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Sjældent eller aldrig har vi haft så meget at berette som netop nu i dette efterår!
Og det gælder både ting der er sket/afholdt og planer for fremtiden. De frivillige
har været ekstraordinært flittige, og der er fundet datoer for både det ene og det
andet i 2022.
Alle de lærkestammer, der har ligget ude på marken, er nu skåret op og er klar
til at blive solgt. Bygningen af taget over savstuen er nu i fuld gang og
formentlig helt færdigt inden vores julemarked.
Vi har deltaget i den store “fællesskabs-stafet”, som dækkede hele kommunen
og strakte sig over en hel uge. Depechen “overnattede” i møllen, og næste
formiddag bød vi på åben mølle. Her kunne vi godt have ønsket os et større
fremmøde!
I dette efterår har undermøllen været indrettet som koncertsal. Først kom
visesangeren Anders Roland, og dernæst optrådte Zahra og Stinus.
Den14/11 kommer Martin Valsted, men så må koncertsalen vige pladsen for
julemarkedet.
Julemarkedet åbner på følgende datoer: 5/12, 11 og 12/12, 18 og 19/12. Alle
dage kl. 10-15. Søndag den 5. december er der tillige havetraktortræk kl. 10-12.
Økonomien ser godt ud, idet vi har fået støtte fra Næstved Kommune,
Næstvedegnens Landbrugsfond, Trelleborgfonden, Nordea Fonden, Spar Nord
Fonden og Sjællandske Mediers Fond.
Friluftsrådet udlodder en stor pose penge (10 mill.) som kan bruges til at give
kræfter og livsmod til borgere, som er blevet ensomme som følge af coronaen.
Den opgave tager vi gerne på os!
Hos Vejdirektoratet har vi bestilt et vejskilt med møllens navn og symbolet på
en seværdighed. Det kommer forhåbentlig inden jul.

Og nu til kalenderen for 2022!
Den årlige generalforsamling 15/3 i Kirkely.
Familiedage 21 og 22/5. Disse familiedage er noget nyt, som vi bidrager med til
det store initiativ, “Aktiv i forening 4160”. Her kan familier prøve kræfter med
det gamle møllerhåndværk. Vi har bl.a. anskaffet nye håndkværne.
Plantemarked 1/5
Dansk Mølledag 19/6
Den store korsangsevent, som blev standset af corona, er ikke opgivet, i høj
grad også fordi der jo blev lavet en sang helt specielt til møllen. Men pt ingen
dato.
Som noget helt nyt vil bestyrelsen (fra april 22) indføre en fast månedlig dato,
hvor vi mødes på møllen med henblik på at løse praktiske opgaver.

Venligste hilsner fra Bestyrelsen

