
Nyhedsbrev nr. 26 

Efterår 2017 

 

 

 

 

 

 

 

I nyhedsbrev nr. 25 nævnte vi, at vi havde søgt kommunale penge til at 

”forkæle” lokale pensionister.  

Vi  fik faktisk pengene i januar 17, og de 8000 kr. fik i den grad ben at gå på! 

 

Vi skønner nemlig, at 3-400 besøgte møllen den 7. maj, hvor vi bød på kaffe 

og lagkager, spøgelseshistorier  på mølleloftet og nykværnet mel. Det var så 

stor en succes, at vi bliver nødt til at gentage vores ansøgning. Bliver den 

imødekommet, laver vi en mølleevent, som er større, bredere og endnu mere 

underholdende end den vi fyrede af i maj i år. 

 

Mølledagen 18. juni, blev afviklet i dejligt solskinsvejr.   Pænt med gæster.   Vi 

havde i år valgt at lave bagagerums-loppemarked, som forløb tilfredsstillende, 

så det forsøger vi igen næste år. 

 

Med den meget våde sommer har der slet ikke været mulighed for at vingerne 

kunne blive vasket – nå at tørre og blive malet. Så 2018, hvor vi forhåbentlig 

får en tørvejrsperiode, får vi travlt med vinger, møllekrop og rækværket på 

omgangen. 

 

Vi håber ligeledes at kunne installere valseværket, som nu er blevet sat  i 

stand. 

 

Den 9. september  havde vi planlagt (og fået kommunale penge til) en 

workshop, hvor en håndfuld møllefolk skulle mødes med lige så mange 

skolefolk, med den ene opgave at lave undervisningsmaterialer til brug i vores 

udeskole. Desværre indløb der så mange afbud, at det blev meningsløst at 

holde fast i arrangementet. Derfor et det flyttet til forår 2018. 

 



Det store julemarked ligger som det plejer,  søndag  den 3. dec.,  9.-10. dec. 

samt  16.-17. dec.  

Vi har i år valgt kun at have åbent  10-15, da der er meget få  besøgende 

mellem 15-16. 

 

Hvis du vil give en hjælpende hånd en af dagene - hel eller halv dag -  vil Edel 

meget gerne have besked. Mob. 40791265 eller ed-lar@hotmail.com 

 

 

Vigtige datoer i 2018 

Den 28. februar  kl. 19. Generalforsamling  i Tybjerghus, Tybjerglille Bakker. 

Den 6. maj kl. 10-15.  Plantemarked  og åben mølle for pensionister og andet 

godtfolk. 

Den 26. maj  workshop på møllen 

Den 17. juni  Dansk Mølledag – åben mølle, bagagerumsmarked  kl. 10-16. 

 

 

Vi glæder os til at se dig/jer 

Med venlig hilsen, på bestyrelsens vegne 

Jens og Edel 

 

 

 

PS…  Lørdag 4/11 er et godt eksempel på, hvad vores mølle også bruges til: 

Sidst på eftermiddagen kommer en 80-års fødselar og gæster. De har været 

på ”De Hvide Svaner” og spise 3-retters menu (det kan vi trods alt ikke klare!) 

og så runder de lige af med kaffe og Esthers brunsviger samt en hurtig 

rundvisning i møllen. 

 

 

 

https://www.colourbox.dk/billede/billede-4786087

