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Nyt fra møllen samt en lille reminder om generalforsamling 24/2, kl. 19 i Tybjerghus.
Dagsorden omdeles på mødet.
Møllelauget har fået 9000 kr. fra Næstved Kommune til afholdelse af et par
informationsdage. Vi bruger ca. halvdelen den 29. maj, hvor vi inviterer fortrinsvis
pensionister til at komme i to hold, henholdsvis formiddag og eftermiddag.
Overskriften er ”tilbageblik på mølledrift i gamle dage”. Der kan man på skift komme
ind og op i møllen. Mens man venter på det møllefaglige, kan man svælge i kaffe og
kage, samtidig med, at Bent Kværndrup spiller op til fællessang.
Selvfølgelig har vi en bagtanke om at hverve nye medlemmer, måske et par
møllepassere eller nogle elever til oplæring ved langtømmersaven.
Den anden halvdel af pengene gemmer vi til efteråret, så hvis du har ideer, hører vi
meget gerne fra dig!
Julemarkedet gik godt, overskuddet blev på ca. 12000 kr.
Lions Club Suså har hjulpet med at betale den uventede regning fra møllerbyggeren
(den om spændebåndet i hatten)
29. januar havde vi besøg på møllen. SparNord-Fonden kom med en check på kr.
7000 til brug ved anskaffelsen af vores nye valseværk. Det er faktisk ret gammelt,
men det virker, og det kører på strøm, så vi kan være uafhængige af vinden.
Vind vil vi gerne have mere af, så vi har brug for at få tyndet ud i ”skoven” øst for
møllen. Har du lyst og kræfter, så er det nu, du skal melde dig til Formanden på tlf.
23242444.
Vi har været på TV Øst et par gange i forbindelse med julesalget. En udsendelse på
ca. en halv time (vi har fået den på dvd), samt et lille hverdagsglimt optaget af en
besøgende, og det kan ses på …

http://www.tveast.dk/artikler/jul-i-herluflille-moelle

Kværnen er nu så god, at vi kan lave en ganske rimelig kvalitet grahamsmel. Flere
har prøvet at bage af det, og det kan bestemt godt spises!
Valsen kører fint, og der er indkøbt korn, så vi nu er leveringsdygtige i valset havre,
hvede og byg. Ring gerne og bestil på tlf. 30 23 27 40 eller 23 24 24 44……………
og sig det meget gerne videre…
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Vi vil gerne have lidt mere gang i de elektroniske medier:
Se hjemmesiden på www.herluflillemolle.dk, og på Facebook kan vi findes hele to
steder: Støt Herluflille Mølle og Herluflille Mølle, et arbejdende museum.
Birger Strandqvist er i gang med et behjertet forsøg på at skabe mere liv på
Facebook.

Bestyrelsen håber at se dig/jer 24. februar til generalforsamling,
1. maj til plantemarkedsdag
19. juni til mølledag.

Bedste forårshilsner fra bestyrelsen

