Pressemeddelelse

Knebel, den 30. maj 2007

Til Pressen

Samarbejdet gav 5000 kr. til Borgerforeningen Mols
Borgerforeningen Mols og SPAR i Knebel har indgået en
samarbejdsaftale om at fremstille en særlig vinetikette på
en udvalgt australsk vin og lancere vinen som årets
Molsvin.
Årgang 2006 med motiv af Posekær Stenhus og
samarbejdet indebærer, at Borgerforeningen netop har
modtaget 5000 kr. fra SPAR i Knebel til sit bevarings- og
restaureringsarbejde rundt omking på Mols.
Aktuelt er Borgerforeningens anstrengelser koncentreret
om Molbostøtten. Der er samlet et tilstrækkeligt beløb til
at fuldføre opgaven, og planerne for restaureringsprocessen har ligget klar i en rum tid fra eksperternes hånd.
Desværre er travlheden så stor i håndværkerkredse, at det
er forbundet med stort besvær at få gang i arbejdet, som
indebærer, at der skal arbejdes på støtten i små meget
tidskrævende etaper, en arbejdsproces som i tiden slet
ikke er så attraktiv for håndværkerne, der vel næppe i
lang tid har haft så meget om ørerne. Det er ikke nok at
Årgang 2007 prydes denne gang af Vistoft Mølle, et
bestille et stykke arbejde. Man skal også rykke og rykke
af de smukkeste vartegn på Mols
for at få det gjort! Imidlertid presser vores leder af
restaureringen på, og vi er blevet stillet i udsigt, at arbejdet vil gå i gang inden for fjorten dage.
Årgang 2007 af Molsvinen er allerede i butikken, og i Borgerforeningen håber vi, at rigtig mange
vil synes om ideen og bruge den også som en udmærket gaveidé. På den måde støtter du også din
borgerforening.
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Jørgen Ørgård
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