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I vinter har der været RIGTIG meget vand i Lydum å som her ved det nye overløb. 

Man kan trave derud på en græsbelagt sti. 

Til sommer vil vi sætte et bord/bænk- sæt derud, så man rigtig kan nyde naturen 

her. 

  



 

Kære medlemmer og aktionærer 

 

Det er forår og generalforsamlingernes tid efter en mild vinter, hvor det i hvert fald 

ikke er vand vi har manglet. Havde generatorerne været i brug kunne denne vinter 

måske have sat rekord i vandgennemstrømning og elproduktion. Men Lydum 

Mølle's historie er i en anden fase nu, og det er ikke mindre spændende. Vi har 

været igennem et grundigt og kvalificeret forarbejde, med at beskrive hvad Lydum 

Mølle har at byde på, og hvad der skal gøres for at sikre bygningerne og gøre dem 

anvendelige som rammer for oplevelse og formidling. Det er ambitiøst og det 

bliver dyrt, og vi tror på det. Bestyrelsen har sendt ansøgninger af sted til flere 

fonde og nu afventer vi svarene. Der kommer til at gå nogen tid endnu, men lige så 

snart vi har løfte om bare en del af midlerne, vil vi i gang med at renovere tage og 

facader. 

Herman H. Kristiansen 

Formand 

  

  

Primipladsen 

 

 

Primipladsen er nu færdig med støtte 

fra Brandkassen og Nr. Nebel 

sparekasse. Den er indtil videre til fri 

afbenyttelse, men man skal selv sørge 

for oprydning inden pladsen forlades. 

Med yderligere støtte fra Brandkassen 

kan vi nu indkøbe 3 grill. ( 1 til shelters, 

og 2 til "Havn") er foreløbig vores plan. 

Ligeledes skal der laves en "vandpost 

ved shelters 

Bag shelters er en jordvold som vi ønsker beplantet med lav bevoksning 

Er der nogen, som kunne tænke sig denne opgave, samt passe det deførste par år. 



Henv. Søren Mikkelsen 

 

 

   

  

Værested og PC-kursus 

 

 

Gennem vinteren har der mindst en aften eller 

to været aktivitet på møllen. Tirsdag klubben 

har haft gang i flere ting. En gruppe lidt ældre 

har under Cor's kyndige vejledning lært at 

håndtere PCeren og finde rundt på internettet. 

De kan anbefales til nybegyndere og øvede.  

Den gamle dieselmotor har været fast på 

programmet både for dem der har arbejdet på 

den, og for dem der har beundret og kommet med gode forslag. De andre faste 

bestanddele har været bobspil, hygge og kaffe. 

 

 

  

  

"Værkstedet" 



 

 

Den gamle motor kan nu køre igen, 

takket være Benny og hans 

hjælperes mange timers arbejde i 

vinterens løb.  

D. 13 marts var der champagne til 

alle da motoren igen kørte efter 40 

års stilstand. 

D.: 14 apr.(efter 

generalforsamlingen) kan alle 

komme og se/høre motoren køre.  

At få motoren i gang igen har vi drømt om i flere år, og her har et tilskud på 35.000 

fra Augustinusfonden været enuvurderlig hjælp. 

 

 

 

  

  

 

Livet på "øen" 

 

Lige som Lydum Mølle har en Havn har den også en ø. 

Shelters og toiletbygning står klar til at modtage sommerens gæster i det fri. 

Når græsset begynder at gro, vil vi slå det, så der bliver en sti ud til overløbet. 

Det er et dejligt sted og vi vil sætte bord/bænkesæt op derude, så stedet til fulde 

kan nydes. 

Planen med engen er i første omgang at lade græsset gro og tage et slæt hø 

omkring sankthans. 

Derefter bliver det afgræsset af Sørens stude. 

Sidste år viste at stude i lighed med får græsser bjørneklo meget effektivt ned. 

Indtil studene kommer, må vi slå bjørneklo ned, hvis de blomstrer. 

  



  

 

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. Tilladelsen er vi nu 

ved at søge hos kommunen. 

Kano sejlads er først tilladt fra 15. juni og vi regner med at have tilladelsen på det 

tidspunkt. 

I forventning om tilladelsen har vi allerede købt en kano og redningsveste. 

Pengene har vi fået af Chr. Højs Fond. Tak for det. 

Vi er i gang med at søge penge til flere kanoer, så hele familien kan komme af sted. 

  

  

 

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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