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Augustinusfonden 

 

-har igen været særdeles gavmild. 

Vi har længe ønsket en stor motor i lighed med den der var i 

1950-60 erne. I Grenå står en 3 cyl. Holeby på ca. 200 hk., og til 

indkøb-transport- og opsætning er vi bevilget kr: 80.000. 

Forhandling om pris og besigtigelse samt hjemtransport går i 

gang snarest, så den forhåbentlig kan opsættes her i foråret 

eller først på sommeren. 

Det bliver spændende!  

  

 

Kære medlemmer og aktionærer 

Endelig lykkedes det. Primo aug. 2007 fik vi meddelelsen om, at Realdania 

har bevilget 4 mill. kr. til Lydum Mølle. Vi kan nu få nyt tag på det meste- 

nye vinduer og døre, samt repareret murværket. Vi i bestyrelsen er utrolig 

glade for at det endelig er lykkedes. Siden da har vi haft en del møder - 

både på Møllen og i Århus for at planlægge det hele. Realdania stillede 

også visse betingelser, og vedr. disse har vi også informeret/haft møde med 

naboer i "møllegården". Det hele er nu sat i rammer, men der mangler 

stadig en del planlægning, så renoveringen kan først komme i gang lige 



efter sommerferien 2008.  

Herman H. Kristiansen 

Formand 

 

  

 

 

Den 28 februar havde vi i samarbejde med 

"Blåbjerg Fritidsskole" arrangeret en 

foredragsaften med 

Jytte Thorndahl fra Elmuseet. 

Det var under mottoet: "Da el kom ud på 

landet". 

Der var ca. 40 fremmødte, og det var en utrolig 

interessant og spændende aften. 

Der er planer om engang at arrangere en bustur/udflugt til Elmuseet ved 

Tangeværket. 

 

 

Kan være der kan hentes inspiration og ideer?  

 

   



 

Som det kan ses af ovenstående, bliver "Møllegården" indrammet af både 

træer/hække samt et nyt træhus. Derved bliver "miljøet" fra tidligere 

tider genskabt. Træhuset må fremover bruges af beboerne i Møllegården. 

Det var et krav fra Realdania, at det skulle udføres sådan. Selve 

indkørslen bliver rykket lidt ned mod haven, og her bliver også 

parkeringsplads for besøgende på Møllen. Man kan se hele projektet på 

www.lydum.dk under "Lydum Mølle".  

 

  

Fiskeri ved Lydum Å. 

Bestyrelsen har haft en del overvejelser vedr. fiskebestanden i åen, og 

hvordan fiskeriet skal styres. Derfor har vi tøvet med at sætte 

fiskeordningen i gang. 

D: 31 marts starter fiskesæsonen, og da er vi klar med en plan for hvordan 

det skal styres, og ligeså hvordan vi kontrollerer hvem der fisker. Selve 

fiskebestanden skal vi også tage hensyn til. Der kommer opslag på Møllen 

desangående. 

 



 
 

  

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: 5116 7801 – E-mail: herman@dbmail.dk 

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