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Sidste år havde lauget travlt, på den gode måde, og i år ser
det ud til, at vi får mindst ligeså travlt. Vi har så mange planer/gode ideer og
penge til at realisere dem, at vi nu her i sommerpausen er begyndt at tænke i
nye baner. Vi slider simpelthen på de gode, rutinerede kræfter. Derfor
overvejer vi grundigt, hvad vi kan klare, inden vi sætter et nyt skib i søen!
Derfor håber vi, at du vil overveje at give en hånd med i efteråret. Det enkelte
arrangement vil sikkert være en god oplevelse. Du kommer selvfølgelig gratis
til koncert, hvis du melder dig til det praktiske.
Vi har ligeledes besluttet, at f.x. fællesspisninger med flygtningefamilier og
etniske danskere kun får ben at gå på, hvis DFUNK og/eller SAM-X ser sig i
stand til at deltage!
Men såfremt vi (dvs bestyrelsen) kan stå distancen, ser vi frem til et meget
givende efterår!
Vi har fået kr. 60.000 fra skibsreder Brebøls fond, som vi må bruge helt frit til
at “forgylde” de sidste 5 måneder af 2022. Der er planlagt 3 koncerter,
korsang, deltagelse i frivillig-stafetten og et julemarked, som bliver mere
overdådigt end det sædvanlige.
Derudover fortsætter vi forårets besøg af
plejehjemsbeboere mv. Vi har fået støtte fra
Nordea fonden og Tryg fonden til disse
arrangementer. Det har været en overvældende
succes: vi serverer kaffe og kage, samtidig med
at Bent Kværndrup stemmer guitaren og synger
med og for de fremmødte.
Det foregår i den udestue/savstue, som blev
omtalt i
nyhedsbrev
nr. 32. Den er bygget til på sydsiden af
møllen og tjener også som overdækning
over savene. Og man sidder særdeles
godt, idet Friluftsrådet har spenderet kr.
50.000 på nogle meget eksklusive
havemøbler!

Nu har vi fået et flot vejskilt (se foto) Det tog
“kun” Vejdirektoratet 7 måneder at
sagsbehandle vores ansøgning. Det blev
finansieret af Næstved Kommune, som fandt
kr. 50.000 til os. Skiltet kostede kr. 8000, og resten blev brugt på udestuen,
som er blevet brolagt med fliser, så det er sikkert at færdes med kørestol og
rollator.
I maj måned havde vi to familiedage, som næsten til forveksling lignede
åben-mølle-dag. Som noget nyt fik vi hjælp af spejderne fra Tybjerg. De kom
og passede bålpladsen og forestod bagning af pandekager. Det var en stor
hjælp, og spejderne fik da også noget med hjem, fordi skallerne, som bliver til
overs, når vi saver, fint kan bruges i deres lejrarbejde.
Lige inden påske kunne vi fylde undermøllen med et spændende foredrag om
vaner. Psykologen Anders Colding Jørgensen havde brug for at forny sit
show og havde derfor tilbudt at komme gratis, hvis vi sørgede for et publikum
og en fotograf. Begge dele klarede vi, så ACJ kunne tage 1,5 times levende
billeder med hjem.
Anker og Jens Peter har været i Brandelev og gjort noget af et kup. De
besøgte et nedlagt savværk og kom hjem med en masse savklinger til
langsaven. Nogle var helt nye og prisen helt i bund.
I første halvår har vi to gange haft en arbejdsdag, dvs at de der havde tid og
kræfter mødtes på møllen, hvor vi så var "praktiske" i 3-4 timer og derefter
sluttede med en hyggelig fællesspisning.
Vi har fået en del omtale i de lokale medier (mest "Sjællandske") og det er
såmænd da godt nok, men nogle gange kniber det med præcisionen. Som da
journalisten fik en koncert i undermøllen placeret "under møllen!"
Dette nyhedsbrev når dig formentlig inden udgangen af juli, så du kan nå at
deltage ved koncerten med Anders Roland den 30/7. Halvdelen af billetterne
er allerede solgt! Du kan se flere oplysninger på hjemmesiden.
Når der kommer datoer (og mandskab!) på de øvrige events, bliver de også
offentliggjort på hjemmesiden. Vi kan, som nævnt, godt bruge nogle flere
hænder, og du gør klogt i at notere juledatoerne 10-11/12 og 17-18/12. Det
bliver et marked ud over det sædvanlige!
Trætte men glade sommerhilsner fra bestyrelsen
v/ Jens og Edel

