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Først en god nyhed: Vi har fået kr. 25.000 fra Næstved Kommune.
Penge som er beregnet til at matche de 25.000 vi blev stillet i udsigt fra Friluftsrådet for over 2 år
siden. En vigtig betingelse fra Friluftsrådets side var, at vi selv skulle lægge andre 25.000 i puljen,
og som I sikkert ved, har vi haft nok at bruge penge på med hensyn til at reparere på den gamle
mølle. Så vi nåede aldrig til at stå med så mange kroner i kassen og samtidig sige til os selv, at de
penge vidste vi ikke lige, hvad vi kunne bruge dem til!
Nu har vi altså 50.000 til at indrette skolestue, en opgave vi glæder os til.

Så er der nogle vigtige datoer i december
Juletræssalg mm… søndag d. 4. – weekenden 10. /11. samt weekenden 17. /18. Alle dage kl.
10-16 med det helt store, usandsynlige julemarked.
Skullle du have lyst og kan du afse nogle timer, vil det glæde bestyrelsen at få et par ekstra
hjælpende hænder ved salg af træer mm. Sig endelig til…

Og vigtige datoer i foråret 2017
Generalforsamling 7. marts kl. 19 i cafeen Tybjerghus
Blomster- og plantesalg 7. maj kl. 10-16
Åben–mølle-dag 18. juni kl. 10-16
Sæt gerne et stort X i din kalender. Især på mølle-dagen har vi brug for en hånd eller flere!

Vi har søgt nogle kommunale penge til at ”underholde” pensionister og andet godtfolk. Om det
lykkes, ved vi først medio december.
PS .. Skulle du støde ind i en videbegærlig skoleklasse eller spejdertrop, vil det være fint, at du
videregiver denne karakteristik, som Center for Uddannelse har brugt til at beskrive vores projekt:
”Her bliver Herluflille Mølle et rigtig godt og spændende tilbud, som vi ikke har noget der ligner i
kommunen.”
Kværnen kan nu lave anvendeligt mel, så køb endelig til eget forbrug, eller giv en mandelgave, som
nok ikke fås ret mange andre steder??

Bestyrelsen ønsker hermed jer alle en rigtig glædelig jul
og et godt nyt mølleår…
Edel Larsen og Jens Lyhne

