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Nyhedsbrev og Julehilsen 2013
Til medlemmer i Foreningen Stenager Mølles Venner.
Hurra

Hurra

Hurra

Nu hvor året 2013 går på hæld, er det endelig lykkedes at ”komme i mål”, med hensyn til
finansiering af foreningens projekt: "Kanon natur ved Vandmølle i Vejle Ådal"
Jelling Sparekasses Fond
Naturstyrelsen, Lokale grønne Partnerskaber
Friluftsrådet, Tips og Lottomidler
Ole Kirks Fond
Nordea Fond
LAG – Vejle
I alt bevi1get

75.000 kr. (09.02.12)
400.000 kr. (22.05.12)
160.000 kr. (11.06.12)
100.000 kr. (04.09.12)
195.000.kr. (04.07.13)
175.000 kr. (28.11.13)
1.105.000 kr.

Bestyrelsen glæder sig til at igangsætte projektet i starten af 2014.
Og vi, Jørg og Marta kan næsten ikke vente med at komme i gang, vi glæder os så meget til
at få anlagt stierne, renset mølledammen op, anlægge trapper og broer m.v. og forhåbentlig
sammen med mange besøgende/brugere, nyde det færdige resultat om et års tid?
Også den kommende bogudgivelse med arbejdstitlen
"Stenager Mølle - og andre Bækmøller ved Skibet i Vejle Ådal"
som Anna Marie L.-Sørensen næsten har færdigskrevet, er fuldt finansieret:
Møllerens Fond
Kulturpuljen Vejle Kommune
Munch Christensen Kulturlegat
Veluxfonden
Jelling Sparekasses Fond
Den Hindborgske Fond
VAF Fonden
I alt bevilget

10.000 kr. (26.02.13)
5.000 kr. (03.04.13)
10.000 kr. (10.04.13)
20.000 kr. (13.05.13)
5.000 kr. (16.05.13)
10.000 kr. (09.10.13)
10.000 kr. (25.10.13)
70.000 kr.

Bogen er tænkt at ”gå i trykken” medio januar 2014.
Også denne begivenhed imødeser vi med forventning og glæde.
Åben Mølle på Dansk Mølledag løb af stabelen for fjerde gang, d. 16. juni 2013.
På trods af en del regn var der endnu en gang mange besøgende, omkring 330 gæster lagde
vejen forbi.
Det store telt var fyldt, da Anna Marie Lehbech-Sørensen fortalte om sit arbejde med at skrive
bogen om de små bækmøller.
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Foreningen Stenager Mølles Venner
Markedsboderne var i år udskiftet med Loppemarked, som blev modtaget med feststemning og
livlig handel.
Også i år var der mange frivillige, hele 21 hjælpere i kaffe/øl teltet, ved grillen og
foreningsboden.
Og ikke mindre end 7 kringlebagere leverede lækre Møllekringler til dagen.
Tusind tak til jer alle for jeres store hjælpsomhed!
I skrivende stund er vi 141 medlemmer i foreningen, der var 7 nytegninger på Dansk
Mølledag.
Det er vores erfaring at medlemstallet ryger lidt op og ned i løbet af året, nye kommer til og
andre udgår, men vi er yderst tilfredse med at medlemstallet ligger stabilt et godt stykke
over de hundrede!
Bestyrelsen ønsker i den anledning at takke alle medlemmer for deres støtte.
Ligeledes takker vi for støtten, der udvises projektet via annonce- og hjemmesidesponsorater.
Med tak for året der gik, ønsker vi alle en Glædelig

Jul.

Glæd Jer til Generalforsamlingen mandag d. 24. marts 2014,
På denne aften forventer vi at kunne præsentere bogen:
”Stenager Mølle og andre Bækmøller ved Skibet i Vejle Ådal”
På bestyrelsens vegne
Marta Rasmussen

Gæster på Møllen 2013
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