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Aktionærmøllefrokost 2013 
lørdag den 31. august kl. 17 i Lydum Mølle 

 

Foreningen er vært ved middagen. Drikkevarer for egen regning. 
 
Vi ser frem til jeres fortsatte opbakning til foreningen og fuldt hus ved Aktio-
nærmøllefrokosten.  
Vi glæder os til at fremvise it rummet og forstuen, der netop er istandsat - vi 
ses. 
 
 
Tilmelding senest søndag den 25. august 2013 med navn og aktienummer til 
en af nedenstående: 
 
Leif Pasgaard  7528 8406  pasgaardlydum@dbmail.dk 

Kenn Haahr  2688 4484 knh@arkil.dk 

Torben Vinge Christensen 7522 4823 tvc1956@gmail.com 

 

  Med venlig hilsen 
       bestyrelsen 

 
 
Har Du endnu ikke aktier i Lydum Mølle, men gerne vil deltage, kan det altid 
nås ved at købe aktier á 500 kroner. Aktien giver dig adgang til den årlige 
Aktionærmøllefrokost, den sidste lørdag i august. 
Kontakt kassereren, Vera Vad Winkler. Tlf. 7528 8655.  
E-mail veravad@hotmail.com 
 

 



Søndagsåbent, sommeren 2013  
 
Når I modtager denne udgave af NYT, har vi allerede de fleste søndage med 
åben mølle bag os. Der kan spores en lille bedring i besøgstallet. Det viser bare 
at stedet stille og rolig er ved at være kendt i en større kreds. Mange bruger 
stedet som udgangspunkt for en kanotur til Bork Vikingehavn, andre igen mø-
des måske med fætre og kusiner og har en hyggelig eftermiddag omkring møl-
len. 
Dejligt er det også at læse de positive kommentarer på listen, der er ophængt i 
shelteren.  
Her er der ingen tvivl om, at Flemming Nørregaards optagelser sidste år, der 
blev udsendt på TV SYD kanalen i juni måned i år, har bidraget positiv.  Sidste 
ordinære søndagsåben i år, bliver 18. august. Kig forbi - der er altid brug for et 
par ekstra hænder. 
 

 

Søndagsturen går til Lydum Mølle  
Lydum Mølle kan dokumenteres tilbage til 1347, da en Ribe Bisp sammen med 
andet gods, pantsætter den for at gøre en rejse til Vatikanet. Møllen har virket 
som kornmølle under kronen, kirken og Lydum Gård.  
 

 
 
I 1903 blev der oprettet et lille jævnstrømsværk, hvor det gamle vandhjul trak 
en dynamo. Vandhjulet blev i 1917 udskiftet med en turbine. Dieselalderen 
blev indledt i 1922. I dag består den driftsklare maskinpark af to Francisturbi-
ner og to dieselmaskiner. 
Der kan købes en kop kaffe i Møllestuen, eller tag den medbragte kaffe og 
madkurven med ud til omløbsstryget i Lydum Ådal. Madpakkehuset med grill, 
står til fri disposition hele året. 
Åben alle søndage i perioden 16. juni til 18. august. Derudover er det altid mu-
ligt, at aftale omvisning for grupper og selskaber udenfor åbningstiden. 
 
Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen blev atter gennemført under Preben Wulffs kyndige le-
delse. Kassereren kunne allerede inden generalforsamlingen glæde sig over at 
de fleste allerede da, havde været i banken. Pt. er vi omkring 225 medlemmer. 
Der var nyvalg til Kenn Haahr, Lydum, i stedet for Søren  Mikkelsen, der ikke 
ønskede at genopstille.  
Som suppleanter var der nyvalg til Bent Høj Pedersen, Tarp, da Herman Kristi-
ansen ikke ønskede genvalg, da han netop var valgt til formand i Sogne- og 
Idrætsforeningen. Der var genvalg til Ivan Thomsen.  
Til revisorer genvalgtes Anna Mette Hansen og Jens Frederik Lauridsen. 
Den nye bestyrelse består af Vera Vad Winkler, kasserer, Kenn Haahr, næst-
formand, Torben Vinge Christensen, formand/sekretær, Benny Jakobsen og 
Leif Pasgaard, bestyrelsesmedlemmer. 
Jeg vil her takke, både Søren og Herman for det store arbejde, de begge hidtil 
har lagt i foreningen. 
 
