 kroner til udvikling og synliggørelse af kulturmiljøet
i 2011.
”Brandkassen” har bevilget 20.000 kroner til indkøb af en kantineopvaske-maskine og en lille kummefryser.

Søndagsåbent
Siden den 19. juni har vi holdt åbent hver søndag. Foreløbigt har vi annonceret vha. plakater og ”flyers”.
Det må retfærdigvis erkendes at, der i skrivende stund ikke har været det helt store besøgstal, men alt har
jo sin begyndelse – så vi klør på. Vi kommer nok ikke udenom, at vi bliver nødt til at bruge penge på
annoncering.

De fleste benytter Madpakkehuset til den medbragte kaffe, andre igen har taget turen ud til omløbsstryget.
De færreste har købt kaffe og billetter til møllen. Tak til Jer der har hjulpet til i køkkenet.
Vi holder åbent alle søndage til og med den 21. August.
Fællesmøde for foreningerne i Lydum Sogn
Mødet blev afholdt den 18. maj på Lydum Mølle. Der deltog repræsentanter fra alle sognets foreninger.
Der blev bl.a. drøftet cykelsti på Kvongvej, bedre tilslutning til Fastelavnsgudstjenesten, tilslutning til
Sommerfesten og Naturens Dag. Den husstandsomdelte Aktivitetskalender blev tilrettet til udsending inden
15. juni.
I 2012 holdes mødet, den 10. Maj i Lydum Forsamlingshus, se referatet på www.lydum.dk
Naturens Dag 2011
Søndag den 11. september 2011 holder naturen i Lydum Sogn Åbent Hus. På fællesmødet i maj måned var
de forskellige deltagere positive over for, at deltage i arrangementet igen i år. Ved mødet kom der flere
forslag på bordet:
Ture i å dalen.
Kanosejlads i møllekanalen.
Hygge omkring lejrbålet ved shelteren.
Åben Mølle.
Der afholdes planlægningsmøde, tirsdag den, 30. august 2011 kl. 1900 på Lydum Mølle.

Ankomstpladsen færdig
Vi har netop lagt sidste hånd på anlæggelsen af Ankomstpladsen. I projektet, der indeholder EU midler,
bevilget af LAG-Varde, indgik det at foreningen skulle bidrage med 120 arbejdstimer. I den forbindelse vil
jeg gerne takke alle Jer, der har givet en hånd med.

Vi har indtil videre valgt at udlægge haven i græs. Senere er det meningen at der skal anlægges en
tidstypisk 1950’er have. Jeg håber i den forbindelse at vi kan få etableret et ”havehold” som det fra
projektets start var meningen.
Med færdiggørelsen af ankomstpladsen kan vi efterhånden se en ende på Første Fase af restaureringsprojektet. Det allersidste der udestår, er anlæggelse af beplantningerne omkring parkeringspladsen og
gårdspladsen.

Adresseændring/aktiekøb/kontakt.
Evt. adresseændring og aktiekøb, kasserer/sekretær
Vera Vad Winkler, Egetoften 1, Nymindegab, 6830 Nørre Nebel
Tlf. 7528 8655 veravad@hotmail.com
Foreningen kan kontaktes på formandens adresse
Torben Vinge Christensen, Trimlebakken 8, 6800 Varde.
Tlf. 7522 4823 torben_vinge@christensen.mail.dk

Se også www.lydum.dk under Lydum Mølle.

