
Nyhedsbrev nr. 20

Sommer 2014

Det lyder som pral og selvgodhed, når vi påstår, at vi har været ganske flittige, og at vi har spændende 

planer for efteråret og såmænd også ind i 2015. Men bedøm nu selv:

Blomstermarkedet var en succes. Vi tjente pænt på det, og det vigtigste var, at staderne solgte godt, så det 

gør vi gerne igen. Men vi har brug for netop din hjælp til det praktiske. Derfor  melder vi ud med en dato i 

næste nyhedsbrev. Inden jul.

Så har vi haft fint besøg i form af deltagerne på Møllerforeningens årsmøde. De vendte dagsprogrammet på

hovedet, så vores mølle kom først på listen. Spændende med så mange eksperter.

Åben-mølle-dagen gik som den plejer, dog kunne vi godt bruge lidt flere besøgende. Det gør vi noget ved 

næste år!

Langtømmersaven kan nu bruges, og vi har fået en klinge filet og rettet op på et specialværksted i Jylland. 

Ikke billigt! Vi har allerede kunder og håber naturligvis at få flere.

Den sidste dag inden skolernes sommerferie fik vi besøg af en skoleklasse fra Glumsø. De var på cykel, så 

nogle var trætte, men alle var glade for selve opholdet på møllen. Vi delte eleverne i  tre hold, som 

henholdsvis tegnede møllen, så den indvendig og løste opgaver på grunden.

Den slags besøg regner vi med at få flere af. Det meste af foråret har vi, sammen med Privatskolen i 

Tybjerg, arbejdet på at gøre møllen til udeskole. Så vil vi i det kommende skoleår skabe et 

undervisningsmateriale, som også kan bruges sammen med andre skoler. Herlufmagle skole har også meldt

sin ankomst efter ferien.

Flere skolebesøg bliver det forhåbentlig til i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival i uge 39.

Valsekunder har vi også. De danser ikke, men får valset korn til foder. Her er der plads til udvidelse, for vi 

har ca. 700 kg korn på lager.

Økonomien har det nogenlunde, og den vil få det endnu bedre, hvis vi får gevinst i forbindelse med de 

ansøgninger, vi har fyret af til Augustinus Fonden, Friluftsrådet (tips & lotto) samt til Næstved Kommunes 

aktivitetsmidler.

Opgaverne står i kø, her kommer de i uprioriteret rækkefølge: overdækning af langsaven og opsætning af 

udsugning, lys i møllen på alle etager, nyt målerskab, som måler møllens forbrug (uden at det kommer på 

Esthers regning, køb af ny kværnsten enten på Als (mølle, som skal nedlægges) eller en helt ny hentet i 

Holland.

 Endnu en nyerhvervelse i den lidt pudsige ende: vi mangler en pude/madras, som kan tage imod de 

modige børn, som kurer ned ad slisken. Der er for langt ned til jorden, og ingen vil selvsagt lægge ryg til at 

gribe de flyvende unger! Bestyrelsen modtager gerne forslag til en ”barnerumpenedslagsbeskytter”, tak!

I nr. 21, julenummeret, bringer vi bl.a. vigtige datoer i 2015. Vi ønsker en fortsat god sommer.


