
 

Nyhedsbrev nr. 34 

November 2022 

 

 

 

Sidst vi sendte et nyhedsbrev, berettede vi om mange sjove aktiviteter på 
møllen. Efteråret  2022 har bestemt ikke været mindre travlt eller mindre 
udfordrende. Og vi har haft penge til de arrangementer, der har været. 

Friluftsrådet betalte for nye havemøbler. Høj kvalitet, solidt, så et stoleben 
ikke borer sig ned i græsset! 

Savstuen har været brugt flittigt, ligesom langtømmersaven har arbejdet 
meget. Jens Peter har lavet en lille, men vigtigt ændring, så saven nu skærer 
helt præcist. 

Fondspenge fra Brebøls Fond, Tryg og Nordea finansierede den 
gennemgående event. Vi inviterede plejehjemmenes beboere og brugere på 
besøg, og så bød vi på kaffe og kage. Bent Kværndrup underholdt og fik ofte 
gæsterne til at synge med. Poser med mel blev fragtet hjem i køkkenerne og 
blev til boller! Da sæsonen sluttede, havde vi haft 16 besøg.  

Vi har indkøbt og opsat 3 terrassevarmere med henblik på at kunne 
”forlænge” sæsonen. 

Så fik vi et sjældent besøg i form af 35 ukrainske flygtninge. De medbragte, 
efter aftale, er stor gryde med borcht og diverse tilbehør. Lauget betalte 
naturligvis alle deres udgifter. 

Undermøllen var scene for tre koncerter, og savstuen husede to gange 
korsang. Den ene gang fik møllen en smuk slagsang, fremført af 
BiblioteKoret.  Denne kan opleves på vores hjemmeside 
www.herluflillemolle.dk  

Nu ser vi frem mod ”jul i møllen”, som i år ligger i weekenderne 10-11/12 og 
17-18/12.  Vi byder på masser af julerier og musik, traktortræk osv.             
Og som sædvanlig salg af juletræer. 

Har du lyst til at give et nap med, så meld dig gerne til Edel. 

 

http://www.herluflillemolle.dk/


 

 

Generalforsamling bliver 21/3 2023 i Kirkely. Skulle du have mod på en plads 
i bestyrelsen, så kom frit frem. Både Peter Castberg og Tage Christensen 
stopper. Heldigvis trækker de sig ”kun” fra bestyrelsesarbejdet. De fortsætter 
begge med at passe på møllen. 

I foråret regner vi med at gentage invitationen til plejehjemmene, og der er 
planlagt to familiedage i maj 

Skulle der komme et ønske fra flygtninge om at besøge møllen, siger vi 
naturligvis ja tak. 

 

 

På bestyrelsens vegne, ønsker Jens og Edel jer alle en glædelig jul og et 
godt nytår. 

 

 

 

 