Lydum Mølle - Natur- og Kulturmiljø hånd i hånd  
Dato/tid:  Tirsdag den 13. august kl. 1900 til ca. 2130. 
Mødested: Lydum Mølle, Åvej 31, Lydum.  
Turledere: Benny Jakobsen og Torben Vinge Christensen. Tlf. 7522 4823. 
Pris: Fra 18 år, kr. 50,- 
Turen, der er lidt over 3 km. på fast vej, tager udgangspunkt ved Lydum Mølle, 
hør nærmere om den igangværende restaurering af møllen. Vi kommer også 
rundt om Lydum Gård, hvis spændende historie kan føres tilbage til 1200 tal-
let. Det er bl.a. herfra adelsslægterne Lange og Munk udspringer.  
 



Hør undervejs om studeopdræt, drivveje, bedesteder, krodrift, vejkapeller og 
Lydum Å, med et af de store afvandingsarbejder, der tog sin begyndelse i 
1720'erne. 
Efter at have indtaget den medbragte kaffe, afsluttes med en omvisning på 
elektricitetsværket i Lydum Mølle, hvor Benny Jakobsen fortæller om elektrici-
tetsværkets historie. Se det smukke betjeningspanel i eg og hvidt marmor, der 
blev taget i brug i 1922 og hør Francis Turbinernes snurren og dieselmaskiner-
nes buldren. 
 

 
 
 
Dansk Mølledag  
Søndag den 16. juni deltog vi i markeringen af Dansk Mølledag.  Over hele lan-
det var der åben i mere end 100 vand- og vindmøller. Henover eftermiddagen 
kom en lind strøm af interesserede, de fleste dog blot for at gå en tur rundt 
omkring møllen og ud i ådalen, mange af dem havde været til Historisk Dyr-
skue på Gåsemandens Gård. Der blev gennemført to omvisninger i møllen og 
kaffestuen var åben hele eftermiddagen.  
 
 
 

  Arbejdsdage- og aftner  
Vi har nu den ene arbejdsdag 
bag  os. Her blev der opstillet 
en afskærmning omkring af-
faldsstativerne og Madpakke-
huset blev givet en gang træ-
beskyttelse. Haven og de grøn-
ne arealer fik en tur med en 
buskrydder.  Karlo er i skriven-
de stund ved at kalke Turbine-
bygningen, så hele møllen ser 
nydelig ud. 

Afløbet fra bagdammen var efterhånden ved at være helt tilgroet. Som det 
fremgår blev også det, klaret under arbejdsdagen. Det ser lidt halsbrækkende 
ud, så det gjaldt om for Karlo og Finn, at holde tungen lige i munden. 
Der er endnu en arbejdsaften, torsdag den 29. august kl. 1800, hvor der klar-
gøres til møllefrokosten.  
 

 
 



Renovering af It rum og forstue 
Henover foråret har Leif, Ivan og Benny istandsat forstuen og it. rummet. Der 
er opsat nye lofter, malet og tapetseret, samt nye lamper, elkabler og kontak-
ter. Lampeskærmene fandt vi på vort eget lager.  
Der er lagt mange timer i arbejdet, tak for det. 
 

 
 

Da man fjernede den gamle tapet, blev der på bagvæggen fremdraget nogle 
meget fine vægdekorationer, bestående af blomstermotiver og et ornament - 
kaldet løbende hund, som er en stiliseret bølgekam, der bliver gentaget som 
en fortløbende frise. Motivet kendes fra antikken og blev også meget genan-
vendt i nyklassicismen fra ca. 1750-1850. Dekorationerne kan meget vel være 
oprindelige, da stuehuset er opført i 1809. Skammelig nok var de øvrige vægge 
meget medtagne. Benny husker, der i hans barndom var et fast skab på bag-
væggen, hvilket nok er grunden til den meget fine bevaringsstand på netop 
denne væg - tænk hvis vægge kunne tale!    
 
