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På mange måder ligner dette nyhedsbrev tidligere udsendelser, dvs at vi kan rose os selv af,
at vi har været særdeles aktive, både mht at holde traditioner i hævd og mht at skabe nyt.
Hvis du, kære læser, nu sukker dybt over endnu en gang at skulle høre på vores interne rygklapperi, så vil vi
forny os ved at bringe et citat fra den lokale ugepresse: Louise Hansen fra Raunstrup besøgte møllen for
første gang 16/6 (åben-mølle-dag) ”Jeg synes det er fantastisk at se gammelt håndværk. De har slidt og
slæbt, og det er dejligt, det bliver bevaret for eftertiden. Det er kulturarv.”
Vi behøver vel ikke at erklære os enige?
Men et kort resumé af, hvad der er foregået på og omkring møllen siden sidste nyhedsbrev kan ganske
præcist vise, at vi bestemt ikke har ligget på den lade side.
Julemarkedet gav et pænt overskud, og både gæster og laugets medlemmer nød, at der nu kan varmes op i
møllen, idet der er blevet støbt nyt gulv i undermøllen med indlagt varme.
Varmen nød vi bl.a., da Formand Peter og Jens fejrede dobbelt 75 års fødselsdag d. 23/2.
Den 13/3 tændte vi også for varmen, da FDF Næstved mødt op med 35 gæster.
Den 5/5 afholdt vi plantemarked, hvor vi kunne ”sætte
flueben” ved alle parametre: vejret, omsætningen,
besøgende.
Åben-mølle-dag 16/6 var en succes. Eneste anke var over
vinden, som kun lige kunne trække vingerne langsomt
rundt. Der var ikke ”rusk” nok til at trække kværnen!
Heldigvis havde vi lavet mel på forskud, så vi kunne bage
pandekager og snobrød. Spejderne fra Herlufmagle hjalp
os med at indvie de nyindkøbte pander med langt skaft.

Sjællandske Mediers Fond havde beriget os med kr. 5000 til
istandsættelse af savene. Det arbejde gjorde vi færdigt inden mølledagen, så vi kunne demonstrere begge save. Der blev gravet ud under
den lille sav, og så blev der fyldt store mængder knust beton i hullet, så
saven nu har et solidt ståsted!
Mærk Næstved støttede arrangementet økonomisk, så vi kunne diske
op med højtlæsning i møllen (Orla Frøsnapper, v/ bibliotekar Thomas)
fællessang med Bent Kværndrup, den gode, gamle smed og masser af
hygge i teltet, hvor vi solgte lagkager, grillpølser mm.
Den nærmeste fremtid blænder op for et samarbejde med Tybjerg
Privatskole. Det har vi prøvet før, for et par år siden, hvor sløjdlæreren
fældede træer i skoven ved Broksø, kørte stammerne til møllen, lagde
dem på langsaven og fik dem skåret op til brug i sløjdværkstedet.

Aktuelt starter vi med en 4. klasse, som bliver ”udfordret” i form af værksteder rundt omkring og i møllen.
Det projekt sætter vi i søen allerede i sensommeren. Samme lærer har en 1. klasse, som vi får
fornøjelsen af senere på skoleåret.
Lauget er blevet ”forgyldt” af Velux Fonden og Danmarks Naturfredningsforening. Vi har fået penge til at
lave et arrangement, hvor vi forkæler spejderne fra Herlufmagle (det sker 17/9). Samtidig skal eventen
tjene som reklame for det arbejdende museum. Det glæder vi os til!!
Som det vist fremgår, har laugets medlemmer slet ikke nogen ”lad side”. Eller udtrykt på en anden måde:
Hvis vi skulle have en sådan doven side, så bliver den i hvert fald ikke vist frem på møllen.

Mange hilsner og ønsket om en god sommer
Edel og Jens, bestyrelsen

