Nyhedsbrev nr. 9
September 2008
Så kom hatten på igen! Det tog bestemt længere tid, end vi havde regnet med, da vi
for næsten to år siden tog den af. Men nu er den på plads, og som den dog pynter …
Den midlertidige hat, som vores lokale tømrere lavede, er helt intakt og ganske
velegnet til at blive tag over en pavillon, så vi også kan modtage gæster til kaffe/kage,
selvom det regner.
Selve operationen – hatten på plads –
forløb helt uden problemer. Vi havde fint
vejr med meget lidt vind, og hatten kom
til at sidde, som den skulle på
møllekroppen. Trods det tidlige tidspunkt
(kl. 8 og på en lørdag) var der 40
tilskuere, så mon ikke mange af dette
nyhedsbrevs modtagere allerede kender
historien. Eller måske har man læst om
”hatten af, og på igen” i Sjællandske
(28/7), hvor vi venligt havde fået en hel
side stillet til rådighed. Her kunne man
bl.a. se et flot foto af Helge, ”still going
stok.”
I den allernærmeste fremtid skal lærketræerne i Stenskoven køres væk og skæres op
til møllevinger.
Inde i møllen mangler vi at sætte havrevalsen på plads og at etablere foreløbig én af
kværnene. Endelig skal der sættes nye kamme i stjernehjulet.

Økonomien lige nu er god, men langtfra tilstrækkelig. Det skal forstås sådan, at vi
ikke har midler til at betale for vingerne. Her mangler vi formentlig ½ mill. kr.
Kassebeholdningen er pt. kr. 160.000.
Som vel de fleste ved, har vi skiftet møllebygger. Den nye møllebygger hedder Jens
Jørgensen og kommer fra Faxe Ladeplads.
Her er hvad vi lige står og har brug for fra laugets medlemmer:
Gode ideer til at rejse penge, gerne både de små bække og de lidt bredere floder.
Desuden mangler vi et par hænder eller flere til at male kroppen og vinduerne. Vi har
råd til at leje lift og kompressor, og vi har fået maling fra Birksted (sponseret!) og tak
for det.
Vi kunne også godt tænke os 1-2 medlemmer, som har mod på at komme på
møllepasserkursus. For vi nærmer os jo målet, det arbejdende museum. Til at
finansiere netop dette museum har vi haft en ansøgning inde hos LAG’en, dvs. Den
Lokale Aktionsgruppe, som sidder på en ret stor pengekasse. Desværre har vi fået
afslag i første omgang, men også en opfordring til at søge igen.
I svarbrevet anføres det, at LAG-bestyrelsen finder vores projekt er udtryk for
nytænkning, og det har vi selv i al ubeskedenhed ment siden 2003.

PS. Selvom det er for tidligt at tænke på julehandel, så alligevel –
Der er nok ikke flere gratis julegraner i Tybjerg Skov. Så vi har behov for
nytænkning, hvis vi skal fortsætte med, hvad der efterhånden er blevet en både
hyggelig og indbringende december-tradition på møllen.

