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Foreningen Lydum Mølle har til formål – at, erhverve, eje og sikre Lydum Mølle som omdrejningspunkt 

for historieformidling, kulturmiljø og naturoplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generalforsamling, lørdag den 14. april 2012, kl. 14 på Lydum Mølle 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af 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 revisor. 

8. Indkomne forslag, skriftlig til formanden, senest 8 dage før. 

9. Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Støt op!  
Bestyrelsen håber på jeres fortsatte opbakning til foreningen og fuldt hus ved generalforsamlingen. Det 

havde været dejligt om vi havde kunnet fremvise det færdige projekt. Desværre er det ikke sådan, men 1. 

fase er da gennemført, og alle rum på møllen er ryddede for skrammel – det var næsten også et projekt i sig 

selv. 

Vel mødt til Generalforsamlingen.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Siden sidst 
Henover sensommeren og efteråret har vi haft flere besøg af foreninger og institutioner. Medborgerhuset i 

Varde havde en tur til Lydum Mølle, mandegruppen ”Kun for Mænd” havde en god dag under Bennys 

omvisning. Der var mange gamle håndværkere imellem – så det var en god gang ”mandehørm”. 

  

 

Vestjysk Veteranbil Klub lagde sæsonens sidste tur i ”det bål” forbi Lydum, hvor de lånte Madpakkehuset 

til den medbragte eftermiddagskaffe, nu skulle de flotte køretøjer beundres, og derefter hjem til en god 

gang rengøring og opstaldes for vinteren. Da turen gik videre, var luften over møllen, blå, så man skulle tro 

at vi havde gang i den gamle Holeby, men det var jo gamle biler, som måske kunne trænge til nye 

stempelringe og pakninger på ventilstyrene. 

 

 

 
 

 

Novemberstormen tog lidt at taget over Turbinebygningen, det resulterede i at, en del af taget over  

frislusen (det kunne i øvrigt være et godt navn til værestedet!) blev udskiftet, så nu er det mindste tæt – 

godt vi havde stormskadeforsikringen. 

 

 

I februar udbetaltes støtten på 50.020 kroner fra LAG Varde, og dermed er arbejdet med ankomstpladsen 

endelig afsluttet. Med ankomstpladsens færdiggørelse og udtyndingen af bevoksningen får man et dejligt 

åben og indbydende sigt ned til møllen. 

 

Sogne- og Idrætsforeningens julearrangement blev afholdt i og omkring møllen. Det ser ud til at folk rigtig 

hyggede sig, se fotogalleriet på www.lydum.dk . Dejlig er det, at stedet også bruges af Lydum Borgerne. 

 

 



 
 

 

Sidst på sommeren fik vi stjålet vore to grill, der stod til fri afbenyttelse i Madpakkehuset, indtil videre må 

vore gæster klare sig uden. Der er ikke lige pt. midler til at købe nye, og da de selvfølgelig ikke stod bag lås, 

dækker forsikringen ikke – træls! 

 

For økonomiske midler – øremærket til formålet, er der indkøbt bestik og service til 100 personer, og 40 

stole til brug i Stuehuset. 

På den måde har vi efterhånden mulighed for at anvende lokalerne til lidt stører møder.  Alt dette er blevet 

muligt med støtte fra Brandkassen – tak for det! 

 

Møde med Exners Tegnestue 
I efteråret havde vi et møde med Jesper Bach fra Exners Tegnestue, hvor han gennemgik det udførte 

arbejde på møllen. Her blev afrapporteringen til Realdania endelig aftalt, dermed kan vi se en ende på 

første fase af projektet. 

Samtidig aftaltes det, Jesper Bach udarbejdede nye prisoverslag på det resterende arbejde, da det 

eksisterende overslag var udarbejdet i 2006-07. Dette har resulteret i en stigning på lidt over 20%.  

Der blev i den forbindelse regnet på hvad en helt nødvendig udbedring af fundamenterne ved slusen og 

Maskinsalen ville løbe op i, da dette er noget af det første, der står for døren i næste byggefase. Dette 

arbejde var der ikke taget højde for i det oprindelige overslag. 

 

Arbejdsdage på møllen 
På de planlagte arbejdsdage får vi mange ting fra hånden, det er alt lige fra hovedrengøring, hækklipning, 

gårdsplads og andre arealer, samt alm. vedligeholdelse. Der er pt. planlagt en lørdag, hvor der er morgen 

kaffe kl. 8 og to aftner, hvor der sluttes af med en kop aftenskaffe. Se datoer på bagsiden. 

