
 

 

 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev nr. 14 

november 2011 

 

 

I forrige nyhedsbrev lovede vi at komme i mål i løbet af 2011. 

Denne optimisme har heldigvis vist sig at være begrundet: 

Der har været tale om to elementer, som er indbyrdes afhængige. 

Dels en kæmpe arbejdsindsats fra laugets frivillige, og dels økonomisk 

støtte fra LAG Næstved. 

 

De fleste af laugets medlemmer ved, at LAG'en forlanger 

medfinansiering (50/50). Vi kunne godt få kr. 119.850, hvis vi selv 

lagde ligeså mange kroner på bordet. Vi havde da lidt kontanter i 

kassen, og vi fik hjælp fra Augustinus Fonden. Men en meget stor del 

af “medfinansieringen” kom til at bestå af frivillige-timer á kr. 100. 

Dermed fik indsatsen et dobbelt formål, fordi vi sparede både tid og 

penge. Møllebyggeren havde faktisk ikke tid til at bygge vores vinger, 

og vi ville slet ikke have haft råd til at betale ham! 

Men ved fælles hjælp er vi nået frem til dette flotte resultat. 

 

 

 
 



Møllens kampestensfundament er blevet frisket op. Peter Bay har haft 

fat i fugerne, og det pynter! Desværre har årstiden betydet, at han 

“kun” er nået halvvejs. Arbejdet genoptages til april. 

 

 

 
 

 

Vi satser på stort julemarked ligesom sidste år. I må meget gerne slå et 

stort slag for “Jul i den gamle mølle.” Vi vil gerne koncentrere os om 

to weekender: 10-11/12 og 17-18/12 fra kl. 10-16, og du må godt 

melde dig et par timer, så det hele ikke hænger på møllerparret!!  

Bemærk at der vil være varme på i undermøllen.  

 

Vi sælger juletræer, pyntegrønt, dekorationer, hjemmebag m.m. 

 

Sæt allerede nu et kæmpe X i din 2012-kalender ved datoen 13/3. Her 

afholder vi generalforsamling i Café Rejseladen. Der bliver udsendt en 

indkaldelse i det nye år. 

 

Hvis du ikke skulle have betalt kontingent for i år, (enkelte mangler), 

kan du nå det endnu, men ellers ser vi frem til næste år, og håber at 

alle vil forny deres medlemskab.  

 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår. 