Anskaffelse af nye computere 
Samtidig med at It rummet blev istandsat, blev der opstillet nye arbejdsborde 
og gjort klar til trådløs netværk. Der vil også blive opstillet næsten nye compu 
tere, der er sponsoreret af Ringkjøbing Landbobanks Jubilæumsfond . Dermed 
er et længe næret ønske fra medlemmerne blevet opfyldt, da de nuværende 
computerne var  ved at være noget bedagede. Takket være Benny, der med de 
rette kontakter og forbindelser, er denne del af projektet blevet mulig. 
 

Fonde 
Augustinus Fonden har atter givet tilsagn om økonomisk støtte til restaurerin-
gen af Turbinebygningen og Stuehuset. Denne gang med 200.000 kroner. Støt-
ten er dog betinget af, at den samlede finansiering tilvejebringes, og byggeriet 
er iværksat senest to år efter tilsagnsdatoen (4. juni 2012). Bevillingen bortfal-
der, hvis betingelserne for udbetaling ikke er opfyldt eller anmodning om ud-
betaling ikke er modtaget af Fonden inden to år fra bevillingsdagen. 
 
Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 
Kultur og Fritid har færdigbehandlet foreningens ansøgning om udviklingstil-
skud for året 2013. Udvalget besluttede atter, at bevilge et tilskud på 30.000 
kroner, med håb om fortsat udvikling og fokus på synliggørelse af aktiviteter og 
kulturmiljøet omkring Lydum Mølle. Det er så optil os, at leve op til tilliden. 
 
Værestedet 
Sæsonens første Tirsdagsmøde i Værestedet finder sted den 1. oktober.  
Selvfølgelig har vi de sædvanlige aktiviteter,  bob- og kortspil, slægtsforskning, 
it i nye omgivelser, hvor det er muligt at koble sin egen bærbare på det trådlø-
se net, på programmet. Der bliver nok også forskellige projekter i Maskinsalen. 
Der er dog også plads til nye aktiviteter, der må da være nogen af jer der, kun-
ne bidrage med nye ideer - kom med dem. Hvem kunne f.eks. tænke sig at 
være med til at bygge en model af Lydum Mølle i 1:10?  
 

 

 



Lyne Gl. Elværk 100 år 
Vore venner på Lyne Gl. Elværk, sætter alle sejl til ved et åbent hus arrange-
ment, lørdag den 3. august ved markeringen af værkets 100 års jubilæum. 
Værket blev oprettet på andelsbasis den 19. november 1913, og var i drift ind-
til midt i 1950'erne.  
 
 

 
 
 
Værket er løbende blevet restaureret siden 1999, hvor en gruppe lokale borge-
re overtog det. Allerede i sommeren 1999, kom den originale 3 cylindrene 
BUKH Diesel tilbage til værket. Sidste år blev arbejdet afsluttet, med et nyt tag 
på hele værket. Allerede i 2007 modtog værket Bevaringsforeningen Egvads 
Bevaringspris.  
Vi kipper med flaget. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
      Evt. adresseændring og aktiekøb: 
      Vera Vad Winkler, Egetoften 1, Nymindegab, 6830 Nr. Nebel. 
      Tlf.: 7528 8655. E-mail:  veravad@hotmail.com  
 
      Omvisning i møllen og guidede ture omkring Lydum:  
      Torben Vinge Christensen, Trimlebakken 8, 6800 Varde.  
      Tlf.: 7522 4823. E-mail: tvc1956@gmail.com 
 

 www.lydum.dk  
 

Foreningen Lydum Mølle har til formål - at, eje og sikre Lydum Mølle som  

omdrejningspunkt for historieformidling, kulturmiljø og naturoplevelser. 
 

Åben alle søndage, til og med 18. august, mellem kl. 14-16. 

Entre, fra 18 år, 30 kroner. 
 

Guidet tur omkring Lydum Mølle , tirsdag den 13. august kl. 1900-
2130. 
 

Arbejdsdag, torsdag den 29. august kl.1800. 
 

Aktionærmøllefrokost, lørdag den 31. august kl. 1700.  
 

Sæsonens første Tirsdagsmøde, 1. oktober kl. 1900. 
 

Generalforsamling, lørdag den 5. april 2014 kl. 1400 i Lydum Mølle 
 

Omvisninger udenfor alm. åbningstid: 
       Grupper på op til 16 personer: 500 kroner. 
       Grupper over 17 personer: 30 kroner pr. person. 
 



 
 

 
 

 