Opsætning af nye – originale udendørslamper 

De af jer, der ligger vejen forbi møllen, har sikkert bemærket, at der er kommet udendørslamper op på 

hjørnerne af Stuehuset og Maskinsalen. Det havde været drøftet om vi skulle ud for, at købe lamper i dyre 

domme, men enden blev at vi under oprydningen efter oversvømmelsen fandt ”nye” gamle lamper på vort 

velassorterede lager. 

 

 



Værestedet, Tirsdagsmøderne 
Vintersæsonen lakker mod enden, det har stort set været det sædvanlige klientel og aktiviteter, med spil og 

forskelligt husflidsarbejde. Tonen er under Sørens beskyttende vinger, rå med hjertelig. Stort og småt i 

sognets liv er blevet vendt. Flere af jer skulle nu overveje om ikke I skulle komme et smut forbi, vi har plads 

til alle. Tirsdagsmøderne starter op igen, tirsdag 2. oktober. 

 

Opsætning af nye – originale udendørslamper 
De af jer, der ligger vejen forbi møllen, har sikkert bemærket, at der er kommet udendørslamper op på 

hjørnerne af Stuehuset og Maskinsalen. Det havde været drøftet om vi skulle ud for, at købe lamper i dyre 

domme, men enden blev at vi under oprydningen efter oversvømmelsen fandt ”nye” gamle lamper på vort 

velassorterede lager. 

 

Aktionærmøllefrokosten 2011 
Møllefrokosten fandt som vanlig sted, den sidste lørdag i august. Menuen var den sædvanlige – helstegt 

pattegris, og dertil Vera’s fantastiske salatbar. Lidt over 60 personer deltog i løjerne, det blev jo en hyggelig 

aften, hor nogle stadig vælger at komme langvejs fra, også selv om vi i år ikke havde noget nyt at vise frem, 

men så får man da set sin fødeby denne ene gang om året – lad det blive en fast tradition! 

Tak til Vera og hendes hjælpere i køkkenet og med borddækning og bagværk mm. 

 

 
 

Aktier  
For kun 500 kroner kan Du blive medejer af Lydum Mølle – eller giv én Du holder af en helt unik gave – 

aktier i historien! 

Som aktionær får Du mulighed for at deltage i den årlige møllefrokost, desuden medfølger det første års 

medlemskab af Foreningen Lydum Mølle, hvor Du bl.a. kan deltage i vinterhalvårets arrangementer på 

værestedet. Derefter koster det årlige medlemskab af Foreningen Lydum Mølle kun 100 kroner. 

Der er pt. solgt omkring 375 aktier.  

 

 

 

 

 



Restaurering af udstillingsgenstande 
Restaureringen og klargøring af de mange fine genstande, der findes på møllen til udstillings- og 

demonstrationsgenstande skrider god frem. På det sidste var det et instrument til måling af 

spændingsfaldet på forsyningsnettet, der blev klar til udstillingsbrug. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mange af jer husker sikkert hvordan lyset kunne blinke eller blive svagere omkring spise- og malketid, hvor 

det største forbrug var. For at måle spændingen blev der i en stikkontakt, tilsluttet et måleinstrument der 

kunne trækkes op som et urværk, hen over døgnet trak dette en valse, 

hvorpå der blev udskrevet en graf med målingerne. Derudover råder vi 

efterhånden over en fin samling af forskellige testinstrumenter, som alle 

har været en tur gennem Benney’s hænder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



”Efter Syndfloden” – rydning af lokaler 
Hen over efteråret og vinteren har vi ryddet og rengjort samtlige rum, dette var især nødvendigt 

gjort som følge af oversvømmelsen i januar 2011. 

 

 
 

Vi begyndte med det lille maskinrum, således at der nu kun står den gamle Holeby Diesel i 

rummet. Meningen er at den gamle filebænk der står i det lille værksted skal opstilles i rummet. 

Rummet kommer til at danne en fin ramme, omkring en udstilling om de forskellige 

dieselmaskiner, der gennem tiden har virket på Lydum Mølle.  

Samlingen af lampeglas, ure, reservedele til maskinerne, specialværktøj og andre spændende 

effekter er blevet rengjort og flyttet til det tidligere lager – der, når projektet engang er afsluttet 

kommer til at danne rammen om en udstilling af elektriske artikler, siden elektricitetsværkets 

oprettelse i 1903. Alle disse effekter skal senere danne rammen omkring en udstilling af forskelligt 

elektrisk matr. Denne samling har altid vækket en vis interesse under omvisningerne, da mange 

besøgende netop husker mange af disse genstande fra besøg hos bedste- og oldeforældre. 

