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Nu åbnes begge de fredede møller i efterårsferien
Der kan nu tilbydes åben mølle i alt 7 gange, så alle kan se hvordan en kornmølle ser ud inden i.
Helst havde vi set hele ferieperioden dækket, men selv nogle af de frivillige holder også efterårsferie!
Det er dog lykkedes at stille hold til disse åbningsdage.
Benyt lejligheden til at tage en tur med børn eller børnebørn ud i naturen, og læg vejen forbi møllerne.
Der er altid nyt at opdage, også selv om I måske har kikket indenfor i møllerne før.
Højsager Mølle, Højsagervej 8, 3480 Fredensborg,
adgang via den fælles grusvej ved nr. 6.
Lørdag den 16.oktober.
Søndag den 17.oktober.
Onsdag den 20.oktober.
Alle dage kl. 13-15
Desuden torsdag den 21. otober kl. 10 -15
foto NEB

Karlebo Mølle, Kirkeltevej 161c, 2980 Kokkedal,
kun adgang lige op ad møllebakken fra vejen.
Lørdag den 16.oktober.
Onsdag den 20.oktober.
Begge dage kl. 13-15
Desuden torsdag den 21.oktober kl. 13-17
Bemærk den forlængede åbningstid torsdag ved begge møller.
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Hvis vejret tillader det er I, som altid, velkommen til at spise medbragt frokost eller efterrmiddagskaffe på møllebakkerne, hvor der er borde og bænke, samt en herlig udsigt over omegnen.
Som støttemedlemmer kan I får udleveret en del møllerelateret information, bl.a. det seneste nummer af medlemsbladet ”Historiske møllers venner,” såfremt I ikke har fået det tidligere.
Der er fortsat åbent alle torsdage, når vi servicerer møllerne.

De nye foldere på 5 sprog er nu trykt

Folderene fordelt i holdere

Der er nu optrykt et mindre oplag på hvert sprog, og holderne vil snart blive opsat ved møllerne.
Folderne kan også hentes som pdf-filer på vores hjemmeside.

Reparation efter vandskade
Som tidligere omtalt blev det gamle maskin / depotrum ved Højsager Mølle ramt af en vandskade i februar
måned.
Perioden til nu har været præget af, at alt værktøj og andet udstyr, har stået stuvet sammen i magasinrummet.
Nu lysner det endeligt, så depotrummet igen kan tages i anvendelse og magasinet kan blive disponibelt til udstilling af møllerelaterede genstande m.v. indenfor en kortere tidsramme.

Vejvisning
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Endelig er der nu kommet et par skilte op, som viser, at der findes se-værdige møller i kommunen.
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