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Næstved er blevet ”kulturarvskommune”. Det er selvfølgelig en stor ære, og når det regner på
præsten (Næstved) tror vi her på møllen, at det vil dryppe (om ikke blæse??) på os. Altså påtager
vi os gerne degnerollen!
Realdania (til oplysning: det er dem med den meget store pengekasse!) har en vigtig rolle i denne
sammenhæng, og derfor har møllelauget igangsat et projekt, som indebærer, at vores smukke
mølle bliver klassificeret som et af Realdanias ”underværker.”. Lykkes det os at komme ind i den
økonomiske varme, vil der helt bogstaveligt blive varmere i møllen: Vi indretter
skolestue/mødelokale inde i møllen. Et nyt gulv i undermøllen med varmerør skal holde både
undermøllen og broloftet varmt. Nogle medlemmer af møllelauget vil huske, at Realdania på et
tidligt tidspunkt i renoveringen hjalp os videre med et kæmpe bidrag på 850.000.
Vi har fået lovning på kr. 9000 fra Næstved Kommune. Pengene er øremærket til 4 workshops,
som bliver en realitet i foråret 2016. Ideer til emner, vi kan tage op, modtages med kyshånd.
Langtømmersaven kører nu, som den skal, og det betyder, at du kan få savet dine brædder til kun
kr. 150 i timen.
Kværnen fungerer også, og planen er nu at udvide valseværket ganske betydeligt.

Siden sidste nyhedsbrev er den nye
kværnsten fra Holland blevet
installeret, og den fungerer!
Vi har været nødt til at foretage et
indgreb i toppen af møllen, som vist
må siges at være ”rettidig omhu.”
Anker hørte lyde, som vidnede om,
at ”noget var galt.” Det viste sig, at
tandhjulene ikke havde den rette
afstand i forhold til hinanden.
Løsningen kom til at bestå af et
stort spændebånd/mavebælte, som

gør, at tandhjulene nu går i optimalt indgreb. Der er endnu et indgreb på vej, så vores mølle kan
blive bedre stormsikret.
Kom og hør mere om vore planer i forbindelse med julemarkedet, hvor vi stiller op med fuldt hold.
Hvis du har lyst til at tage en vagt – nogle timer - i forbindelse med julesalget, er du meget
velkommen. Dagene er 6/12, 12-13/12 og 19-20/12, alle dage 10-16.

Her de tre vigtige datoer i foråret 2016:
24/2 kl. 19 Generalforsamling i Tybjerghus, Tybjerg
1/5 kl. 10-16 Plantesalg / marked på møllen
19/6 kl. 10-16 Mølledag
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