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Travlt år!
Vores plantemarked i maj blev godt besøgt, god købelyst, godt vejr, alt i alt
en god dag. Vi gentager succesen søndag den 5. maj 2019.
Den 8/5 havde vi besøg af 30 spejdere, som fik sig en god oplevelse.
Omvisning i møllen, lidt opgaver i det fri, ved bækken, og bagning af snobrød.
Den 26/5 fik vi så endelig afholdt den workshop, som vi havde fået
kommunale kroner til. Vi kunne godt have haft plads til flere, men vi fik en god
drøftelse, idet vi, foruden os selv, havde deltagelse af møllefolk udefra, en
spejder og en skolelærer.
Hvis du er interesseret, findes der et referat!
Og så har vi været super flittige med hensyn til selve møllen. Al den
udvendige vedligeholdelse, som vi ikke kunne gøre noget ved i 2017 på
grund af regn, regn og atter regn, fik vi masser af mulighed for at gøre noget
ved! Som alle vist ved, bød den forgangne sommer på rigtig mange
tørvejrsdage, læs: arbejdsdage, som gav os ideelle arbejdsforhold. Om end
lige lovlig varmt til maling.
Den 28/5 blev vingeklapperne taget ned,
grundig vasket i algerens, slebet og malet. Alle
beslagene blev skruet af, sandblæst og
galvaniseret. Til dette fik vi støtte af Lions Club
Suså. Møllekroppen, vindrosen mv. fik også et
par gange maling, vinduerne og rækværket
ligeså. Det var et kæmpe arbejde, som nu kan
beundres.
Det betød samtidig, at vingerne ikke kunne
dreje til mølle-dagen. Men heldigvis havde vi da
en masse andre aktiviteter at byde på:
Også i år fik vi støtte fra kommunen, så vi
kunne byde på lagkage og kaffe, grillpølser og
øl (hjemmebrygget!)
Der kom en gl.daws smed med esse og håndværktøj. Han var meget
populær, måske lige med den undtagelse, at han ikke altid hamrede i samme
rytme som den sanger vi havde fået til at underholde i teltet.

Bibliotekar fra Glumsø Bibliotek læste højt inde i møllen (mølleskrøner!)
Vi ville gerne have demonstreret den nyistandsatte kornrenser, men den var
der ikke større interesse for. Måske skal vi blive bedre til at reklamere næste
gang??
Fra landsbyen Nyvang kom der et mobilt tærskeværk og et lokomobil, og det
var noget af et tilløbsstykke!!
Langtømmersaven var i arbejde, og der var en hel del tilskuere, som måtte
holde sig for ørerne!
Ind imellem blev der også plads til bagagerumsmarked. Vi havde enormt
travlt. Faktisk manglede vi hænder, og det i en sådan grad, at vi rent glemte
at tænde bål. Der var lavet snobrødsdej, men altså ingen til at tage sig af det.
Så måske skulle du overveje et stort X i din kalender ved søndag 16/6 næste
år?
I uge 42 gik vi i gang med at brække det gamle
cementgulv i undermøllen op. Der blev fjernet
mange kampesten og jord 50 cm ned. Så blev
der lagt isolering og varmeslanger. Gulvet blev
støbt fredag den 26.10., skal så hærde ca. tre
uger - og så er vi klar til julesalget.
Vores eldrevne valseværk kan så også få en
blivende plads!
I det nye år holder vi generalforsamling i Café
Rejseladen, Glumsø den 26. februar.
Plantemarked 5. maj og Dansk Mølledag er den
16. juni. Her har vi søgt om støttekroner fra
Næstved Kommune, så vi kan reklamere, traktere og
forhåbentlig tiltrække masser af videbegærlige
gæster.
Vi afholder juletræssalg og -marked som vi plejer i
december. Har du lyst og mulighed for at give et nap
med, så kontakt Edel.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Edel og Jens

