
Christiansmøllens Laug

50.000 kr til Christiansmøllens Laug!

Nogle gange kommer julemanden tidligt og nogle 
gange får man det man ønsker sig... Det skete for 
os sidst på året 2016, da SEAF opfyldte vores øn-
ske om en donation til den film, som vi er igang med 
at få produceret om Christiansmøllen.

Der søges nu flere fonde om flere midler, da penge-
ne fra SEAF ikke slår til. Vi har nemlig valgt at gribe 
projektet professionelt an og har indgået aftale med 
Martin Ramsgård fra Taasinge, som er en erfaren 
journalist og filmmand med en baggrund i en lang 
række egen- og TV-produktioner som f.eks. Bør-
nenes Ulands kalender. De første optagelser inde i 
møllen fra oprydningsdagen og uden for med drone, 
hen over og omkring møllen, er i kassen og den 
første lille film er klippet og lagt op på FaceBook-
gruppen: Christiansmøllen

RENOVERING OG FLERE PENGE...

Kulturstyrelsen har helt ekstraordinært støttet 
renoveringen af møllen med 150.000 kr. Så det er 
altså ikke kun os svendborgensere, der synes at 
Christiansmøllen er noget særligt og dermed værd 
at bevare!

Der blev afholdt licitation på bygningsarbejdet d. 18. 
januar og det ser ud til at priserne holder sig inden-
for budgettet - så nu skal der skrives kontrakter og 
så kan arbejdet endelig komme igang!

Raske møllebyggere klar til at tage fat!
Pilemøllen, Bodilsker, Bornholm 1922

MØLLELOGO
Som det ses, øverst her på nyhedsbrevet, har vi 
fået designet et logo til Christiansmøllen! Det vil 
blive brugt på forskellig vis, blandt andet i en lettere 
omskrevet form på den kommende:

MØLLEØL
Ø-bryg på Thurø er igang med at brygge en Mølleøl 
som vil være klar lige inden påske. Det bliver en 
mørk og meget velsmagende øl, som får sin helt 
egen etiket med Christiansmøllens nye logo.

HJEMMESIDE
Der er også en hjemmeside på vej! Kommunikati-
onsudvalget arbejder lige nu på at få hele opbyg-
ningen på plads og med at finde ud af hvad der kan 
være interessant både for besøgende udefra og for 
laugets medlemmer.

Der vil blive søsat en test-version af hjemmesiden 
inden den går endeligt i luften og alle medlemmer vil 
få et link, så I kan være med til at teste den. 

GENERALFORSAMLING
Reservér allerede nu onsdag d. 22. marts 2017 kl. 
17.00, hvor vi afholdere den årlige, meget hyggelige 
og informative generalforsamling. 
Mere information og indkaldelse følger rettidigt. 

For at deltage i generalforsamlingen skal du blot 
betale dit kontingent for 2017 på 100 kr for private 
og 150 kr for virksomheder, til Fynske Bank:
 
Reg: 0862 Konto: 8159440398

Skriv dit navn og adresse i oplysningsfeltet! -ellers 
kan vi ikke se hvem der har betalt.

Ring eller skriv til laugets kasserer på tlf. 22 91 32 
42 eller mail til: christiansmoellen@gmail.com hvis 
der skulle være spørgsmål til betalingen.

Så fortsætter du også med at modtage nyhedsbre-
vet + bliver inviteret til møllearrangementer. 
Bl.a. den kommende ølsmagning!

Vi i bestyrelsen glæder os til at se jer:

Claus, Inna, Niels Christian, Henrik, Stig René, 
John, Harry, Anton & Susanne

Nyt til medlemmerne fra bestyrelsen januar 2017