Det sidste rum vi manglede var Akkumulatorrummet, her havde vi gennem lang tid hensat 

forskellige matr. og affald. Nu er alt sorteret og affaldet bortskaffet, så nu kan vi være bekendt at 

vise folk rundt overalt på møllen.   

 

 

 

 



Samarbejde med Kultur Natur Varde 
For 3. år i træk samarbejder vi med Natur-Kultur-Varde omkring ture og arrangementer i Varde Kommune 

I 2012 udbydes der i alt 252 offentlige ture og arrangementer, der handler om natur- og kulturhistorie i 

Varde Kommune.  

Med vore arrangementer opfylder vi til fulde, begge typer arrangementer. 

I år gennemfører Foreningen Lydum Mølle fire ture til fods omkring Lydum Mølle, Lydum Gård og Lydum. 

Turene er ikke egnede for gangbesværede. Efter turen kan den medbragte kaffe indtages under tag, 

hvorefter der er omvisning og demonstration på elektricitetsværket på Lydum Mølle.  

Turene finder sted på flg. tirsdage, 5. og 26. juni, 10. juli og 14. august i tidsrummet 1900-2130.  

Dansk Mølledag markeres søndag, den 17. juni i tidsrummet 14-16. 

Naturens Dag gennemføres søndag, den 9. september i tidsrummet 14-17.  

Folderen kan fås på Lydum Mølle, turistkontorer, museer og biblioteker i kommunen, samt i Varde 

Kommunes borgerservice. Se også www.naturkulturvarde.dk og www.ta-paa-tur.dk   

 

 

 

Søndagsåbent 
Hen over sommeren 2011 holdt vi åben ti søndage i træk. Det vil vi gøre igen i år, derfor får vi brug 

for at nogle af Jer er indstillet på at tage en køkkentjans med at lave kaffe og brød, eller give en 

hånd med ved omvisningerne. Kontakt formanden hvis Du er interesseret. 

Vi holder åbent alle søndage fra 19. juni, til og med 19. august. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Nye skodder i frislusen 
I skrivende stund er maskinholdet ved at lave nye skodder til frislusen, disse er efterhånden ved at 

være ca. 30 år gamle, og derfor ved at være noget brøstfældige. Vi har været lidt nervøse for om 

mølledammen skulle bryde ud, for at mindske presset har vi sænket vandstanden. 

Når de har fået en gang træ tjære vil de kunne tages i brug.  Dette arbejde forventes afsluttet her i 

foråret.  

Senere skal vi have lavet nye skodder ved den store turbine, eller i det mindste foretaget 

reparationer på de eksisterende – det bliver nok til et lille fint ”sommerprojekt”. 

 

 

 
 

 

Fremtiden 
Lysere tider står for døren, som I ser, er der er nok at tage fat på. Dette gælder også arbejdet med 

at søge fondsmidler, noget som der hele tiden arbejdes med. Det er stadigvæk Turbinebygningen 

der er i størst trangfølge.  

Pt. har vi én fondsansøgning til behandling. Der søges om ca. 2,2 mil. kroner til renovering af 

Turbinebygningen. 

 

 
 

 

 

 



Generalforsamlingen 2012 finder sted, lørdag den 14. april kl. 14:00 

 

Arbejdsdage;  

torsdag den 7. juni kl. 18:00  

lørdag den 30. juni, morgenkaffe kl. 08:00  

onsdag den 22. august kl. 18:00 

På hverdagene er der aftenskaffe inden vi skilles.  

 

Dansk Mølledag 2012, søndag den 17. juni, kl. 14-17. 

 

Aktionærmøllefrokost 2012, lørdag den 25. august. 

 

Naturens Dag 2012, søndag den 9. september, kl. 13-17. 

 

Lydum Mølle har åben alle søndage i perioden  17. juni til 19. august 

 i tidsrummet 14-17.  

Fra 18 år, 30 kr. 

 

 

Adresseændring/aktiekøb/kontakt 

Evt. adresseændring og aktiekøb; kasserer/sekretær 

Vera Vad Winkler, Egetoften 1, Nymindegab, 6830 Nr.Nebel 

Tlf.: 7528 8655 – E-mail: veravad@hotmail.com 

 

Foreningen kan kontaktes på formandens adresse 

Torben Vinge Christensen, Trimlebakken 8, 6800 Varde 

Tlf.: 7522 4823 – E-mail: torben_vinge@christensen.mail.dk  


