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I dette nyhedsbrev ser vi tilbage på sommerens arrangementer, og derefter retter vi
kikkerten fremad mod julemarked, generalforsamling og et usædvanligt travlt og
spændende forår.
Men først til det, som i skrivende stund optager os alle: nemlig at kommunen har
tildelt os en ”flidspræmie”, som meget snart vil kunne beundres i møllen.
Herluflille Møllelaug havde mange gode grunde til at være stolte 7. oktober. Dagen
var arkitekturens dag, og Næstved Kommune havde valgt netop vores mølle til på
denne dag at modtage bevaringsprisen.
Plan- og Erhvervsudvalget havde
forinden været ude i den store kommune
for at se på kandidater til prisen.
Både borgmesteren og
udvalgsformanden var mødt frem til
prisoverrækkelsen, som fandt sted på
Rønnebæksholm, Næstved.
I forvejen var borgmester Carsten
Rasmussen godt bekendt med møllen,
idet han havde indviet møllen i 2013.
Når dommerkomiteen havde valgt vores mølle, begrundede man det bl.a. med, at
møllen ”giver noget til omgivelserne både visuelt og fortællingsmæssigt.” Lauget har
gjort en indsats for at bevare et kulturhistorisk miljø, tro mod den oprindelige form.
Lauget har således afstået fra at klistre udsigtstårne på møllen.
Lauget har desuden skabt et godt lokalt miljø med skoletjeneste.
Med dette fornemme skulderklap glæder vi os til at komme videre med ”det
arbejdende møllemuseum”.

To skoledage sidst i august fik vi besøg af 4. klasse fra Tybjerg Privatskole. Vi havde
fuld bemanding (5 m/k) og skolen kom med 19 elever og 2 lærere.

Udover den næsten ”obligate” rundvisning i
møllen, nåede vi at undersøge Torpe Grøft,
samle blade i Helges skov, udforske
decimalvægten, svinge en plejl og betjene
kornrenseren.
Som afslutning bagte vi pandekager på de nye
langskaftede stegepander. Det krævede lidt
øvelse, for panderne er ikke af slip-let-typen.
Ugen efter mødtes vi til en hurtig evaluering,
og alle var tilfredse. Samarbejdet må gerne
fortsætte!
I midten af september fik vi besøg af
spejderne fra Herlufmagle. Vi havde lovet at
forkæle de ca. 30 børn (yngste aldersgruppe) og der var fuld fart på og højt
støjniveau. Glade og videbegærlige drenge
og piger.
Erfaring til næste besøg: det er vigtigt med
gruppeopdeling, struktur og styring!
Vejret denne aften var så blæsende, at vi
ikke turde tænde bål. Derfor havde vi valgt
at bage pandekager hjemme og så servere
dem inde i møllen.
Vi har julemarked, med salg af juletræer og grønt, nisser i massevis, dekorationer,
hjemmebagte småkager og meget, meget mere. Havetraktortræk den 7.12.
Der er åbent søndag 1. dec., 7.+8. dec. og 14.+15. dec. Alle dage kl. 10-15.
Hvis du vil give en hjælpende hånd, så giv besked til Edel.
I 2020 afholder vi generalforsamling den 3. marts, kl. 19 i Kirkely, som ligger lige ved
siden af Tybjerg Kirke.
Lørdag den 9. maj afholder vi plantemarked og stort spil dansk arrangement.
Søndag den 21. juni er Dansk Mølledag.
Mange hilsner
Edel og Jens, bestyrelsen
PS Vi håber at se dig til julemarked.

