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Nyhedsbrev og Julehilsen 2012
Til medlemmer i Foreningen Stenager Mølles Venner.
Her på Stenager Mølle, undres vi over hvor hurtig tiden flyver af sted, og at vi atter står ved
afslutningen af et år!
I 2012 har der i særlig grad været travlhed m.h.t. at skaffe fondsmidler til foreningens projekt
"Kanon natur ved Vandmølle i Vejle Ådal" som er budgetteret med 1.430.000 kr.
Hen over året er der afsendt 7 ansøgninger, hvoraf de fire har resulteret i tilsagn om støtte. Det
drejer sig om Jelling Sparekasses Fond 75.000,- kr., Naturstyrelsen 400.000,- kr. Friluftsrådet
158.500,- kr. og Ole Kirks Fond 100.000,- kr. Sammen med et forventet bidrag fra Vejle kommunes
del af vandplanmidlerne er der pt. samlet nået en finansiering på knap 1.1 mio. kr.
Der ligger yderligere 3 ubesvarede ansøgninger til behandling med henblik på den manglende
finansiering.
Forhåbentlig resulterer de seneste ansøgninger også i bevillinger, således at det store anlægsarbejde
kan igangsættes som planlagt i første halvdel af 2013.
I 2012 har vi også arbejdet på en kommende bogudgivelse med arbejdstitlen
"Stenager Mølle - og andre Bækmøller ved Skibet i Vejle Ådal"
Anna Marie L. Sørensen er gået i gang med materialet.
Der er indsendt 4 fondsansøgninger med henblik på finansiering af bogudgivelsen, som har et
samlet budget på 85.000 kr.
Det er selvsagt med spænding vi imødeser svar på de seneste ansøgninger til Naturprojektet og
ansøgningerne til Bogudgivelsen!
I 2012 holdt vi for tredje gang Åben Mølle på Dansk Mølledag.
Også i år var der mange besøgende, ca. 500 gæster kom forbi, mange for at opleve
"Radiodoktoren" - Carsten Vagn Hansen og hustruen Joan Vagn Hansen.
Parret holdt et spændende foredrag om motion og sundhed, og foredraget blev krydret med sang og
musik.
Børnene fik i år mulighed for at få en Pony ridetur, hvilket var populært.
Som tidligere år var der stor opbakning af frivillige hjælpere. Tusind tak til Jer som gav en hånd med!

I 2012 fik alle som på Mølledagen indmeldte sig i Foreningen Stenager Mølles Venner et Gavebevis til
deltagelse i en Vintest aften her på Møllen.
På mølledagen blev der tegnet 16 nye medlemskaber og heraf meldte 10 nye medlemmer sig til
Vintesten. Også de 22 frivillige hjælpere blev inviteret, heraf deltog ligeledes 10 personer.
Den 8.august løb Vintesten af stabelen, det blev en hyggelig aften, hvor resultatet af vinsmagningen,
pointmæssig, blev et tæt løb imellem en ( simpel) Italiensk Vin og Stenager Mølle Vinen årgang 2010.
Til vinen blev der serveret lidt brød og ost og vi sluttede af med kaffe og møllekringle.
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I 2012 var Jørg og Bloksaven atter i gang. Der blev opskåret planker og stolper, til en ny afskærmning
omkring Helligkilden v. Øster Nykirke Kirke, der ligger naturskønt nær området hvorfra Skjern Å og
Guden Å udspringer.
Medlemmer af Øster Nykirke Kirkes Menighedsråd og pressen var på besøg imens Bloksaven og Jørg
arbejdede. Søndag d. 28. oktober afholdt kirkens menighedsråd og Vejle kommune en lille indvielsesceremoni med tale v. formand for Vejle kommunes natur og miljø udvalg Søren Peschardt.
Senest er der blev savet et antal Træ-brikker, beregnet til juledekorationer og salg v. Skibet Kirkes
adventsmøde, som støtte til Dan Missionen.

I 2012 har der fortsat været mange besøg af Geo Cachere, også de lokale Spejdere har besøgt møllen og
dertil kommer Trampesti vandrerne, som vi ikke helt har tal på, men vi ser jævnligt "folk" gå på stien.

I 2012 besluttede bestyrelsen at der fremover vil blive indkaldt til Generalforsamling via mail og at
der ligeledes vil blive opkrævet kontingent via mail, dette for at spare udgift til frimærker m.v.

I 2012 rundede vi 150 medlemmer i foreningen. Vi vil gerne byde de nye medlemmer velkommen
endnu engang og samtidig sige tak til alle medlemmer for opbakning og støtte.
Ligeledes takker vi for den støtte, der udvises projektet via annonce- og hjemmeside-sponsorater.

Med tak for året der gik, ønsker vi alle en Glædelig

Jul.

Glæder os til at se Jer til Generalforsamlingen mandag d. 18. marts 2013.
På bestyrelsens vegne

Marta og Jørg
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