
 

6. årgang nr. 1 - marts 2010 

Foreningen Lydum Mølle har til formål: 

"At erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt for historieformidling, 

kulturmiljø og naturoplevelser." 

  

  

  

 

   

   

Årets Generalforsamling 

finder sted lørdag d. 10. April 2010 kl. 14.00 på 

Lydum Mølle. 

Dagsorden jf. vedtægterne. 

I forbindelse med generalforsamlingen glæder vi os 

til at kunne demonstrere den "Nye Maskine". 

Vintersæsonens sidste mødeaften 

bliveronsdag den 14. april. 

Pga. smørrebrødet bedes man tilmelde sig hos 

Søren Mikkelsen senest mandagen før. 



Løst og fast 

Vintersæsonen lakker mod enden, vi kan se tilbage på 

mange forskellige arrangementer - omvisninger, 

byggemøder, bestyrelsesmøder, kort- og bobspil, EDB og 

olie under neglene - der har været lidt for enhver smag - i 

alt 71 aktiviteter. 

Conny var sød at tilbyde at tapetsere og male EDB 

rummet så det nu er anvendeligt for Cor og EDB brugerne 

- tak for det Conny. 

I begyndelsen af december fik vi endelig gang i "Den Nye 

Maskine". Pt. er vi ved at lave kølesystem. Det endte med 

at det største problem var at få maskinen ordentligt 

fastgjort til gulvet - men nu står den der. På trods af 

utallige gode råd og stikpiller lod Maskinsjakket sig dog 

ikke slå ud. 

Henover foråret og forsommeren bliver der igen nogle 

arbejdsaftner og en enkelt lørdag hvor I alle er velkomne 

til at give en hånd med ved forefalden arbejde, der er 

mange forskellige opgaver, så alle kan være med. 

Sammen med Lyne Gl. Elværk, Lyne Traktormuseum og 

Nr. Nebel Landbrugsmuseum holder vi et Åbent Hus 

arrangement lørdag den 8. maj. 

Foreningen deltager også i "Ta´på tur, Natur-kulturture i 

Varde Kommune", vi har fået turene optaget i 

arrangementskalenderen hvori vi deltager med fire ture ud 

i Lydum Ådal, hvor der fortælles om den spændende 

kulturhistorie omkring Lydum. 

Inden vi tager hul på Vintersæsonen har vi også lige årets 

Aktionærfrokost, lørdag den 28. august. 

   

Status på byggeriet 

I skrivende stund mangler tømrerne kun at isætte den nye 

fordør, og mureren mangler nogle småreparationer. Dette 

udføres sidst på foråret. Derudover mangler vi at få anlagt 

den nye ankomst- og parkeringsplads samt få plantet 

træer i skel. Når dette er udført er den første fase af 

renoveringsprojektet helt gennemført. Pt. har vi 

ansøgninger ude ved to fonde hvor der ansøges om midler 

til Turbinebygningen og til en projektor. 

   

Aktier i historien 



Få en aktie i historien - For kun 500 kroner kan Du blive 

medejer af Lydum Mølle. Eller giv dem Du holder af, en 

helt unik gave - en gave for livet. 

Aktien giver sidste lørdag i august, gratis adgang til den 

årlige Aktionærmøllefrokost. 

Desuden medfølger det første års medlemskab af 

Foreningen Lydum Mølle. 

   

Booking af madpakkehuset 

For at være sikker på at kunne bruge huset, skal man 

fremover skrive sig på bookinglisten, der er ophængt 

indvendigt på østgavlen. For at så mange som muligt kan 

få glæde af huset, bør man kun booke det antal borde man 

har behov for, men ellers foregår det efter "først til mølle 

princippet". 

Lydum Mølle -Kultur og natur hånd i hånd 

Egnen omkring Lydum har meget at byde på, derfor 

opstod tanken om at gennemføre et antal vandringer hvor 

turen går til det nye omløbsstryg, derefter forbi Lydum 

Gård som er en af egnens ældste herregårde, og har 

sandsynligvis eksisteret siden 1200 tallet. Gården kendes 

fra et dokument fra1371. 

Herefter går turen op til området mellem Lydumgårdvej 

og Lindegårdsvej hvor Lydum By lå inden den på et 

tidspunkt bliver flyttet. 

I dette område lå også et kapel der nævnes 1539. Tilbage 

ved udgangspunktet er der omvisning på Lydum Mølle, 

der er kendt siden 1347. 

Inden vi skilles indtages den medbragte kaffe i 

Madpakkehuset eller på mølleloftet. 

Hør den spændende historie om Lydum Mølle, 

studeopdrift, drivveje, hovedgården, kirken og 

middelalderkapel. 

Omvisningerne finder sted fra Lydum Mølle: 08. juni, 29. 

juni, 13. juli og 10. august - alle dage kl. 1900. 

Turen koster 50 kroner (fra 18 år). Medlemmer af 

Foreningen Lydum Mølle, gratis.  

   

Lydum Å Stien 



Man ser mange steder at der anlægges vandrestier i 

spændende Kultur- og naturområder - hvorfor så ikke en 

vandresti mellem Starbæk Mølle ved Hovedvej 11 og 

Bork Vikingehavn. 

Midt mellem disse to yderpunkter ligger Lydum Mølle, 

hvor der allerede er mulighed for overnatning i shelters. 

Den del af ruten mellem A11 til Lydum Mølle kan følge 

allerede eksisterende veje og spor. Udover det smukke 

landskab er der flere fortidsminder i form af gravhøje og 

dyrefolde på denne del af ruten. 

