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Åbne møller i påsken
Da der ikke er så mange frivillige ved Karlebo Mølle, kunne vi desværre ikke holde møllen åbent alle
påskedagene, men skærtorsdag, samt påskedag og 2.påskedag var der alligevel samlet omkring 70 personer, der besteg møllebakken og oplevede udsigten og møllen.
Ved Højsager Mølle lykkedes det at holde åbent alle påskedagene, selv om en enkelt sygemelding gav
lidt udfordring til vagtplanen. På de 5 åbningsdage var der samlet omkring 135 gæster.

En sommerdag på møllebakken (foto NEB)

Mange nød det gode vejr med et ekstra lille ophold ved ”grundlovs- egen” der har stået på møllebakken
siden grundlovsdag 1999, hvor hver af de daværende 275 kommuner fik tildelt et lille egetræ i anledningen af grundlovens 150 års dag.
Det var herligt at opleve den interesse der er for at høre om de to fredede møller, og se disse imponerende konstruktioner indeni.
Den næste ”åben mølle” er på den landsdækkende mølledag søndag den 19.juni.
Inden da, skal vi afvikle et brandsyn, et par private arrangementer og nogle skolebesøg.
Møllerne serviceres fortsat hver uge, hvor der også er lejlighed til at kikke forbi. (se hjemmesiden)

Velkommen som støttemedlemmer
Vi oplevede en god interesse for møllelauget, idet i alt 7 familier benyttede lejligheden til at melde sig
ind som støttemedlemmer.
Velkommen til:
Lisbet og Niels
Annette og Leif
Jette og Hans Jørgen
Henrik og frue
Kirsten og Erik
Jørgen L. og frue
Anne og Eivind
Måske ser vi også enkelte af disse nye støttemedlemmer som kommende frivillig hjælpere ved møllerne.

Alle fik en ”velkomstkuvert.”
Den indeholder bla. det flotte hæfte ”Møllernes historie i Fredensborg Kommune,” der fortæller om de i
alt ca. 20 møllerier, som en gang har været indenfor den nuværende Fredensborg Kommune.
Desuden ere der et appendiks om møllernes tekniske og samfundsmæssige historie.
Disse hæfter omdeles kun til medlemmer af hhv. Karlebo Lokalhistoriske Forening og Fredensborg
Møllelaug.
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