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Som beskrevet i sidste nyhedsbrev var første halvdel af året travlt,  

og den høje arbejdsintensitet er fortsat året ud! 

 

Kværnen blev køreklar og malede flere sække grovmel på  mølledagen… Hejseværk og lem m.m. 

er færdiggjort. Den nye trappe i undermøllen samt den til lorrisloftet er på plads. 

Kampestensgrunden er fuget færdig. 

 

Selvom LAG-pengene ikke er kommet endnu, har vi alligevel penge i kassen. Som de fleste vist 

ved, køber vi ikke på kredit, men den aktuelle kassebeholdning rækker dog til den nye dør i 

undermøllen, kobberinddækning på omgangen og afretning af grunden foran møllen med 

efterfølgende dækning med 20 kubikmeter slotsgrus (samme slags som blev lagt på Hjertestien 

rundt Glumsø Sø). 

 

Hvis du er utålmodig efter at høre om LAG-pengene, kan vi fortælle, at de mange papirer i 

september blev sendt ind til ministeriet, og at vi kan regne med et endeligt svar inden jul. 

 

Julen på møllen kommer til at ligne sidste år, men sikkert med større omsætning. Vi satser på at 

sælge minimum 80 træer plus ”alt det løse”. Træerne skulle i år være en bedre kvalitet, og leveres i 

net. Gran, dekorationer, honning, marmelade og hjemmebagte småkager er også i år en del af 

sortimentet. 

 

Vi har brug for lidt hjælp i de to adventsweekender 8. og 9. december og 15. og 16. december. Der 

er åbent i møllen kl. 10-16, så hvis du kan afse et par timer en af dagene, så hører bestyrelsen meget 

gerne fra dig, så vi kan koordinere bemandingen. 

 

Med den nye dør bliver der betydeligt varmere i undermøllen.  

 

 

Til foråret skal hele møllen males. Den proces har høj prioritet,  

og desuden skal langsaven overdækkes, og spånsugeren réetableres. 

 

For at sikre et stort fremmøde har vi allerede nu valgt en dato for 

generalforsamlingen 2013. Du bedes sætte X i kalenderen ved 26/2.  

Som noget nyt vil vi mødes i cafeen Tybjerghus.  

Vi udsender indkaldelse i januar. 

 

 

De bedste hilsner 

Bestyrelsen 

 


