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Forsigtig genåbning.
Gennem hele vinterperoden har de frivillige på skift foretaget tilsyn og smøring m.v.
Med den gradvise genåbning af museer m.fl. satser vi på at kunne byde gæster velkommen igen
Kristi Himmelfart, torsdag den 13.maj, med fuld respekt for de gældende Coronaregler.
Af praktiske årsager kan vi derfor også kun tage 4-5 personer ind i møllerne ad gangen.
Vi vil byde jer velkommen:
Højsager Mølle, Højsagervej 8, nær Søholm, Fredenborg, mellem kl. 10 og 14
Adgang ad den private fællesvej langs Højsagervej nr. 6 (max.10 km/t)

Ved begge møller er der borde og bænke, og
især ved Højsager Mølle er der et stort udeareal.
Karlebo Mølle Kirkeltevej 161 c, i Karlebo mellem kl. 15 og 17
Der er KUN adgang direkte op fra Kirkeltevej, da møllegården er privatejet.
Vi satser på, at der også kan holdes lidt åbent i forbindelse med pinsedagene, men herom senere.

Karlebo Mølle
Arbejdet med at hindre fugtindtrængen gennem murene til kælderrummene er nu langt fremme.
Brolægningen omkring møllen blive derpå lagt om, så der kommer fald væk fra bygningen.

Køreplader op ad bakken

Der graves fri om fundamentet

Højsager Mølle
Rummet, der blev vandskadet den 18.februar er nu helt tømt for inventar, og trægulvet er fjernet helt.
Det underliggende betongulv er af en meget dårlig beskaffenhed, bl.a. med fundamenter fra tidligere maskiner i det gamle maskinhus, der nu bruges som depotrum for møllelaugets værktøj m.v.
Vi håber at der nu bare bliver støbt et jævnt gulv i rummet.

Gammelt plastic fjernes

maskin-fundament

Hvad gulvet også gemte

Sponsor
Stor tak for sponserstøtte fra firmaet:

Firmaet oplyser, at de også gennem flere år har støttet Elk Horn i Iowa, USA

Fortsat fremgang
Foruden sponsratet er tilslutningen af støttemedlemmer også øget, så vi nu er oppe på 351 personer, en
fremgang på 5 personer siden marts. Igen kan vi sige velkommen til de nye medlemmer.
Møllehilsner
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