Ruten fra Lydum Mølle og nedstrøms bliver den mest 

krævende del at etablere, da den kommer til at gå på 

kanten af Lydum Å. Der skal etableres spange over flere 

små vandløb og anlægges stiforløb henover vådområder. 

Med formålet at skabe oversigt over arbejdets omfang, og 

afklaring af ejerforhold er der nedsat en lille 

arbejdsgruppe bestående af Søren Bak og Karlo 

Lauridsen. 

Projektet er tværregional, derfor skal der tages kontakt til 

regioner og kommuner, og måske også borgergrupper 

nord for regionsgrænsen. 

Søren Bak, der har vandret turen igennem, fortæller, at 

især turen ud gennem Bork Mærsk bød på gode 

oplevelser, gennem et helt unikt område. 

Lydum Å har sit udspring i Alkær 40 meter over havet 

ved Nørtarp mellem Strellev og Ølgod. Ved Glibstrup 15 

meter og ved Lindegårdsvej ligger vandspejlet 4 meter 

over havet. 

   

Veterandag, lørdag den 8. maj 

Sammen med Nr. Nebel Landbrugsmuseum, Lyne 

Veteran Traktorer og Lyne Gl. Elværk gennemfører vi et 

åbent hus arrangement lørdag den 8. maj i tidsrummet 10-

17. Arrangementet er annonceret i flere foreningsblade 

der henvender sig til maskin- og veteranbilsentusiaster. 

Mon ikke flere af dem skal ud for at lufte vidunderet på 

sådan en dag. Nu prøver vi med et mindre arrangement, 

og så vi se om det giver blod på tanden. Til afvikling af 

dagen har vi selvfølgelig brug for hjælp, og derfor er alle 

velkomne til at give en hånd med ved forefaldet arbejde. 

Kontakt Torben Vinge Christensen. 

   

Dansk Mølledag 



På Dansk Mølledag er der søndag den 20. juni 2010 

"Åbent Hus" på en række vand- og vindmøller flere steder 

i landet. Se Dansk Mølle Forum. 

Arbejdsdage 

Tænk på alt det vi kan nå - nu da vi har to somre og kun 

en vinter foran os. Derfor håber vi at nogle af Jer vil give 

en hånd med ved forefalden arbejde i haven og 

udenomsarealerne eller ved den årlige hovedrengøring af 

stuehuset, på en eller flere af følgende datoer: 10. juni, 17. 

juni, lørdag den 26. juni kl. 08:00 til morgenkaffe og 19. 

august. Hverdagene møder vi kl. 18:30. 

   

Generalforsamling 

Bliver gennemført lørdag den 10. april 2010 kl. 14 på 

Lydum Mølle 

med flg. dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af formandens beretning. 

3. Aflæggelse af regnskab. 

4. Fastsættelse af kontingent. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er: 

    Søren Bak, Ivan Thomsen og Torben Vinge 

Christensen. 

6. Valg af suppleanter. 

7. Valg af revisorer. 

8. Indkomne forslag. 

9. eventuelt. 

Foreningen er vært ved eftermiddagskaffen. 

   

Den "Nye Maskine" 



Den opmærksomme lytter kunne i begyndelsen af 

december høre en helt ny lyd. 

Det var den "Nye Maskine" der satte i gang med et brøl 

der kunne høres viden om. 

Lang tids arbejde nærmer sig sin afslutning. I skrivende 

stund er der medgået 491 timer til opstilling, afmontering 

af dele, afblænding af forskellige huller og åbninger før 

sandblæsning, gundmaling, to lag dækmaling, montering 

af udstødning og andet udstyr. 

Hele arbejdet er forløbet i en rå - men hjertelig stemning, 

som har været hele arbejdet værd. 

I den nærmeste fremtid bliver vi færdige med at lave 

kølesystemet, når dette er gjort er arbejdet til ende, og 

maskinen kan sættes i drift ved forskellige arrangementer. 

Det er glædeligt at vi har kunnet holde hele projektet 

inden for de 80.000 kroner, som Augustinus Fonden 

bevilgede til formålet. 

   

Møllefrokosten 

Den sidste lørdag i august var Aktionærmøllefrokosten 

atter lagt tilbage til Foderstofloftet. Denne gang mødte 

der lidt over 70 aktionærer til en fornøjelig aften. Tak til 

Jer der bagte og lavede salat, bordpynt og til alle der gav 

en hånd med ved afviklingen. 

 

Aktionærmøllefrokosten i år, finder sted lørdag den 28. 

august 2010. 

Husk allerede nu, at sætte X i kalenderen! 

   

Bestyrelsen / suppleanter 

Benny Jakobsen, bestyrelsesmedlem, værested/aktiviteter 

Ivan Thomsen, bestyrelsesmedlem, tilsyn med bygninger 

Søren Bak, kasserer/sekretær 

Søren Mikkelsen, næstformand, udenomsarealer 

Torben Vinge Christensen, formand 

Suppleanter: 

Vera Vad 

Herman H. Kristiansen 

   

Adresseændring/aktiekøb/kontakt. 



Evt. adresseændring og aktiekøb, kasserer/sekretær Søren 

Bak, Lydumgårdvej 10, Lydum, 6830 Nr. Nebel. 

Tlf. 7528 7838 - Mobil 2346 1219. E-mail: 

bak@blaabjergweb.dk Foreningen kan kontaktes på 

formandens adresse Torben Vinge Christensen, 

Trimlebakken 8, 6800 Varde. 

Tlf. 7522 4823 E-mail: 

torben_vinge@christensen.mail.dk 
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